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Ewangelia prze?yta: towarzysze podró?y

Sztuka nauczania
Podczas pandemii, podobnie jak inni koledzy, prowadzi?em lekcje za po?rednictwem mediów
cyfrowych. Na pocz?tku by?a to nowo??, a wi?c by?o pewne zaanga?owanie ze strony
ch?opców, ale z czasem niektórzy sprytni znale?li sposób, aby robi? co? innego, powoli
wycofuj?c si? z lekcji. W?ród tej ró?norodno?ci reakcji na moje zaanga?owanie w te kwestie
stara?em si? nie okazywa? preferencji czy aprobaty, ale zawsze k?a?? nacisk na osobist?
odpowiedzialno??, co w czasach kryzysu by?o z pewno?ci? trudniejsze. Prawdziwy dylemat
pojawi? si? jednak w momencie wystawiani ocen, równie? dlatego, ?e wyra?nie widzia?em, jak
w zadaniach pisemnych, które mi przys?ali, brakowa?o oryginalno?ci, by nie powiedzie?, ?e
zosta?y skopiowane. Pewnego dnia zapyta?em samych uczniów, jak i co zrobiliby na moim
miejscu. By?a to okazja do szczerego sprawdzenia ich udzia?u lub jego braku. I - to mnie
poruszy?o - oni sami wydali werdykt. By? mo?e nigdy wcze?niej nie mia?em takiej lekcji ?ycia.
(G.P. - S?owenia)
Wspólne przezwyci??anie kryzysu
Nie uda?o nam si? mie? dzieci i ta "pora?ka" sprawi?a, ?e oboje postawili?my wszystko na
nasz? karier?. Po 24 latach, nasze ma??e?stwo by?o w kryzysie. Wydawa?o si?, ?e on mi
uciek?. Kiedy zrozumia?am, ?e przechodzimy od mi?o?ci ludzi m?odych do mi?o?ci doros?ych,
zdecydowa?am, ?e to do mnie nale?y zrobi? pierwszy krok i poprosi?am m??a, aby zabra? mnie
do specjalisty. Po powrocie do domu, wyra?nie zdenerwowany, wyzna?, ?e nie mia? poj?cia, ?e
tak bardzo cierpi? i przeprosi? mnie. Prosi?am Boga o pomoc, modli?am si?. Pomy?la?am, ?e
dobrze by?oby zostawi? t? prac?, która doprowadzi?a mnie do tego by przodowa? i stara?em
si? by? bardziej obecna w domu, bardziej czu?a i wyrozumia?a. Potrzeba by?o du?o s?odyczy i
cierpliwo?ci, ale teraz nasz zwi?zek dojrza?, i nie jest ju? zale?ny od tego co wydawa?o si? nam
niezb?dne gdy byli?my m?odzi. Dzisiaj s?ysz? s?owa jeszcze kilka lat temu nie do pomy?lenia,
takie jak: "Nie móg?bym bez ciebie ?y?". Jeste?my jak dwoje towarzyszy w podró?y, ?wiadomie
d???cy do realizacji Bo?ego planu wobec nas dwojga zjednoczonych. (S.T. - W?ochy)
Nastoletni wnuczek
W czasie, gdy szko?y by?y zamkni?te z powodu pandemii, mój nastoletni wnuczek sta? si?
bardziej agresywny ni? kiedykolwiek. Mieszkamy w tym samym domu i mog? powiedzie?, ?e
jako babcia wychowywa?am go, cz?sto zast?puj?c rodziców; towarzyszy?am mu tak?e w
trudnych chwilach z jego szkolnymi kolegami i nauczycielami. Pewnego dnia jego reakcja na
jedzenie, które mu nie smakowa?o, sta?a si? nawet obra?liwa. Pierwsze my?li to by? surowy
os?d, ale zaraz potem instynkt mi?o?ci sprawi?, ?e najpierw poszed?em do kuchni, aby szybko
przygotowa? deser, który lubi. Kiedy poczu? zapach z pieca, przyszed? do mnie, przytuli? si? i
przeprosi? mnie. Nic mu nie powiedzia?em, jak gdyby nic si? nie sta?o. Potem zacz?? si?
otwiera? i rozpocz?? si? dialog, jaki od dawna si? nie zda?a?. Kiedy wrócili jego rodzice, ku
mojemu zaskoczeniu, powiedzia?, ?e w porównaniu z swpimi szkolnymi przyjació?mi, czuje si?
uprzywilejowany, ?e jego babcia mieszka w tym samym domu. (P.B. - S?owacja)
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Nigdy wi?cej skarg
Cz?sto, zamiast by? wdzi?cznymi Bogu za to, co mamy i dzieli? si? z tymi, którzy tego nie maj?,
narzekamy na jedzenie, które nam nie smakuje, na ciasnot? naszych domów, brak pewnych
ubra? i tak dalej. Zapominamy, ?e Jezus traktuje jako uczynione sobie wszystko to, co robimy
dla naszych braci. To w?a?nie huragan Maria sprawi?, ?e ja i inni przyjaciele zmienili?my swoje
nastawienie, daj?c nam silny impuls do spojrzenia na potrzeby innych. Huragan Maria
spowodowa? wiele ofiar i zniszcze? w naszym kraju. W?ród wielu pozostawionych bez dachu
nad g?ow? by?a równie? rodzina mojego kolegi z klasy: rodzice i szóstka dzieci, którzy
mieszkali w piwnicy i zostali bez niczego. Wraz z innymi kolegami z klasy zrobi?em list?
potrzebnych rzeczy i zorganizowali?my zbiórk? z pomoc? ministrantów z mojej parafii. Kiedy
poszli?my dostarczy? zebran? "opatrzno??", by?o poruszaj?ce zobaczy? z jak? rado?ci? i
wzruszeniem nasz kolega i jego rodzina przyj?li to wszystko. (Némesis - Puerto Rico)

redakcja: Stefani? Tanesini
( z Ewangelii Dnia, Nowe Miasto, rok VI, n.5, wrzesie?-pa?dziernik 2020)

1 C. Lubich, Parola di Vita, pa?dziernik 1995, pod redakcj? F. Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5),
Città Nuova, Rzym 2017, s. 564-565.
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