Załącznik 1
Które fragmenty Ewangelii pomogą w podanych sytuacjach
zrozumieć, czego Jezus oczekuje od poszczególnych osób. Połącz linią
opis sytuacji z odpowiednimi słowami Pisma Świętego:

…Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi,
a przyodzialiście Mnie; byłem chory,
a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie. (Mt 25, 35-36)
Potem przyszedł do uczniów i zastał ich
śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej
godziny nie mogliście czuwać ze Mną?
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli
pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało
słabe». (Mt 26, 40-41)
Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze
czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają,
i módlcie się za tych, którzy was oczerniają.
(Łk 6, 27-28)
Widząc to, faryzeusze mówili do Jego
uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada
wspólnie z celnikami i grzesznikami?»
On usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują
lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają.
Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy:
Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie
przyszedłem powołać sprawiedliwych,
ale grzeszników». (Mt 9, 11-13)
Marta rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu
był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz
wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek
byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat
twój zmartwychwstanie». Rzekła Marta do
Niego: «Wiem, że zmartwychwstanie
w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Rzekł do niej Jezus: «Ja jestem
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy,
kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na
wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu:
«Tak, Panie! Ja mocno wierzę, żeś Ty jest
Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na
świat». (J 11, 21-27)
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Tomasz zastanawia się, co wybrać: Może
posiedzieć dłużej przy grze komputerowej,
ale później będzie śpiący i zabraknie mu sił
na wieczorną modlitwę. Może też przeczytać kolejny rozdział lektury, a potem porozmawiać z Jezusem przed snem.

Dziadkowie od paru dni nie wychodzą
z domu, dopadła ich choroba. Ucieszyliby
się z odwiedzin. Wnuki – Darek i Ewa
wracają w piątkowe popołudnie ze szkoły.
Zastanawiają się jak zagospodarować
wolne dni. Można odwiedzić któregoś
z kolegów, pograć w piłkę, wyjść do kina…

Andrzej i Mariola byli bardzo szczęśliwym
małżeństwem. Przeżyli razem 45 lat.
W zeszłym miesiącu pan Andrzej po długiej
chorobie zmarł. Pani Marioli jest bardzo
ciężko. Trudno jej pogodzić się z odejściem
ukochanej osoby.

Grzegorz miał trudne życie. Zapomniał
o Panu Bogu, przez długi czas nie uczęszczał
na Msze święte, rzadko się modlił. Teraz
wszystko przemyślał. Chce na nowo nawiązać przyjaźń z Jezusem. Myśli o tym, żeby
przystąpić do sakramentu pokuty. Ciężko
mu jednak przezwyciężyć wstyd przed
przyznaniem się do swych grzechów.

Rodzina od długiego czasu jest skłócona
z sąsiadami. Nie wyrazili zgody, by przez
należący do nich teren przebiegała droga
dojazdowa. Teraz to sąsiedzi proszą o zgodę
na postawienie altanki. Jest okazja, żeby
dać im nauczkę…
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