
Czytanie (Ewangelia wg św. Mateusza 7:24-27)

Jezus mówi: “Każdego więc, kto tych słów moich słucha i 
wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, 
który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały 
potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak 
nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych 
słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z 
człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na 
piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i 
rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”. 

Czas refleksji

> Jakie przedmioty, wspomnienia, zwyczaje czy tradycje są 
dla naszej rodziny jak „skała”, na której możemy się oprzeć? 
Czy istnieją też tradycje i zwyczaje, które są raczej jak 
„piasek”, bo osłabiają nasze życie rodzinne?

> W załączonym filmie mężczyzna wyobraża sobie 
fundamenty swojego domu. Jeśli pojmiemy naszą rodzinę jako 
"projekt w toku prac", czy jest coś, co chcielibyśmy dodać do 
tej skały w przyszłości? 

> Czy potraficie wskazać niektóre słowa Jezusa lub opowieści 
biblijne, które są jak skała w waszym życiu? Dlaczego?

DZIEŃ CZWARTY

Od szaleństwa
do mądrości



Jeśli  chcecie  się  podzielić  waszymi 
przeżyciami  z  grupą,  która  przygotowała 
spotkania  w  Olindzie,  lub  jeśli  chcesz 
porozmawiać  osobiście  z  członkami  tej 
ekipy, napisz do nas bezpośrednio lub wyślij 
krótki film na adres

  olindateam@taize.fr

Kolekcja minerałów...

Jeśli wskazania dotyczące kwarantanny w waszym kraju 
zezwalają na wyjście z domu, idźcie do parku i zbierzcie 
różnorodne kamyki (jeśli nie możecie wyjść, poszukajcie w 
internecie różne rodzaje minerałów i narysujcie je).

Każda osoba w rodzinie wybiera sobie kamień, który dla niej 
symbolizuje "fundament". Pomyślcie o tym, czym 
podzieliliście się w drugim i trzecim punkcie refleksji.

Na karteczce zapisz też słowo czy zdanie, które przyszło ci do 
głowy w drugim lub trzecim punkcie refleksji, a następnie 
przyklej tę karteczkę do twojego kamienia.

Kolekcję waszych kamyków i minerałów możecie teraz 
wystawić w wybranym miejscu w waszym domu. Będzie wam 
przypominać, co jest najważniejsze dla waszej rodziny i dla 
każdego jej członka z osobna.a


