„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
- Święty Jan Paweł II
Drodzy Rodzice!
Mija kolejny tydzień naszego dość nietypowego życia. Mam nadzieję, że cieszycie się Państwo zdrowiem …
Życzę Wam tego bardzo mocno.
Czas, który przed nami jest szczególnym czasem. Przed nami okres Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
W polskiej tradycji każde święta są czasem rodzinnym – to czas spotkań z bliskimi. Czy te takie będą? Czy uda
nam się stworzyć dobry, pogodny nastrój w gronie najbliższych? Zobaczymy co przyniesie czas…
Wszystko zależy od nas samych. W poprzednim tygodniu porosiłam, abyście zastanowili się w Waszych
rodzinach co dla Was jest największą wartością…
Chciałabym, abyście w tym miejscu skupili się nad cytatem, który przytoczyłam. Są to słowa naszego Ojca
Świętego. Podaje on na czym polega wielkość człowieka, a uwidacznia się ona w tym co dajemy innym ludziom.
A co my dajemy innym? Czy to czym się dzielimy sprawia, że na twarzach naszych bliskich pojawia się uśmiech?
Musimy pamiętać, że my dorośli własną postawą dajemy przykład, uczymy dzieci wchodzić w życie. A są one
świetnymi obserwatorami…
Wartości..
Co dawać innym – naszym dzieciom, bliskim, sąsiadom…. Myślę, że każdy z nas ma jakiś pomysł.
Przeglądając różne materiały, trafiłam na pewną receptę…
„Mądry lekarz powiedział:
- Najlepszym lekarstwem dla człowieka jest MIŁOŚĆ.
Ktoś zapytał:
- Jeśli to nie działa?
Lekarz uśmiechnął się i odpowiedział:
- To trzeba zwiększyć dawkę” (autor nieznany)
Ja też uważam, że MIŁOŚĆ jest najlepszym lekarstwem dla każdego z nas, a połączona z dobrem sprawia cuda!
W tym szczególnym czasie, w tym Wielkim Tygodniu – dzielmy się MIŁOŚCIĄ I DOBREM w szczególnie
dużych dawkach… 
A jak?
Pomagajmy sobie w codziennych pracach. Zachęcajmy dzieci, żeby aktywnie uczestniczyły w pracach
przygotowujących nas do świąt: porządkach, gotowaniu, pieczeniu…. Dzielmy się przy tym dobrym słowem,
okazujmy sobie szacunek – to tak niewiele i nic nie kosztuje! A może być dobrą zabawą i dobrą lekcją
życia!
Pamiętajcie MIŁOŚĆ to nie wzniosłe słowa – to najczęściej małe czyny, drobne gesty…
A na czas świętowania życzę Państwu i Państwa Rodzinom
czystej MIŁOŚCI w ogromnych dawkach ,
spokoju i ufności w to, że po czasach smutku, trwogi, bólu zawsze przychodzi czas radości,
radości z cudu Zmartwychwstania Pańskiego!
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