„Czuwajcie więc,
bo nie wiecie, w którym dniu
Pan wasz przyjdzie”
(Mt 24,42).

Obecna
Chwila
Czyni nas
Czujnymi

Jezus wyjawia nam wielką
tajemnicę: trzeba żyć dobrze
chwilą obecną, ponieważ On
może powrócić wtedy,
gdy będziemy w pracy,
zajęci naszymi codziennymi
sprawami, wśród których
często zapominamy o Bogu
zbytnio zatroskani o jutro.

Kiedy ktoś kogoś kocha,
jego serce zawsze czuwa
i czeka na niego, a każda
minuta, bez tej osoby jest
przeżywana z myślą o niej.
Tak postępuje ten,
kto kocha Jezusa.
Czyni wszystko w jedności
z Nim, którego nieustannie
spotyka w prostych
przejawach Jego woli,
a uroczyście spotka w dniu
kiedy On przyjdzie.

Czuwa dobrze
kto kocha.
Miłość jest czujna.

Jakiś czas temu
spontanicznie
skierowałam do Boga
taką modlitwę:
„Jezu, pozwól mi
mówić zawsze, jakby to było
ostatnie słowo, które mówię.
Pozwól mi zawsze
zachowywać się tak,
jakby to była ostatnia
czynność, którą wykonuję.
Pozwól mi zawsze cierpieć,
jakby to było
ostatnie cierpienie,
jakie mogę Ci ofiarować.
Pozwól mi zawsze się modlić
tak, jakby to była ostatnia
szansa, aby tu na ziemi
porozmawiać z Tobą”.
1C.

Lubich (Dziennik, 11 stycznia 1974 r.),
„Każda chwila jest darem” CN Rzym

Doświadczenia

ze Świata:
Vittorio

„Przepraszam, czy to 'Bambin
Gesù'?” (‘Bambin Gesù’ to
nazwa placówki medycznej
na obrzeżach mojego miasta).
To pytanie bardzo dobrze
pasowało do tego,
z kim miałem się spotkać.
Jest Wigilia Bożego Narodzenia ,
a ja szukam szpitala,
tak jak pasterze wyruszyli
na poszukiwanie Zbawiciela.

Mój „Bambin” ma na imię
„Elbo”, 9-letni chłopiec,
z którym od kilku lat spotykam
się wraz z Młodymi dla jedności
z mojego miasta.
Opuszczony przez rodziców
często trafia do szpitala
z powodu skomplikowanych
operacji, które musi przejść.
Odwiedziny, z którymi idę
do niego, to moje BOŻE
NARODZENIE !!!
Radość ponownego spotkania
jest ogromna, jak skromny
pasterz daję mu mały prezent:
narodową koszulkę piłkarską!
Chce ją natychmiast założyć ...

Na wózku inwalidzkim,
przemierzamy jak na Gran Prix
kolorowe szpitalne korytarze.
Za drzwiami sal dostrzegam wiele
małych stajenek: mamy i ojcowie
obok swoich hospitalizowanych
dzieci. Dla nich również będzie
Boże Narodzenie. Uśmiecham się
do nich, pozdrawiam, zatrzymuję
się na chwilę...
Powrót do domu ma szczególny
urok, jest we mnie radość
z komunikowania wszystkim,
że Boże Narodzenie przeżyte
w ten sposób jest PIĘKNE !!!

W Działaniu
Czujni
w miłości
Dostrzegajmy potrzeby ludzi
wokół nas: głód, potrzeba
pomocy materialnej,
towarzystwa, przyjaźni,
i podejmujmy działania,
kochając wszystkich w sposób
konkretny.
W tym miesiącu możemy
dać świadectwo bardziej
braterskiego świata za
pomocą konkretnych gestów.
Możemy zebrać zbędne
rzeczy, które posiadamy.
Może jest ich niewiele,
ale zawsze coś mamy:
książkę, zabawkę, ołówek,
plecak, którego już nie
używamy, ubranie..., coś,
co jest zbyteczne, co mamy
w nadmiarze, ale także coś,
na czym nam bardzo zależy,
a następnie przygotujmy
paczkę z prezentami, aby dać
je najbardziej potrzebującym.
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