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MIŁOŚĆ, KTÓRA…
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POKONUJE WSZYSTKIE PRZESZKODY.
zakładka do książki

Zakładka do książki, która pomaga w ciągu miesiąca żyć Słowem Życia.
Z
JORDANII

R

azem, dorośli
i młodzież,
przygotowaliśmy
Święta Bożego
Narodzenia dla 25
biednych rodzin.
Aby opłacić tę akcję
sprzedawaliśmy
słodycze, bransoletki
i szaliki zrobione
przez nas
i zorganizowaliśmy
forum filmowe,
w którym uczestniczyło
50 naszych przyjaciół.

SŁOWO ŻYCIA

UCZYŃMY
BARWNYM
NASZE MIASTO

Jak przygotować
prezenty?

Młodzież pomyślała o prezentach dla dzieci,
dorośli przygotowali paczki z prowiantem dla rodzin.
Kiedy w czasie Świąt wspólnie świętowaliśmy,
po jasełkach zaskoczył wszystkich swoim
przybyciem św. Mikołaj!
Jedna dziewczynka marzyła aby dostać motyla,
nikt nie wiedział o tym jej pragnieniu, ale ten kto
przygotowywał prezent dla niej, trafił bezbłędnie!!!
Radość była wspólna, ktoś otrzymał jedyny prezent
na Boże Narodzenie, ktoś inny, przygotowując wspólne
świętowanie, przeżył atmosferę prawdziwej rodziny.
Wzajemne podziękowania, radosne świąteczne
pozdrowienia, trwały bardzo długo! I naturalnie
na zakończenie była… obietnica, że szybko znowu
się zobaczymy!

istotą życia chrześcijańskiego jest miłość,
P onieważ
to gdy ona się nie rozwija, całe życie chrześcijańskie

«PAN NIECH POMNOŻY WAS LICZEBNIE
I NIECH SPOTĘGUJE MIŁOŚĆ WASZĄ
NAWZAJEM DO SIEBIE I DO WSZYSTKICH»
(1 Tes 3,12)
Z komentarza Chiary Lubich - Adaptacja pod redakcją Centrum Gen 3

WSPÓLNOTA
I CIEPŁO
PRAWDZIWEJ
RODZINY

UMIEĆ
DOSTRZEGAĆ
WSZYSTKO
CO POZYTYWNE

MIŁOŚĆ,
KTÓRA
PRZYJMUJE
ZAWSZE

na tym cierpi, słabnie, a wreszcie może zupełnie zgasnąć.
Nie wystarczy zrozumieć przykazania miłości bliźniego,
trzeba sprawić, by ta miłość wzrastała, by była
nieustannie żywa. A będzie tak, jeżeli z coraz większą
gotowością i wielkodusznością potrafimy wykorzystywać
różne okazje, które pojawiają się w życiu.

św. Pawła wspólnoty chrześcijańskie powinny
Według
posiadać świeżość i ciepło prawdziwej rodziny.

Można więc zrozumieć intencję Apostoła: pragnie on
przestrzec je przed niebezpieczeństwami, na które są
najczęściej narażone - przed indywidualizmem,
powierzchownością, miernotą.

on wspólnot otwartych, gdyż do natury miłości
P ragnie
należy kochać braci w wierze, a jednocześnie wychodzić

naprzeciw wszystkim, być wrażliwym na potrzeby
i problemy wszystkich.
Rzeczą typową dla miłości jest przygarnięcie każdego,
budowanie mostów, dostrzeganie tego, co pozytywne,
łącząc własne pragnienie dobra i wysiłki w tym kierunku
z wysiłkami wszystkich, którzy wykazują dobrą wolę.

W NASZEJ WSPÓLNOCIE BĘDZIE PANOWAĆ KLIMAT
J EŚLI
MIŁOŚCI WZAJEMNEJ, TO JEGO CIEPŁO BĘDZIE Z CAŁĄ

PEWNOŚCIĄ PROMIENIOWAĆ NA WSZYSTKICH.
Także ci, którzy jeszcze nie znają życia chrześcijańskiego,
zauważą jego pociągającą siłę i bez trudu, prawie
nie zdając sobie z tego sprawy, zostaną w nie wciągnięci,
aż poczują się cząstką tej samej rodziny.

