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LJUBAV KOJA…

NADILAZI SVE PREPREKE.

BILJEŠKE MLADIH

I Care postaje bilješka koja te prati tijeko
IZ
JORDANA
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ajedno sa odraslima
i mladima pripremili
smo Božićno slavlje
za 25 siromašnih
obitelji.
Za financiranje
aktivnosti prodavali
smo slatkiše,
narukvice i šalove
koje smo sami
napravili, organizirali
smo i filmski klub na
kojem je sudjelovalo
50 naših prijatelja.

TRAČAK BOJE U
NAŠEM GRADU

RIJEČ ŽIVOTA

12

A kako smo
napravili poklone?

jeseca u življe ju Riječi Života.

Svaki dječak/djevojčica napravio je dar za drugog
dječaka/djevojčicu, a odrasli su pripremili pakete hrane
za obitelji.
I tako, tijekom slavlja, nakon pjesama i skečeva,
došao je i Djed Mraz, iznenađenja je bilo mnogo!
Jedna djevojčica željela je na poklon leptira i nitko nije
znao za tu njezinu želju, ali onaj tko je pripremio dar za
nju bio je potpuno u pravu!!!
Bila je to radost za sve, za one koji su primili darove,
za one koji su ih poklonili, pripremili slavlje, svi su
doživjeli ozračje prave obitelji.
Uzajamno zahvaljivanje, međusobno čestitanje, činilo
se da nema kraja! Naravno zaključak je
bio…obećanje da ćemo se uskoro opet sresti!

je središte kršća skog života i ako se e razvija, to
Lj use av
osjeća u ijelo životu kršća i a; o sla i, a ože i

«VAMA PAK GOSPODIN DAO TE JEDNI
PREMA DRUGIMA I PREMA SVIMA RASLI I
OBILOVALI LJUBAVLJU KAKVA JE I NAŠA
PREMA VAMA» (1 Sol 3,12)
Prilagođe i ko e tar Chiare Lubich - Prilagodio Centar Gen 3

ZAJEDNICA
POSJEDUJE TOPLINU
PRAVE
OBITELJI

ZNATI
UOČITI
ONO POZITIVNO

U SVAKOME

LJUBAV KOJA
UVIJEK
SVE
PRIHVAĆA

nestati.
Nije dovolj o što s o razu jeli zapovijed lju avi
pre a liž je u, o a tre a rasti i iti uvijek živa.
To će se dogoditi ako sa sve većo spre ošću i
velikoduš ošću uspije o uočiti različite prigode što a
ih život svakod ev o udi.

Pavao smatra da kršća ske zajed i e tre aju
Sveti
posjedovati svježi u i topli u prave o itelji.

Zato ože o shvatiti a jeru apostola da ih zaštiti od
opasnosti koje i
ajčešće prijete: individualizam,
površ ost i osred jost.

otvore e zajed i e, jer je z ačajka lju avi voljeti
Ž eliraću
u vjeri i istodo o ići ususret svi a, biti osjetljivi
na probleme i na potrebe svih.

Z ačajka je lju avi z ati prihvatiti svaku oso u, graditi
ostove, uočavajući pozitiv o i povezujući svoje želje i
napore za dobrom s onima koji pokazuju dobru volju.

U NAŠOJ ZAJEDNICI BUDE TAKVO OZRAČJE
AKO
UZAJAMNE LJUBAVI, SIGURNO JE DA ĆE SE NJEZINA

TOPLINA NEZAUSTAVLJIVO PROŠIRITI PREMA SVIMA.
Tako će i o i koji još e poz aju kršća ski život pri ijetiti
jegovu privlač ost i vrlo lako, gotovo epri jet o, biti
ji e zahvaće i, te se osjetiti dijelo iste o itelji.

