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Ha kivágod és összehajtod, egy hasznos könyvjelzőt kapsz.

Az ünnepre eljött két
közeli település
polgármestere és sok
menekült, akik Togóból,
Ghánából,
Elefántcsontpartról,
Marokkóból, Albániából,
Romániából, Moldáviából
vagy Mexikóból érkeztek.

Mindenkit
meghívtunk a
környékről, hogy
együtt töltsünk egy
délutánt.
Egy elefántcsontparti
lánnyal bemutattuk a
rendezvény célját.
A programban togói
népi táncok és dalok
váltották egymást
megdöbbentő
tapasztalatokkal a
menekültek
hazájában lévő súlyos
politikai helyzetről, és
az Olaszországba
menekülésük
viszontagságairól.
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FOGADJUNK BE
MINDENKIT
KÜLÖNBSÉG
NÉLKÜL

Ez tehát a nagy
újdonság, amellyel
Jézus megajándékozza
az emberiséget: az
istengyermekség, hogy
a kegyelemben Isten
fiaivá válhatunk.

Ez az a JÓ HÍR
melyet meg kell
hallanunk MA is.

A szünetben úgy
éreztük, mintha már
nem is léteznének
falak közöttünk,
hogy többé semmi
sem akadályozza
meg, hogy
megismerjük
egymást. Az
arcokról sugárzott
az öröm.

Halálával a Szentlélek által
Jézus Isten gyermekeivé
tett minket, és bevezetett a
Szentháromság életébe.

Próbáljuk most kicsit
mélyebben megérteni,
mit is jelent ISTEN
GYERMEKÉNEK lenni.

Elég, ha Jézusra tekintünk,
Isten fiára, kapcsolatára
az Atyával: a „Miatyánk”
feltárja, hogyan
imádkozott az Atyához.
Számára az Atya: „Abba”,
vagyis apuka, édesapa,
akihez végtelen
bizalommal és határtalan
szeretettel fordult.

Akkor válunk Isten
gyermekeivé, akkor
cseperedünk azzá, ha
ajándékának viszonzásaként
éljük az akaratát, ami a
szeretet parancsában
foglalható össze – az Isten és a
felebarát iránt.

A keresztény szeretet
elsődleges sajátossága, hogy
mindenkit szeret. A szeretet
művészete azt kéri, hogy
szeressünk mindenkit
megkülönböztetés nélkül,
ahogy Isten is szeret.

Befogadni Jézust azt jelenti
tehát, hogy felismerjük őt
minden testvérünkben.
Nekik is meglesz a
lehetőségük arra, hogy
felfedezzék Jézust és
higgyenek benne, ha
szeretetünkben fellelhetik az
Atya határtalan szeretetének
nyomát, egy szikráját.

Ebben a
hónapban,
amikor Jézus
születésére
emlékezünk,
törekedjünk
egymás kölcsönös
befogadására,
magát Krisztust
látva és szolgálva
testvéreinkben!

JÉZUST
LÁTNI
MINDENKIBEN,
AKIVEL
TALÁLKOZOM

Jegyezd fel,
amikor
sikerült
Jézust látnod
valakiben!
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