Ale jest jeszcze inna tajemnica tej studni
bez dna, jaką Jezus objawił.
Kiedy dwaj lub trzej jednoczą się w Jego imię,
kochając się Jego miłością, On jest między nimi.
Wtedy czujemy się wolni, pełni światła,
a strumienie żywej wody wypływają także z nas.
Jest to przyrzeczenie Jezusa, które się sprawdza,
ponieważ pochodzi od Niego samego, obecnego
między nami, a woda tryska gasząc pragnienie
przez wieki (1)”.

KAŻDY GEST MIŁOŚCI
JEST JAK ŁYK WODY ŻYCIA.

(1) Cfr. C. Lubich, La fonte della vita, Città Nuova, 46, [2002], 4, p. 7.
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“Pragnącemu dam darmo pić ze źródła życia”
(Ap 21,6)
Kiedy wypełniamy przykazanie miłości wzajemnej,
pozwalamy Bogu interweniować w bardzo szczególny
sposób, jak pisze Chiara Lubich:

“Każda chwila, w której staramy się żyć
Ewangelią, jest kroplą tej wody żywej,
którą pijemy. Każdy gest miłości
do bliźniego jest haustem tej wody.

#WordTeensCard #02
Tak, ponieważ ta woda, tak żywa i cenna,
jest niezwykła - tryska w naszym sercu za każdym
razem, kiedy otwieramy je dla wszystkich.

Jest źródłem – od Boga – które daje wodę na miarę
tego, jak jego głębokie zasoby służą innym
przez małe czy wielkie akty miłości.
I jeśli wytrwale obdarowujemy, ta fontanna pokoju
i życia będzie dawać wodę coraz obfitszą,
nigdy się nie wyczerpując.
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Wytnij i złóż aby utworzyć wygodną Kartę, która będzie Ci towarzyszyć w tym miesiącu.

Ale jest jeszcze inna tajemnica tej studni
bez dna, jaką Jezus objawił.
Kiedy dwaj lub trzej jednoczą się w Jego imię,
kochając się Jego miłością, On jest między nimi.
Wtedy czujemy się wolni, pełni światła,
a strumienie żywej wody wypływają także z nas.
Jest to przyrzeczenie Jezusa, które się sprawdza,
ponieważ pochodzi od Niego samego, obecnego
między nami, a woda tryska gasząc pragnienie
przez wieki (1)”.
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“Każda chwila, w której staramy się żyć
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I jeśli wytrwale obdarowujemy, ta fontanna pokoju
i życia będzie dawać wodę coraz obfitszą,
nigdy się nie wyczerpując.

Jest źródłem – od Boga – które daje wodę na miarę
tego, jak jego głębokie zasoby służą innym
przez małe czy wielkie akty miłości.
Tak, ponieważ ta woda, tak żywa i cenna,
jest niezwykła - tryska w naszym sercu za każdym
razem, kiedy otwieramy je dla wszystkich.

