Wchodząc możliwie najgłębiej w duszę drugiego,
prawdziwie rozumiejąc jego problemy, jego potrzeby,
jego kłopoty, aby móc podzielać z nim każdą sprawę.
[...]
Stając się w pewien sposób drugim. Jak Jezus, Bóg, który
z miłości do nas stał się człowiekiem. W ten sposób bliźni
czuje się zrozumiany i pocieszony, ponieważ jest ktoś,
kto z nim niesie jego ciężary i dzieli jego małe radości.

TOWARZYSZYĆ INNYM
W ICH RADOŚCIACH
I CIERPIENIACH

‘Żyć drugim’, ‘żyć drugimi’ to jest wielki ideał,
to najwyższy Ideał [...]”.
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“Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie
Twoich ścieżek” (Ps 25, 4).
Jeśli chcemy powierzyć naszą drogę przewodnikowi
pewnemu, pamiętajmy, że właśnie Jezus powiedział o sobie;
„Ja jestem Drogą” (J 14,6). Zwracając się do młodych
w Santiago di Compostela, podczas Światowego Dnia
Młodzieży w 1989 roku, Chiara Lubich zachęcała ich
tymi słowami:
"[...] Określając siebie jako „Droga", Jezus chciał
powiedzieć, że musimy chodzić Jego drogami [...].

#WordTeensCard #03
Można powiedzieć, że droga przebyta przez Jezusa
ma na imię: Miłość [...] Miłość , którą Jezus żył i zanosił
innym jest miłością szczególną i jedyną. [...]

Jest to ta sama miłość, która płonie w Bogu. [...]
Ale kogo kochać? Przede wszystkim kochać Boga.
Potem: kochać każdego bliźniego. [...]
Od rana do wieczora, każde spotkanie z drugim powinno
być przeżywane w miłości. W domu, na uniwersytecie,
na boisku, na wakacjach, w kościele, na ulicy,
powinniśmy wykorzystywać rozmaite okazje,
aby kochać innych jak siebie, widząc w nich Jezusa,
nie pomijając nikogo, a nawet jako pierwsi
kochając wszystkich.
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Wytnij i złóż aby utworzyć wygodną Kartę, która będzie Ci towarzyszyć w tym miesiącu.
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Od rana do wieczora, każde spotkanie z drugim powinno
być przeżywane w miłości. W domu, na uniwersytecie,
na boisku, na wakacjach, w kościele, na ulicy,
powinniśmy wykorzystywać rozmaite okazje,
aby kochać innych jak siebie, widząc w nich Jezusa,
nie pomijając nikogo, a nawet jako pierwsi
kochając wszystkich.

Jest to ta sama miłość, która płonie w Bogu. [...]
Ale kogo kochać? Przede wszystkim kochać Boga.
Potem: kochać każdego bliźniego. [...]
Można powiedzieć, że droga przebyta przez Jezusa ma na
imię: Miłość [...] Miłość , którą Jezus żył i zanosił innym
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