2) «Przyjmujmy słowa Jezusa z prostotą
dzieci i wcielajmy je w życie w ich czystości
i jasności, w ich sile i radykalizmie, aby być
takimi uczniami, jakich On chce, to znaczy
uczniami równymi nauczycielowi: drugim
Jezusem rozprzestrzenionym po całym
świecie. Czyż może być dla nas przygoda
większa i piękniejsza?»1
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C. Lubich, Come il Maestro, in «Città Nuova» 36 (1992/4), p. 33.
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«Przyjmijcie w duchu łagodności
zaszczepione w was słowo, które ma moc
zbawić dusze wasze.» (Jk 1,21)

Jakub, ważna postać Kościoła w Jerozolimie,
zaleca chrześcijanom spójność między wiarą
i działaniem.

#WordTeensCard #09
Chiara Lubich w 1992 roku powiedziała:

«W Jezusie widzieliśmy głęboką jedność
między miłością, którą miał do Ojca
niebieskiego, a miłością do braci i sióstr.
Jego słowa i życie było niezwykle spójne
i to fascynowało i przyciągało wszystkich.»1

W rzeczywistości Słowo Boże ma możliwość
przekształcenia naszego codziennego życia w historię
wyzwolenia od osobistego i społecznego zła, ale czeka
na nasze osobiste i świadome przylgnięcie, nawet jeśli
jest niedoskonałe, kruche i zawsze w drodze.

Również my powinniśmy być tacy. W jaki sposób?
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1) Otwórzmy nasze oczy i nasze ramiona
na potrzeby naszych braci.

Wytnij i złóż, aby utworzyć wygodną zakładkę, która będzie Ci towarzyszyć w tym miesiącu.
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W rzeczywistości Słowo Boże ma możliwość
przekształcenia naszego codziennego życia w historię
wyzwolenia od osobistego i społecznego zła, ale czeka
na nasze osobiste i świadome przylgnięcie, nawet jeśli
jest niedoskonałe, kruche i zawsze w drodze.
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1) Otwórzmy nasze oczy i nasze ramiona
na potrzeby naszych braci.
Również my powinniśmy być tacy. W jaki sposób?

«W Jezusie widzieliśmy głęboką jedność
między miłością, którą miał do Ojca
niebieskiego, a miłością do braci i sióstr.
Jego słowa i życie było niezwykle spójne
i to fascynowało i przyciągało wszystkich.»1
Chiara Lubich w 1992 roku powiedziała:

