ÅšWIAT POTRZEBUJE MIÅ•OÅšCI

Dla pojednania Å›wiat potrzebuje miÅ‚oÅ›ci

"W miloÅ›ci, ktÃłra ma swoje ÅºrÃłdlo w Sercu Chrystusa, jest nadzieja na przyszÅ‚oÅ›Ä‡ Åšwiata".
Jan PaweÅ‚ II

CiepÅ‚e sÅ‚owa, peÅ‚ne miÅ‚oÅ›ci wywoÅ‚ujÄ… radoÅ›Ä‡
i sprawiajÄ…, Åźe serce bije Å‚agodniej

KoÅ›ciÃłÅ‚ w Polsce proponuje, abyÅ›my ten czas przeÅźyli pod hasÅ‚em:

"BÄ…dÅºmy Å›wiadkami MiÅ‚oÅ›ci".

"BÃłg jest miÅ‚oÅ›ciÄ…", a Chrystus jest doskonaÅ‚ym obrazem tej MiÅ‚oÅ›ci Boga a my, jego
uczniowie, traktujemy jÄ… jako naczelnÄ… zasadÄ™ naszego Åźycia. KoÅ›ciÃłÅ‚ w Polsce przypomina,
Åźe gÅ‚Ãłwnym celem tego programu jest:
- otwarcie na MiÅ‚oÅ›Ä‡ po to, by dojÅ›Ä‡ do â€žjednoÅ›ci Åźyciaâ€• (Jan PaweÅ‚ II)
albo â€žspÃłjnoÅ›ci Åźycia (Benedykt XVI),
- rozbudzenie dynamizmu ewangelizacyjnego
- budowanie solidarnoÅ›ci spoÅ‚ecznej.
Betlejem i Nazaret w okresie BoÅźego Narodzenia stajÄ… siÄ™ swoistÄ… szkoÅ‚Ä… miÅ‚oÅ›ci
maÅ‚ÅźeÅ„skiej i rodzinnej, szkoÅ‚Ä… poszanowania godnoÅ›ci ludzkiej, szczegÃłlnie dziecka,
szacunku dla ludzkiej pracy; szkoÅ‚Ä… realizacji Åźyciowego powoÅ‚ania oraz szkoÅ‚Ä… dawania
Å›wiadectwa wiary w rÃłÅźnych Å›rodowiskach i obszarach codziennego Åźycia, OtwÃłrzmy zatem na
oÅ›cieÅź drzwi Chrystusowi â€“ SÅ‚owu, ktÃłre â€žwszystkim {â€Ś}, ktÃłrzy Je przyjÄ™li, daÅ‚o
moc, aby siÄ™ stali dzieÄ‡mi BoÅźymiâ€•.
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Niech w sercach naszych nigdy nie zabraknie miÅ‚osci do Chrystusa i Jego Matki - KoÅ›cioÅ‚a,
byÅ›my Åźyli jak Å›wiadkowie Boga, jak dzieci BoÅźe.

ÅšwiÄ™ta Rodzina: Jezus, Maryja, JÃłzef - ÅšwiÄ™ta Rodzina z Nazaretu przypomina nam te trzy
wielkie postaci w dziejach Å›wiata, ktÃłre dla wszystkich rodzin stanowiÄ… najwspanialszy ideaÅ‚
Å›wiÄ™toÅ›ci i przykÅ‚ad do naÅ›ladowania.
KaÅźdy z nas wychowaÅ‚ siÄ™ w rodzinie, w niej znalazÅ‚ schronienie i miÅ‚oÅ›Ä‡.
W nich poznaj Boga ... ObyÅ›my wszyscy wdziÄ™cznoÅ›ciÄ… otoczyli nasze rodziny na wzÃłr tej
miÅ‚oÅ›ci Rodziny z Nazaretu.

Tak bÄ™dzie jesli - nie bÄ™dzie wielu tragedii w naszych rodzinach. Tak bÄ™dzie jesli nigdy nie
zabraknie miÅ‚oÅ›ci...
Warto pomyÅ›leÄ‡ nad tym ...

â€žNiechaj ÅšwiÄ™ta Rodzina, ikona i wzÃłr kaÅźdej ludzkiej rodziny, pomoÅźe postÄ™powaÄ‡
kaÅźdemu w duchu Nazaretu; niech pomoÅźe kaÅźdej rodzinie pogÅ‚Ä™biÄ‡ Å›wiadomoÅ›Ä‡
wÅ‚asnego posÅ‚annictwa w spoÅ‚eczeÅ„stwie i KoÅ›ciele.{â€Ś}
Niech Maryja, Matka piÄ™knej miÅ‚oÅ›ci, i JÃłzef, Opiekun Odkupiciela, towarzyszÄ… wszystkim swÄ…
staÅ‚Ä… opiekÄ…â€• /Jan PaweÅ‚ II/

â€žNie ma wolnoÅ›ci bez solidarnoÅ›ci! Dzisiaj wypada powiedzieÄ‡: nie ma solidarnoÅ›ci bez
miÅ‚oÅ›ci, wiÄ™cej! nie ma przyszÅ‚oÅ›ci czÅ‚owieka i naroduâ€•. (Sopot, 5 czerwca 1999)
â€žNie zatwardzajmy serc, gdy sÅ‚yszymy krzyk biednych. Starajmy siÄ™ usÅ‚yszeÄ‡ to woÅ‚anie.
Starajmy siÄ™ tak postÄ™powaÄ‡ i tak ÅźyÄ‡, by nikomu w naszej OjczyÅºnie nie brakÅ‚o dachu nad
gÅ‚owÄ… i chleba na stole, by nikt nie czuÅ‚ siÄ™ samotny, pozostawiony bez opieki â€ž(EÅ‚k, 8
czerwca 1999)

â€žEuropa nie moÅźe byÄ‡ zamkniÄ™ta dla samej siebie. Ona musi byÄ‡ otwarta na wszystkich i
gotowa do dialogu i wspÃłÅ‚pracy ze wszystkimi. Czy Europa jest Å›wiadoma tego, Åźe jej
powoÅ‚aniem jest byÄ‡ latarniÄ… dla wspÃłÅ‚czesnej cywilizacji? Czy jest zdeterminowana, aby
uczyniÄ‡ wszystko dla zjednoczenia i samej daÄ‡ Å›wiadectwo jednoÅ›ci w podzielonym Å›wiecie?
Czy jest gotowa, aby byÄ‡ zaczynem pokoju i solidarnoÅ›ciâ€•(Madryt, 3 maja 2003)
â€žNiech nasza droga bÄ™dzie wspÃłlna. Niech nasza modlitwa bÄ™dzie pokorna. Niech nasza
miÅ‚oÅ›Ä‡ bÄ™dzie potÄ™Åźna. Niech nasza nadzieja bÄ™dzie wiÄ™ksza od wszystkiego, co siÄ™ tej
nadziei moÅźe sprzeciwiaÄ‡.
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 22 August, 2018, 01:25

(CzÄ™stochowa, 18 czerwca 1983)

â€žMusicie byÄ‡ mocni. Drodzy bracia i siostry! Musicie byÄ‡ mocni tÄ… mocÄ…, ktÃłrÄ… daje wiara!
Musicie byÄ‡ mocni mocÄ… wiary! Musicie byÄ‡ wierni! DziÅ› tej mocy bardziej Wam potrzeba niÅź w
jakiejkolwiek epoce dziejÃłw. Musicie byÄ‡ mocni mocÄ… nadziei, ktÃłra przynosi peÅ‚nÄ… radoÅ›Ä‡
Åźycia i nie dozwala zasmucaÄ‡ Ducha ÅšwiÄ™tego! Musicie byÄ‡ mocni mocÄ… miÅ‚oÅ›ci, ktÃłra
jest potÄ™Åźniejsza niÅź Å›mierÄ‡... Musicie byÄ‡ mocni miÅ‚oÅ›ciÄ…, ktÃłra cierpliwa jest,
Å‚askawa jest..â€ž
(BÅ‚onia Krakowskie, 1979) (J.PaweÅ‚ II)

â€žKaÅźdy dzieÅ„ musi byÄ‡ nowÄ… prÃłbÄ… dania odpowiedzi na miÅ‚oÅ›Ä‡ Chrystusa. Tylko
wtedy Åźycie ma sensâ€•
â€“ uczy kandydat na oÅ‚tarze ks. Blachnicki

PapieÅź Benedykt XVI powiedziaÅ‚ o Janie Pawle II:
"Dla niego miÅ‚oÅ›Ä‡ nie byÅ‚a przykazaniem, ale odpowiedziÄ… na dar miÅ‚oÅ›ci, z jakÄ… BÃłg
do nas przychodzi".
Jak rozumieÄ‡ te sÅ‚owa?
- W sercu SÅ‚ugi BoÅźego byÅ‚a wielka potrzeba miÅ‚oÅ›ci, z jednej strony miÅ‚oÅ›ci Pana Boga, a
z drugiej miÅ‚oÅ›ci czÅ‚owieka. To objawiaÅ‚o siÄ™ na kaÅźdym kroku. Jego miÅ‚oÅ›Ä‡ bliÅºniego
nie byÅ‚a wymuszona, ale naturalna. Tak byÅ‚o wÃłwczas, kiedy braÅ‚ na rÄ™ce maÅ‚e dzieci czy
kiedy pochylaÅ‚ siÄ™ nad chorymi, cierpiÄ…cymi, niepeÅ‚nosprawnymi, czy kiedy na rÃłÅźnych
kontynentach przemawiaÅ‚ i upominaÅ‚ siÄ™ o prawa najuboÅźszych, ktÃłrych nikt nie chciaÅ‚
sÅ‚uchaÄ‡. Ze strony Ojca ÅšwiÄ™tego nie byÅ‚o to jednak wypeÅ‚nianie jedynie przykazania
miÅ‚oÅ›ci, ale prawdziwa, wielka miÅ‚oÅ›Ä‡ pÅ‚ynÄ…ca z serca. Ta miÅ‚oÅ›Ä‡, o czym czÄ™sto
zapominamy, jest takÅźe w sercu kaÅźdego z nas, trzeba tylko dopuÅ›ciÄ‡ jÄ… do gÅ‚osu.
( O.dr ZdzisÅ‚aw Åšwiniasrski )

"MiÅ‚oÅ›Ä‡ w prawdzie, ktÃłrej Jezus Chrystus staÅ‚ siÄ™ Å›wiadkiem przez swoje Åźycie ziemskie,
a zwÅ‚aszcza przez swojÄ… Å›mierÄ‡ i zmartwychwstanie, stanowi zasadniczÄ… siÅ‚Ä™
napÄ™dowÄ… prawdziwego rozwoju kaÅźdego czÅ‚owieka i caÅ‚ej ludzkoÅ›ci. MiÅ‚oÅ›Ä‡ - "caritas"
-to nadzwyczajna siÅ‚a, skÅ‚aniajÄ…ca osoby do odwaÅźnego i ofiarnego zaangaÅźowania siÄ™ na polu
sprawiedliwoÅ›ci i pokoju. To siÅ‚a, ktÃłra ma swoje poczÄ…tki w Bogu - odwiecznej MiÅ‚oÅ›ci i
absolutnej Prawdzie."Benedykt XVI o miÅ‚oÅ›ci ("Encyklice Caritas in veritate")

Dzisiejszy Å›wiat potrzebuje Å›wiadkÃłw miÅ‚osiernej miÅ‚oÅ›ci, bo tylko miÅ‚oÅ›Ä‡ zdolna jest
odmieniÄ‡ serce czÅ‚owieka i otworzyÄ‡ go na "MiÅ‚oÅ›Ä‡, ktÃłra jest najwiÄ™ksza, ktÃłra siÄ™
wyraziÅ‚a przez KrzyÅź, a bez ktÃłrej Åźycie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu" - powiedziaÅ‚ w
kazaniu kardynaÅ‚ StanisÅ‚aw Dziwisz (30-05-2009)
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MiÅ‚oÅ›Ä‡ czyli Duch ÅšwiÄ™ty rozlany jest w sercach kaÅźdego czÅ‚owieka przez Å‚askÄ™ Chrztu
ÅšwiÄ™tego. Jest Darem MiÅ‚oÅ›ci i wszelkiego nadprzyrodzonego poznania Boga.
Tym, ktÃłrzy idÄ… za Panem, On sam uzdalnia do przyjmowania Å›wiatÅ‚a i natchnieÅ„ BoÅźych.
Hojnie udziela daru zdolnoÅ›ci kochania i wyznacza zadanie byÄ‡ Å›wiadkiem ukrzyÅźowania i
zmartwychwstania Chrystusa.
Å»yÄ‡ w tym duchu codziennie jedynie wÅ‚asnymi wysiÅ‚kami jest niemoÅźliwe, lecz napeÅ‚nionym
Duchem Åšwietym jest bardzo latwo !
A wiÄ™c, otwÃłrzmy nasze serca na Jego dzialanie w nas.
PrzyjdÅº Duchu Åšwiety!

On nas wszystkiego nauczy i przypomni wszystko, co Jezus nam powiedziaÅ‚ ( por.J 14,25-26).

â€žPrzychodzi tam, gdzie jest kochany, gdzie jest zapraszany, gdzie jest oczekiwany â€•- jak uczy
nas ÅšwiÄ™ty Bonawentura

DUCH ÅšWIÄ˜TY JEST DANY KOÅšCIOÅ•OWI
po to, aby uczniÃłw Chrystusa czyniÄ‡ Åšwiadkami Jego MiÅ‚oÅ›ci.

DOBROÄ† JEST KLUCZEM DO SERCA LUDZKIEGO - Rebeka Smith
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