
Św. Paweł również miał takie 
doświadczenie. To właśnie on –
prześladowca chrześcijan –
spotkał na swojej drodze, 
w sposób zupełnie nieoczekiwany, 
całkowicie darmową miłośd Boga, 
który potem uczynił go GŁOSICIELEM 
POJEDNANIA w Jego Imię.

Również my, mimo popełnianych 
błędów, które nas zniechęcają, 
pozwólmy, aby Również my, mimo 
popełnianych błędów, które nas 
zniechęcają, pozwólmy, aby Boże 
miłosierdzie – ta nieskooczona 
miłośd – uzdrowiła nasze serce, 
abyśmy byli zdolni dzielid się 
z innymi tym 
skarbem.

“… pojednajcie się 
z Bogiem” 

Bóg jest blisko wszystkich ze swoją 
miłością i kocha każdego miłością pełną 
pasji. Cała nasza postawa winna 
uwiarygodniad tę prawdę, którą głosimy”. 

(2 Kor 5,20) 

“Miłujmy się tak, jak On nas 
umiłował, bez zamykania się 
i uprzedzeń, lecz z otwartością 
na przyjęcie i dowartościowanie 
tego, co jest pozytywne 
w naszym bliźnim.

Myśleć

pozytywnie

Jak?

Zapraszam Cię 
do przeczytania 

doświadczenia Glorii.

„Dowiedzieliśmy się o spaleniu pewnej wioski 
i o tym, że wielu zostało pozbawionych 
wszystkiego. 
Wraz z przyjaciółmi zainicjowałam zbiórkę 
potrzebnych rzeczy, jak materace, odzież, 
środki żywności... Pojechaliśmy zawieźd te  
rzeczy i po ośmiu godzinach drogi spotkaliśmy 
tych zrozpaczonych ludzi.
Słuchaliśmy ich dramatów, ocieraliśmy łzy, 
pocieszaliśmy... Jedna z rodzin powiedziała: 
"Nasza córeczka była w domu, który spłonął. 
Wydawało nam się, że umarliśmy wraz z nią. 
Teraz, dzięki waszej miłości, odnajdujemy siłę, 
aby przebaczyd tym, którzy byli sprawcami 
naszej tragedii!”.

«Żyjąc w ten sposób 
wzbogacimy nasze dni gestami 

przyjaźni i pojednania»

Jakie były moje najlepsze 
gesty przyjaźni 
i przebaczenia?

doświadczenie

Adaptacja: Centrum Gen3 we współpracy z Liner (15 lat) z Kostaryki

Czy możliwe jest 
wzbogacać nasze dni 

gestami przyjaźni 
i przebaczenia?

W wielu krajach na świecie toczą się 
niekooczące się krwawe wojny, 
które niszczą rodziny, plemiona, 
narody. Opowiada Gloria -
dwudziestolatka: 

Mówi o tym 
Chiara Lubich

w swoich pismach:

Jak możemy dad swój wkład 
w realizację Bożego zamysłu 
pokoju wobec całej ludzkości 
i wobec całego stworzenia?


