
Wolność chrześcijańska, oprócz bycia darem, jest także 
zadaniem. Przede wszystkim zobowiązaniem do przyjęcia 
Ducha Świętego w naszym sercu, uczynienia Mu miejsca  
i słuchania Jego głosu w sobie.  Chiara Lubich pisała:  

„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, 
łagodność, opanowanie.” (Gal 5, 22) 

Żeby Jego głos mógł być przez nas usłyszany i żebyśmy mogli 
postępować zgodnie z Jego sugestiami, musimy mówić: 
„nie” [...] pokusom, odsuwając dwuznaczne propozycje; 

3 2 

> „tak” zadaniom, które Bóg nam powierza, 

“Przede wszystkim musimy być coraz bardziej 
świadomi obecności Ducha Świętego w nas: nosimy 
w sobie niezmierzony skarb, lecz niedostatecznie 
zdajemy sobie z tego sprawę.  

1Cfr. C. Lubich, Possediamo un Tesoro, Città Nuova, 44, [2000], 10, p. 7. 

Wytnij i złóż, aby utworzyć wygodną zakładkę, która będzie Ci towarzyszyć w tym miesiącu. 
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Pozwoli nam rozwinąć szczególne 
zdolności i umiejętności. 

Taka postawa pozwoli nam doświadczać typowych owoców 
Ducha: wzrostu naszego człowieczeństwa ku prawdziwej 
wolności.  

Jeśli tak zrobimy, Duch Święty poprowadzi nas, nadając 
naszemu chrześcijańskiemu życiu taki smak, taką jasność, 
że nie będzie można mieć wątpliwości, co do jego 
autentyczności.”1 

Każde nasze działanie jest niepowtarzalną okazją, 
by mówić „nie” niewoli egoizmu oraz „tak” 
wolności, jaką niesie miłość. 

Moim 
zadaniem 

jest zrobić Ci  
miejsce 

Nasze zaangażowanie w rodzinie, szkole, wśród przyjaciół… 

> „tak” miłości do wszystkich bliźnich, 
Miłość, która nikogo nie wyklucza… 

> „tak” wobec trudności, jakie spotykamy…  
Każda trudność, jeśli kochana, może stać się szansą… 

Dlatego w środowisku, w którym żyjemy, 
odważnie realizujmy nasze osobiste 
powołanie do wolności. 

1Cfr. C. Lubich, Possediamo un Tesoro, Città Nuova, 44, [2000], 10, p. 7. 
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