
Jezus ogłasza "błogosławionymi", to znaczy w pełni 
szczęśliwymi i zrealizowanymi, tych wszystkich, którzy  
w oczach świata uważani są za tych, którzy tracą lub 
nieszczęśliwych: pokornych, tych którzy się smucą, 
łagodnych, łaknących i pragnących sprawiedliwości, 
czystego serca i tych, którzy wprowadzają pokój. 
 
To właśnie im Bóg składa wielkie obietnice: przez Niego 
samego zostaną nasyceni i pocieszeni, staną się dziedzicami 
ziemi i Jego królestwa. To zapowiedź prawdziwej  
rewolucji 

«Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi» (Mt 5,9) 

“Przynoszącym pokój może być ten, kto sam go posiada. 
Trzeba być tym, który wprowadza pokój przede wszystkim 
w swoim życiu w każdej chwili i okolicznościach, żyjąc  
w harmonii z Bogiem i Jego wolą.  
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Cfr. C. Lubich, Diffondere pace, Città Nuova, 25, [1981], 2, pp. 42-43. 

Wytnij i złóż, aby utworzyć wygodną zakładkę, która będzie Ci towarzyszyć w tym miesiącu. 
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Być „wprowadzającymi pokój”, oznacza przede wszystkim 
stwarzać okazje pojednania we własnym życiu i w życiu 
innych, na wszystkich poziomach: najpierw z Bogiem, 
potem z tym, kto jest blisko nas w rodzinie, w pracy,  
w szkole, w parafii i w stowarzyszeniach, w relacjach 
społecznych i między narodami.  

Prawdziwa 
Rewolucja 

Jest to więc pewna zdecydowana forma miłości 
wobec bliźniego, wielkie dzieło miłosierdzia, 
które uzdrawia wszystkie relacje. 

»...Będą nazwani synami Bożymi«. 
Otrzymać jakieś imię, oznacza stać się 
tym, co to imię wyraża.  

Ci, którzy pracują dla pokoju, ukazują swoje 
pokrewieństwo z Bogiem, postępują jak dzieci Boga, 
świadczą o Bogu, który (...) w  społeczeństwie ustalił 
porządek, którego owocem jest pokój”1. 

Cfr. C. Lubich, Diffondere pace, Città Nuova, 25, [1981], 2, pp. 42-43. 
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