
#WordTeensCard #07 

To doświadczenie apostoła Pawła otwiera 
przed nami nowe horyzonty: uznając 
i akceptując naszą słabość, możemy 
całkowicie powierzyć się ramionom Ojca, 
który kocha nas takimi, jakimi jesteśmy,  
i chce nas wspierać w naszej drodze.  

«Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem  
w słabości się doskonali»   (2 Kor 12,9) 

Oto paradoks Ewangelii: cisi posiądą ziemię. 
Maryja, w Magnificat, wysławia moc Pana, który może 
całkowicie i ostatecznie objawić się w historii osobistej  
i w dziejach ludzkości właśnie w tej przestrzeni małości  
i całkowitego zaufania w działanie Boga. 
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C. Lubich, Dio opera sulla nostra debolezza, Città Nuova, 26, [1982] 

Wytnij i złóż, aby utworzyć wygodną zakładkę, która będzie Ci towarzyszyć w tym miesiącu. 
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Komentując to doświadczenie św. Pawła, Chiara sugerowała 
ponadto: “[...] Wybór, którego my chrześcijanie musimy 
dokonywać, jest całkowitym przeciwieństwem tego,  
co normalnie się robi. Tu naprawdę trzeba pójść pod prąd. 
W świecie ideałem życia jest sukces, władza, prestiż... 
Św. Paweł natomiast mówi coś odwrotnego, że należy 
chlubić się słabościami [...] Zaufajmy Bogu. On będzie 
działał na naszej słabości, na naszej nicości. A jeśli On 
działa, możemy być pewni, że będą się działy rzeczy,  
które mają wartość, promieniują trwałym dobrem  
i wychodzą naprzeciw prawdziwym potrzebom 
poszczególnych osób i społeczeństwa”. 

Czy kiedykolwiek czytałeś Magnificat? 
Łk 1, 46-55 

Jak może się ujawnić siła,  
gdy ktoś jest słaby? 
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