
#WordTeensCard #08 

Jeśli mamy tę miłość w naszych sercach, będziemy 
kochać wszystkich bez różnicy: kolegów z klasy, 
którzy nie wierzą w Boga; osierocone dzieci 
imigrantów; bezdomnego, który zawsze siedzi  
w tym samym miejscu przy ulicy; miłość, która działa 
przede wszystkim codziennie w miejscach,  
w których najczęściej przebywamy: w rodzinie,  
w szkole, w sporcie ... 

„Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego 
też zachowałem dla ciebie łaskawość”  
(Jr 31, 3) 

Chiara Lubich zachęca nas, byśmy mieli serce matki:  
„Matka zawsze przygarnia, zawsze pomaga, zawsze 
ma nadzieję, przebacza. Miłość matki jest bardzo 
podobna do miłości Chrystusa. 

3 2 

1C. LUBICH, Cercando le cose di lassù, Roma 1992 

Wytnij i złóż, aby utworzyć wygodną zakładkę, która będzie Ci towarzyszyć w tym miesiącu. 
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Odwieczny i nieodwołalny wymiar Bożej wierności jest 
cechą Jego miłości: On jest Ojcem każdego człowieka,  
Ojcem, który kocha jako pierwszy i zobowiązuje się  
na zawsze.  
Jego wierność dotyka każdego z nas i pozwala przerzucać 
na Niego wszystkie troski, które mogą nas zatrzymać.  
To dzięki tej wiecznej i cierpliwej miłości również my 
możemy wzrastać i doskonalić się w naszej relacji z Nim  
i w relacjach z innymi. 

Jeżeli będziemy mieli serce matki, albo dokładniej, 
serce najdoskonalszej Matki, Maryi, to będziemy 
gotowi zawsze kochać innych w każdej sytuacji  
i utrzymywać obecność Zmartwychwstałego w nas  
i między nami.”1 

W szczególnych sytuacjach, w których możemy 
się znaleźć, możemy zadać sobie pytanie:  

“Jak zareagowałaby Maryja, Matka Jezusa?” 
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