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Styl ?ycia Dzie?a Maryi

?w. Pawe? […] zach?ca nas by?my nie byli boja?liwi w s?u?eniu Bogu, ale mocni, pe?ni mi?o?ci i
m?dro?ci. Na co jednak zwróci? uwag?, aby zdoby? i rozwin?? te i wszystkie inne cnoty, których
koniecznie potrzebujemy?
To proste […]: w miejsce naszego „ja” pozwólmy Jezusowi ?y? w nas. Ale jaki jest sposób na to,
aby Jezus móg? ?y? w nas? B?d?my mi?o?ci?, jak Bóg jest Mi?o?ci?. A wi?c wychod?my poza
siebie, aby móc kocha? innych. Wci?? mówimy o mi?o?ci i mo?e komu? wyda si? zbyteczne
podkre?lanie tego równie? tym razem. Ale tak nie jest. "Dawny cz?owiek" – zaprzeczenie
mi?o?ci – jest zawsze gotowy ?y? w nas, ukrywaj?c si? mo?e za tysi?cami wymówek.
W rozpoczynaj?cym si? nowym roku powinien by? w nas widoczny "nowy cz?owiek". Wtedy
b?dziemy post?powa? w?a?ciwie tam gdzie jeste?my, przyczynimy si? do rozwoju Dzie?a, a
wraz z nim Ko?cio?a. Powró?my wi?c do tego, co jest sednem naszej duchowo?ci: do mi?o?ci.
Mi?o?? to zreszt? sam nasz charyzmat i jej ?wiat dzisiaj najbardziej potrzebuje. Rozejrzyjmy si?
woko?o. Zobaczmy, gdzie mo?emy znale?? mi?o??, któr? Jezus przyniós? na ziemi?. […] Kiedy
zajrzymy do gazet, widzimy, ?e wiadomo?ci obracaj? si? prawie zawsze wokó? wydarze?
smutnych, aktów przemocy. Owszem, mo?na spotka? mi?o?? ludzk?, która ??czy jeszcze wiele
rodzin, mo?na spotka? przyja?nie, lecz trudno znale?? mi?o?? chrze?cija?sk?. Mo?emy j?
spotka? w jakich? duchowych oazach, gdzie ?yj? osoby po?wi?cone Bogu, lub we wspólnotach
zaanga?owanych w ?ycie chrze?cija?skie, lecz na ogó? w ?wiecie jej si? nie spotyka. A my
zostali?my powo?ani przez Boga i wybrani wraz z innymi w?a?nie po to, by zanosi? t? mi?o??
Bo??. To jest dar, wielki dar, który powinni?my zanie?? ludzko?ci. […]
To mi?o?? jest stylem ?ycia Dzie?a Maryi. ?yjmy wi?c poza sob?, aby kocha?. […] Rozpalmy na
nowo mi?o?? w naszych sercach.
Chiara Lubich
Rocca di Papa, 9.10.1986 r.
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