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Kétféleképpen
viszonyulhatunk az élethez :

• földi életünkhöz 
ragaszkodunk, és  csupán 
saját magunkkal törıdünk;

• hisszük, hogy Istentıl 
ennél sokkal mélyebb, igazi 
életet kaptunk, mely nem 
fejezıdik be a halállal.

Hogyan veszítsük el
életünket már mostantól, 
hogy meg is találjuk ?

Vegyük nagyító alá…

Ha mások rendelkezésére 
állunk, ha mindennapi 
tevékenységünket át tudjuk 
alakítani a szeretet tetteivé , 
akkor boldogság tölt el, mert 
érezni fogjuk, hogy egyre 
jobban sikerül megvalósítani 
önmagunkat . Most pedig nézzünk körül és 

töltsük ki napunkat szeretet 
tettekkel .6 Életige

«Aki meg akarja találni 
életét, elveszíti, aki 

azonban elveszíti értem 
életét, az megtalálja.»
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A Gen3 Központok gondozásában

Chiara Lubich írásának  felhasználásával

Írd le te is a tapasztalataidat ide:

Történt egyszer,

hogy…
Chiara Luce Badano

Ha igazi keresztények 
akarunk lenni, Jézust kell 
tennünk létünk 
középpontjába. És mit akar 
tılünk?

Szeretetet mások iránt.

Ha szeretünk növekedni fog 
bennünk az élet , és az öröm 
teljességét fogjuk érezni!!!

Iskolában
1

2

Otthon
1

2

Barátokkal
1

2

Ebben a hónapban erınkhöz 
mérten tegyünk jót mindenkivel !

S ha úgy látszik, hogy már az 
összes lehetıséget 

kimerítettük, akkor még
imádkozhatunk értük .

Mérd fel mekkora örömöt érzel ma?

Írd ide le a szeretet tetteidet, 
amelyeket Jézus hívására tettél…*

:-) :-| :-( 
Karikázd be a „te” smile jelzésedet!

*

Egy közülünk!

Egy lány, aki teljes mélységében 
élte az ideálunkat, már 18 évesen 
megvalósította önmagát, elnyerte 
az örökké tartó boldogságot. 

Boldog, örömmel teli. Ez az, amit az 
Egyház kimond, amikor boldog gá
avatja ıt!

De milyen különleges dolgot tett 
életében? Hogyan ért célba? 

Ezt írta 14 évesen: „Egy új fényben 
fedeztem föl az Evangéliumot! 
Megértettem, hogy nem voltam 
eddig igazi keresztény, mert nem 
éltem teljesen úgy. Most már ezt a 
nagyszerő könyvet akarom életem 
céljává tenni. Nem akarom és nem 
is tehetem meg, hogy analfabéta 
maradjak egy ilyen különleges 
üzenettel szemben. Ahogy könnyő
nekem megtanulni az ABC-t, úgy 
kell ennek lennie az Evangélium 
élésével is...”.


