
2„Új szívet adok nektek és 
új lelket oltok belétek” 

Miért van szükségünk új szívre 
és új lélekre?

Elég, ha körülnézünk. A kőszívekből mindenütt 
erőszak, korrupció és háború születik, mert nem 
nyitottak Isten teremtő terve előtt. 

Ne hagyjuk, hogy úrrá legyen rajtunk 
a csüggedés, a társadalomban meglevő 
sok korrupció láttán, ne nyugodjunk 
bele közömbösen, hogy a rossz 
nagyobb nálunk.

Micsoda küldetést kaptunk, 
mekkora bizalommal van Isten 
irántunk!

Pilannatról pillanatra

„Mindenkit, aki közelünkbe kerül, úgy kell 
szeretnünk, ahogy Isten szereti. És mivel az 
időben élünk, egyszerre egy felebarátunkat 
szeressük, és ne maradjon a szívünkben 
nosztalgia a másik testvér iránt, akivel az imént 
találkoztunk.” 

( fejlesztés alatt )

(Ez 36,26)
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Tényleg a mások iránti 
szeretet  vezeti minden

döntésünket?

„Tágítsuk ki a szívünket 
Jézus Szívének méreteire. 
Mekkora munka! De ez az egyetlen, 
ami szükséges.”

( kérdés )

Ha őszintén magunkba tekintünk, talán 
nem azt vesszük észre, hogy sokszor 
bennünket is önző vágyak irányítanak?

Mindannyian meg vagyunk hívva, hogy saját 
környezetünkben új emberiséget építsünk, 
és azt egyre szebbé és jelenvalóvá tegyük.

Ha hallgatunk kérésére, hogy mindenkit szeressünk, 
ha engedjük, hogy a bennünk szóló Lélek hangja 
vezessen, akkor az új emberiség élő sejtjei, az új világ 
építői leszünk a népek és kultúrák gazdag 
sokszínűségében.

„Új szívet adok …” 
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( jegyzeteim )( interjú )

„Hogy mozgásba hozzuk a szívünket és 
kitágítsuk Jézus szívének méretére”, az egyik 
hétvégére egy szociális akciót terveztünk. 
Szerettük volna a testvér iránti szeretetet 
megélni a gyakorlatban is, hogy ne csak 
elmélet maradjon.
Ezért hajléktalan embereket látogattunk 
meg, akik az utcán élnek. 
Mindannyiunk számára nagyon mély 
tapasztalat volt, nem hagytuk, 
hogy bármi is megállítson minket.
Közben, mint minden évben, elkezdtünk 
szervezni egy vásárt, melynek a bevételét 
mindig valami jótékonysági célra ajánljuk fel. 
Elmeséltük a terveinket a felnőtteknek is a 
közösségünkben, és többen is örömmel 
felajánlották, hogy segítenek.
Újdonság volt, hogy fiatalok és felnőttek 
közösen dolgoztunk együtt, és mindannyian 
főszereplőnek éreztük magunkat.

Fiatalok egy csoportja Spanyolországból, 
Granada városából, akik már évek óta 
törekszenek élni az életigét.
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