
„Legyetek hát éberek, mert 
nem tudjátok, melyik órában 
jön el Uratok.”      (Mt 24,42)

Jézus itt egy nagy titkot tár fel: 
éljük jól a jelen pillanatot, 
mert olyankor fog visszatérni, 
amikor munkában leszünk, és 
lekötnek a szokásos 
mindennapi dolgok, amelyek 
miatt gyakran 
megfeledkezünk Istenről, mert 
túlzottan aggódunk a jövő 
miatt.
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Tapasztalatok
a Világból:

In Action

1Chiara Lubich (Napló, 1974. 01. 11.) 

Az virraszt jó, 
aki szeret.
Virrasszunk
szeretetből.

„Jézus, add, hogy úgy 
beszéljek mindig, mintha az 
utolsó szó lenne amit 
mondok. Add, hogy úgy 
cselekedjek, mintha az utolsó 
tett lenne amit csinálok. 
Add, hogy úgy szenvedjek, 
mintha az utolsó szendvedés
lenne, amit felajánlhatok 
Neked. Add, hogy úgy 
imádkozzak, mintha az utolsó 
lehetőségem lenne itt a 
földön, hogy beszélgessek 
Veled. ".

A Jelen
Pillanat
Éberré
Tesz

Amikor szeretünk valakit, a 
szívünk mindig éberen őrá 
vár és érte tesznek azokban 
a percekben is, amik nélküle 
telnek.

Egyszer régen spontán 
módon ezzel az imával 
fordultam Istenhez.
Szeretném visszaidézni.

Így tesz az is, aki Jézust 
szereti. Mindet Érte tesz, 
Vele találkozik akaratának 
egyszerű felismeréseiben 
pillanatról pillanatra és Vele 
fog ünnepélyesen találkozni 
azon a napon, amkor eljön.

’Gyermekem’, aki miatt a 
kórházat kerestem, 9 éves és 
Elbonak hívják, a Gyerekek az 
Egységért találkozókon 
ismertem meg. 
Szüleitől elhagyatva
szövődmények miatt gyakran 
került kórházba, ahol 
komplikált operációkon ment 
keresztül. Az ő meglátogatása 
volt az én KARÁCSONYOM!!!
A találkozás öröme teljes, én 
mint egy alázatos pásztor 
átadom kis ajándékom: a 
nemzeti labdarugócsapat
pólóját!
Azonnak fel akarja venni…

Kerekes székkel haladunk a 
kórház színes folyosóján. Látom, 
hogy a szobák ajtaja mögött sok 
kis ágy áll: anyukák és apukák 
gyógyulófélben lévő gyermekeik 
mellett, nekik is lesz Karácsonyuk. 
Rájuk mosolygok, üdvözlöm őket 
és kicsit velük is vagyok…

Hazatérésemnek nagyon 
különleges íze van, nagy öröm 
van bennem, hogy elmondjam 
mindenkinek, hogy az így 
elérkezett Karácsony 
GYÖNYÖRŰ!!!

Vittorio

„Bocsánat, a ‘Bambin Gesù’-ba
megy?”
(‘Bambin Gesù’ egy 
egészségügyi intézmény neve a 
városom peremkerületében.)

hallottam magam mögött egy 
hangot

Szenteste van és egy kórházat 
keresek, épp ahogy a pásztorok 
a Megváltó keresésére indultak.

Éberen a 
szeretetben

Értsük meg a körülöttünk lévők 
szükségeit: éhség, anyagi 
segítség, társaság, barátság 
és szeressünk konkrétan, 
tettekkel.

Ebben a hónapban konkrét 
tettekkel tehetünk tanúságot 
egy barátibb világról.

Miért ne tegyünk közösbe a 
fölöslegeinket?
Talán kevés ilyen van, de 
valami biztosan van: 
egy könyv, egy játék,, egy 
ceruza vagy egy hátizsák, amit 
már nem használunk, egy 
ruha…, valami ami többletnek 
tűnik, de olyan tárgy is lehet, 
amihez nagyon ragaszkodunk. 
Készítsünk szép 
ajándékcsomagot azoknak, akik 
leginkább szükséget 
szenvednek.

A Gyerekek 
az Egységért

központ 
gondozásában


