NUO MANO GYVENIMO IKI JŪSŲ
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NE KOKS NORS KELIAS,

bet kelias

1977. PAULIUS VI FLORENCIJOS STUDENTAMS

„BŪKITE DŽIAUGSMINGI!“

J

ums skirti mūsų sveikinai! Mes atidžiai klausomės jūsų
platinamos programos teiginių, jūsų gyvenimo stiliaus,
jauno ir naujo, atnaujinto ir atnaujinančio, sekimo krikščioniškais ir socialiniais idealais, kuriuos jums siūlo katalikiška Italijos aplinka.
Teikiame jums palaiminimą, o kartu su jumis laiminame ir
sveikiname jūsų įkūrėją, kunigą Giussani. Dėkojame jums
už drąsius, stiprius ir ištikimus žodžius, kuriuos skelbiate
šiuo itin neramiu laikotarpiu, jaudinami priespaudos ir nesupratimo, kurie jus supa.
Būkite laimingi, būkite ištikimi, būkite stiprūs ir būkite
džiaugsmingi, savo aplinkoje liudydami, jog krikščioniškas
tikėjimas yra tvirtas, džiaugsmingas, gražus ir tikrai pajėgus meilėje ir meile pakeisti visuomenę, kurios dalimi jis
yra. Gausybė linkėjimų ir palaiminimų!
2002. JONAS PAULIUS II

„KELIAS – KIEK SYKIŲ JŪS PATS
TAI TVIRTINOTE – YRA KRISTUS“

M

intimis grįžtant prie Brolijos ir judėjimo gyvenimo bei
darbų, pirmiausia į akis krenta atsidavimas, su kuriuo
jūs stengiatės įsiklausyti į šiandienos žmogaus poreikius.
Žmogus niekuomet nesiliauja ieškojęs: ar būdamas paženklintas prievartos, vienatvės, beprasmiškumo dramos,
ar išgyvendamas vaiskų džiaugsmą, jis visuomet ieško.
Vienintelis tinkamas atsakymas, galintis numaldyti šiuos
ieškojimus, kyla iš susitikimo su Kristumi, kuris esti prie jo
būties ir veiklos ištakų.
Judėjimas visuomet norėjo ir tebenori nurodyti ne kokį
nors kelią, bet kelią, kuris veda šios egzistencinės dramos
sprendimo link.

Mes tikime Kristumi, kuris mirė
ir prisikėlė, Kristumi, kuris yra čia
ir dabar, kuris vienintelis gali pakeisti
ir keičia žmogų ir pasaulį.
Jonas Paulius II

© Fraternità di Comunione e Liberazione

Šis kelias – kiek sykių Jūs pats tai tvirtinote – yra Kristus.
Jis yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, pasiekiantis žmogų jo
egzistencijos kasdienybėje. Krikščionybė, nors ir būdama į
išganymą vedančių doktrinų bei taisyklių visuma, pirmiausia yra susitikimo “įvykis”. Būtent šią įžvalgą ir patirtį pastaraisiais metais Jūs skleidėte daugybei prie judėjimo prisijungusių žmonių.
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