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„Starajcie się o większe dary: a ja wam wskażę drogę jeszcze
doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie
miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też
miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, i posiadał wszelką
wiedzę, i wszelką [możliwą] wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości
bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą
majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał,
nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie
zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się
bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego;
nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą.
Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję,
wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, [nie jest] jak proroctwa,
które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza,
której zabraknie. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich
zaś największa jest miłość.”
1. Prośba: Proś Pana Boga o łaskę, żeby wszystkie twoje zamiary,
czyny i prace skierowane były wyłącznie ku służbie i chwale Jego
Boskiego Majestatu.
2. Obraz: Wyobraź sobie osobę, która jest ci najbliższa, i właśnie
wtedy, gdy potrzebujesz, potrafi cię schować w swoich ramionach.
3. Prośba: Proś o doświadczenie Bożej Miłości.
Punkt 1. Miłość.
Dziś św. Paweł próbuje nam zwrócić uwagę na miłość. Na to jak jest
potrzebna, jaka wspaniała, wielka. Fragment ten jest najczęściej
wybierany na ceremonie ślubne, by jeszcze raz przypomnieć młodym
małżonkom o jej wartości. Ale czy św. Paweł rzeczywiście pisze o miłości
rozumianej jako uczucie między ludźmi? Pomyślmy nad tym, co znaczy
miłość wg św. Pawła? A co dziś, w Walentynki pokazuje nam świat,
nazywając miłością?
Punkt 2. Gdybym...
Mówienie językami ludzi i aniołów, posiadanie wszelkiej wiedzy i tajemnic,
rozdanie wszystkiego biednym.... Czyż można coś jeszcze zrobić, by
zasłużyć na niebo? A jednak bez Miłości wszystkie te rzeczy sprawiają, że
byłbym niczym....

Czy kieruję się miłością na co dzień – w pracy, w domu? Komu dawno nie
mówiłem o miłości, życzliwości... Komu dawno nie okazałem tego czynem?
Punkt 3. Miłość jest cierpliwa, łaskawa...
To są przymioty Boga. Boga, który jest naszym Ojciec, a my jako Jego
dzieci staramy się Go naśladować.
Przystańmy przy tym punkcie i zamiast słowa MIŁOŚĆ wstawmy słowo
Bóg.
Przystańmy przy tym punkcie i zamiast słowa MIŁOŚĆ wstawmy swoje
imię.
Zakończenie. Na zakończenie porozmawiajmy z Jezusem, o miłości.
Porozmawiajmy z Tym, który z miłości do nas pozwolił się ukrzyżować.

