Zadbać o Ducha
W ostatnich latach Kraków widział już
ju wiele. Bardzo wiele. Widział
obchody 750-lecia
lecia lokacji miasta. Widział remont Sukiennic. Widział nowy
parking przy Placu na Groblach i plażę
pla przy brzegu Wisły. Każdego
Ka
dnia tłumy
mieszkańców
ców przemierzało i nadal przemierza miejskie uliczki, aby zaspokoić
to, czego potrzebujemy. Smaczny lunch w przerwie w pracy, fryzjer
przy Filharmonii, jakiś
jaki awangardowy kolorowy magazyn z ulubioną
ulubion cafe latte,
a wieczorem chwila relaksu wśród
w ród swoich. I w tym wszystkim mogło się
si
zdarzyć tak, żee w tym nieubłaganym gwarze i codziennym pośpiechu
po
nawet
nie zauważyłeś żee ON JEST.
zauwa
Częśćć zauważy,
zauwa
ale nie
Bywa. Częśćć w ogóle tego nie zauważy.
uważnie.
nie. Jeszcze inni dostrzegą
dostrzeg i przystaną. Ktoś z tłumu odwa
odważy się zrobić
krok BLIŻEJ.
EJ. A.. co Ty zrobisz?
Nadszedł czas aby Kraków zadbał o ducha. Codziennie skupiamy się
si
na tym, co cielesne. I zrozumiałe: mamy jedno ciało i kropka. Ale mamy też
te
jednego ducha. On także
tak
wymaga chwili uwagi. Chwili spotkania z Tym,
który JEST. Poczuć Go MOCNIEJ, aby go wzmocnić.
Czas ucieka. Szybko. Nie da się
si tego ukryć: starzejemy się
si i przyjdzie
czas, w którym z ciała zostanie niewiele. I choćbyśmy
choćby my chcieli przedłużyć
przedłu
życie,
sami nie pociągniemy.
gniemy. Bo.. wszystko
wszystko przemija. Ale jest nadzieja. Jest Ktoś,
Kto
kto jest gwarantem życia, które się nie kończy. Jest Ktoś,, kto zainwestował
w Ciebie. Zainwestował na amen. I, co więcej..
wi
ON wciąż JEST. Jest na płycie
Rynku Głównego. Jest na dworcu. Jest na Hali Targowej. Jest
Je na deszczowej
Brackiej i na zakorkowanych alejach. Z pewnością
pewno
dostrze
dostrzeżesz
Go jeszcze
WIĘCEJ.
19 października
dziernika Kraków zobaczy coś,
co , czego jeszcze nie widział.
Przybywamy na spotkanie z Nim. Wspólnie. Razem. Miasto otwiera oczy.
Zbudź się i namacalnie przekonaj się, żee JA JESTEM. A Ty? Jesteś?
Jeste

