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Duchowość chrześcijańska proponuje alternatywny sposób rozumienia jakości życia i zachęca
do prorockiego i kontemplatywnego stylu życia,
zdolnego do głębokiej radości, unikając obsesji na
tle konsumpcji.
Papież Franciszek, Laudato si, 222

Życie chrześcijańskie jest ciągłą walką. Potrzebna jest siła i odwaga, aby oprzeć się pokusom diabła i głosić Ewangelię. Ta walka jest bardzo piękna,
ponieważ pozwala nam świętować za każdym razem, gdy Pan zwycięża w naszym życiu. Jak rozpoznać, czy coś pochodzi od Ducha Świętego, czy
pochodzi z ducha tego świata lub z ducha diabła?
Jedynym sposobem jest rozeznanie, które wymaga nie tylko dobrej zdolności rozumowania lub
zdrowego rozsądku, ale jest także darem, o który należy prosić. Jeśli z ufnością prosimy o niego
Ducha Świętego, a jednocześnie staramy się pielęgnować go poprzez modlitwę, refleksję, czytanie
i dobrą radę, z pewnością możemy wzrastać w tej
zdolności duchowej.
Papież Franciszek, Gaudete et exsultate, 158. 166

Każda propozycja dojrzewania w życiu chrześcijańskim musi mieć przepowiadanie jako trwałą oś, ponieważ cała formacja chrześcijańska jest
przede wszystkim pogłębieniem kerygmy, która
przybiera coraz większą i coraz lepszą postać.
Zasadniczą reakcją na to przepowiadanie, kiedy udaje się mu doprowadzić do osobistego spotkania z Panem, jest braterska miłość, to przykazanie
nowe, które jest pierwszym, największym, które
najlepiej nas identyfikuje jako uczniów. Zatem kerygma i miłość braterska stanowią wielką syntezę
całej zawartości Ewangelii.
Papież Franciszek, Querida Amazonia, 65
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