
Myśli dające do MYŚLENIA...

część 46



Pewnego razu, gdy znalazłem się 
w niebezpieczeństwie utraty życia, 

odmówienie z gorącością ducha Zdrowaś 
Maryjo wybawiło mnie od zguby. 

Jaką potężną bronią jest Modlitwa. 
Jak Wszechmocne jest Wstawiennictwo 

Najświętszej Panny. 

-Święty Rafał od Świętego Józefa (Kalinowski) 



Pycha jest źródłem wszystkich grzechów 
a Pokora Źródłem Wszystkich Cnót. 

Pycha zatraciła Najpiękniejszego Anioła: 
upadł z powodu pychy. Gdyby się upokorzył, 
gdyby przyniósł Bogu to wszystko, czym jest, 

stałby się jeszcze Piękniejszym; 
pycha uczyniła z niego szatana. 

-Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego 
(Mała Arabka) 



Wieczność Odsłoni 
w Pełnym Świetle 

Prawdziwych Zwycięzców! ..

karmel.pl 



Będziecie w nienawiści u wszystkich 
z powodu Mego Imienia. Lecz kto 

wytrwa do końca, ten będzie Zbawiony.

-Ewangelia według
Świętego Mateusza



«Panu, Bogu naszemu, 
chcemy służyć 

i Głosu Jego chcemy słuchać».

-Księga Jozuego



Zdrowaś Maryjo........+...........



Pan Bóg Uczynił Wielkie Rzeczy dla nas..

..Idą i płaczą,
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością,

niosąc swoje snopy.



..Zaufaj Panu, On Jest twoim Zbawcą.

Osądź mnie, Boże, Sprawiedliwie
i Broń mojej sprawy przeciw ludowi 

nieznającemu litości,
Wybaw mnie od człowieka

podstępnego i niegodziwego.....



Msza Przenajświętsza



Święty, Wielki Post..



Święte Gorzkie Żale..



Matko Pięknej Miłości, Maryjo, 
błagamy Cię my grzesznicy 
wielcy, Ratuj świat od zła..+



Wieczny odpoczynek
Racz im Dać, Panie..+



Modlitwa do Świętego Hugona:
-Wszechmogący Boże, Stwórco nasz i Panie, 

Któryś nam Dał przykład w Świętym 
Hugonie, Spraw Miłościwie abyśmy za Jego 
przyczyną równie jak On mężnie zwalczali 

szatańskie podszepty a chętnie słuchali 
Dobrych Natchnień Anioła Stróża. Przez 

Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który 
Króluje w Niebie i na ziemi. Amen.



Matko Boża, Maryjo, Niepokalana, 
Królowo, błagamy Cię bardzo mocno 

my grzesznicy ogromni o Łaskę 
Świętego Pokoju dla świata..... 

-Zdrowaś Maryjo..+



Mowa Miłości.....



Przybądź Duchu Święty....



Bogactwo Łaski Bożej. 



Porzucić życie grzeszne...... 



Chroń nas Panie Jezu 
od każdego upadku.. 



Wysłuchaj, Panie, mojego 
wołania.



..Pan Przychyli Się ku Modlitwie 
opuszczonych i Nie Odrzuci 

ich Modłów.
Należy to zapisać dla przyszłych 
pokoleń, lud, który się narodzi, 

niech wychwala Pana.....



Panie Boże Tatusiu!, Mateńko, Maryjo 
Niepokalana! Królowo! my grzesznicy 

ogromni błagamy Ratujcie świat 
od okrutnego zła.....

Zdrowaś Maryjo........+



Przybądź nam Miłościwa Pani 
ku pomocy.......+



Od zarazy grzechu błagamy Cię 
Chroń nas Panie Boże 

Tatusiu.......+



BŁOGOSŁAWMY PANU..



..a Wyrwij nas z potężnych 
nieprzyjaciół mocy.



Rodzicielko Łaski..



Pani Wysłuchaj Modlitwy nasze.. 



..a przy śmierci nam Słodką 
Opiekunką Była.



Panie Boże UWIELBIAMY Cię 
CAŁĄ MIŁOŚCIĄ duszy naszej! 



BARDZO BYĆ DLA CIEBIE 
PANIE BOŻE TATUSIU.. 



Panie Wybaw błagamy 
całą Rodzinę Ludzką.. 
Pod Twoją Obronę..+ 



Kto szczerze powierza się 
Panu Bogu, 

nie obawia się szatana.



Święty, Dar Pokoju, Daj Panie 
Boże nam zbolałej ludzkości, 

błagamy.....Twoje Królestwo..+



Staraj się, by twoje życie było uporządkowane w kwestii 
rzeczy ważnych i mniej ważnych. Niech one znają swoje 
miejsce. Niech te mniej ważne nie zajmują miejsca tych 
ważnych. Wysiłek porządkowania życiowych spraw 
i wartości we właściwą hierarchię jest znakiem, że takie 
porządkowanie dokonuje się w sercu. Sprzyja jego 
wrażliwości i otwartości na natchnienia Ducha Świętego. 
Duch Pana Jezusa Będzie przez ciebie Działał zawsze: 
wtedy, gdy odczujesz pewność, że tak należy postąpić 
i wtedy, gdy doświadczysz niepewności. Zarówno jedno 
doświadczenie, jak i drugie jest Darem. Przyjmij je 
w pokorze serca i z dziękczynieniem.                 -Karmel.pl 



Ręce Pana Jezusa Obdarzają i zarazem 
Wymagają: od mądrych i roztropnych, 

by stali się prości jak Dzieci; od królów, 
aby swe korony i skarby złożyli 

w pokorze przed Królem królów i podjęli 
ochotnie trud, cierpienia i ciężar 

Jego Służby. 

-Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)



Mądrość i roztropność są bez wątpienia 
Wielkimi i Cennymi Darami Bożej Dobroci. 

Jest bardzo wielu, którzy odznaczają się 
Takim Obdarowaniem. A jednak ich Misją 

nie jest stać się geniuszami wiedzy, 
zarządzania i planowania. Obdarzeni przez 

Pana Jezusa Mądrością i Roztropnością mają 
użyć Jej, by stać się prości jak Dzieci.... 

-Karmel.pl 



Panie Boże Tatusiu, błagamy Cię tak bardzo, 
my wielcy grzesznicy, Ratuj świat od 

okrutnego zła, Przez Niepokalane Serce 
Mateńki Bożej Maryji, Królowej.......

Zdrowaś Maryjo....+ 



Ojcze nasz....... 



Pod Twoją Obronę....



Święty Michale Archaniele Broń 
nas w walce!..



W Tobie o Panie 
być Mężnym Człowiekiem.. 



Potem Rzekł Bóg do Abrahama: 
«Ty zaś a po tobie twoje potomstwo 

przez wszystkie pokolenia zachowujcie 
Przymierze ze Mną». 



Istotą Boga Jest Miłość. Tu milknie 
metafizyka. Zaczyna się jakiś Udział 
w Mądrości Boga, w Jego Prostym 
Spojrzeniu, Jakim Obejmuje Siebie 

i wszystko, co stworzone. 

-Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) 



Gdy Bóg Mówi, że cię Kocha, znaczy to, 
że cię Chce Całym Sobą i na zawsze. 

Jego ”Kocham cię” nie ustaje nawet wówczas, 
gdy ty zawodzisz i słabnie twoja wiara w Jego 
Miłość. ”Kocham cię” Wypowiedziane Przez 
Wiecznego Boga Jest Wiecznym Kochaniem. 

W Jego Sercu nie ma ”kochałem cię” lub ”będę 
cię kochał”. Tam Jest Wieczne ”Miłuję cię”, 

Które Się Nie Zmienia i Nie Ustaje. 
-Karmel.pl 



Modlitwa nie jest to, moim zdaniem, 
nic innego jak tylko poufne 

i przyjacielskie z Bogiem przebywanie 
i wylana, po wiele razy powtarzana 
rozmowa z Tym, o Którym wiemy, 

że nas Miłuje. 

-Święta Teresa od Jezusa.. 



Święty Post......



Ojcze nasz...........



Święty Różaniec, 
nie zapominaj Go odmawiać 

i prawdziwie Nim żyć.. 



Być w Miłości 
i w Prawdzie...słowa i czyny.. 



Nie jesteśmy poganami,
by Przenajświętsze Twe Ciało 
i Przenajświętszą Twą Krew 

Panie Jezu Najdroższy 
brać rękami....



Ale Pan Jest przy mnie 
Jako Potężny Mocarz; 

dlatego moi prześladowcy 
ustaną i nie zwyciężą.



Święta Modlitwa Różańcowa..+



Panie Boże Tatusiu 
Przez Niepokalane Serce 

Mateńki Bożej Maryji, Królowej, 
błagamy Cię bardzo mocno 

my grzesznicy ogromni, 
Ratuj dusze od piekła..+.



Pod Twoją Obronę.....+++.



Święty Post



Miłuję Cię, Panie,
Mocy moja,

Panie, 
Opoko moja i Twierdzo,

mój Wybawicielu.



Boże, Skało moja,
na Którą się chronię,

Tarczo moja,
Mocy Zbawienia mego

i moja Obrono.
Wzywam Pana,

Godnego Chwały,
i wyzwolony będę

od moich nieprzyjaciół.



Ogarnęły mnie fale śmierci
i zatrwożyły odmęty niosące zagładę.

Oplątały mnie pęta otchłani,
schwyciły mnie
sidła śmierci.....
Wzywałem Pana

w moim utrapieniu,
wołałem do mojego Boga

i głos mój Usłyszał
ze Swojej Świątyni,

dotarł mój krzyk
do Jego Uszu.



EWANGELIA

J 10, 31-42

Jezus oskarżony
o bluźnierstwo

Słowa Ewangelii według Świętego Jana..



Czy ja ufam Panu Jezusowi ze względu 
na Jego Dzieła? A może postawmy 

pytanie inaczej: czy moje świadectwo 
życia przekonuje innych

do Pana Jezusa
i Jego Świętego Kościoła?

-Ksiądz Wojciech Michniewicz



..podążać
z Panem Jezusem Niosącym Krzyż



"Każdy człowiek wyróżniający się Dobrocią, 
którego nie udało się nikomu "przykrócić", 

chociaż jest na ogół odrzucany, to jeśli 
wytrwa przy swoim, zaczyna bardzo 
przyciągać. Świat potrzebuje ludzi 

pozbawionych konformizmu. Bez takich 
ludzi nie ma bowiem rozwoju, następuje 

zupełny rozkład wartości moralnych, 
który jest nie do zniesienia na dłuższy czas.." 



NAUKA ŚWIĘTEGO PIOTRA Z ALKANTARY, WYZNAWCY 
O KARACH PIEKIELNYCH.. Rozważajmy dzisiaj bracia drodzy 
kary piekielne abyśmy tym rozważaniem utwierdzili duszę 
naszą w Bojaźni Bożej i w obrzydzeniu grzechów. "Kary 
piekielne – mówi Święty Bonawentura – powinniśmy wyobrażać 
sobie pod postaciami zmysłowymi, stosownie do tego jak je nam 
ludzie Święci wystawili". Wyobraźmy sobie – według tegoż 
Świętego – że piekło jest to jezioro głębokie i ciemne, 
umieszczone w głębi ziemi; lub że jest to dół niezmiernej 
głębokości, napełniony ogniem; lub że jest to miasto straszne 
i ciemne, oddane całkiem na łup nieugaszonego pożaru, gdzie 
oprócz jęków i wrzasku dręczonych i dręczących, nic nie 
słychać; gdzie nieszczęśliwi płaczą i zgrzytają zębami 
z rozpaczy wiecznej...... 



Horoskop pochodzi od diabła......



Wspomagaj, Panie Boże Tatusiu błagamy my 
grzesznicy wielcy 

za pośrednictwem Najświętszej Rodzicielki, 
Królowej, Niepokalanej Maryji, ludzkość 

i Uwolnij 
od wszelkiego zła

i niebezpieczeństwa,
i Osłaniaj Opieką Twą..
Który Żyjesz i Królujesz
na wieki wieków. Amen.



Święty Post.....



Święty Różaniec.......



Panie Jezu proszę Cię
tak bardzo o Żal Doskonały,

z Miłości do Ciebie.....



Panie Jezu Najdroższy, Cierpiący 
Zbawicielu, błagamy my grzesznicy 

ogromni, Przyjmij naszą skruchę 
i pokutę, w której chcemy wynagradzać 

Ci za Rany zadane Twemu 
Przenajświętszemu

i Kochającemu Sercu..



Pragnę oddychać
Twoją Miłością Panie



Panie błagam Wesprzyj mnie 
Swą Łaską 

i Ogarnij Swoim Miłosierdziem.....



..Czy przypominasz sobie taki dzień 
w swoim życiu, kiedy nikogo nie obgadałeś, 
obgadałas, nie życzyłeś, nie życzyłaś mu źle, 

nie zazdrościłeś? nie zazdrościłaś? 
Jeżeli nie, to zmień to dzisiaj!....

w Imię Pana Jezusa
nawróć się.........



MIŁOŚĆ I POKORA - ZASADĄ 
POSTĘPOWANIA 



List do Rzymian,

..Nie bierzcie więc wzoru
z tego świata

lecz przemieniajcie się 
przez odnawianie umysłu 
abyście umieli rozpoznać, 

jaka Jest Wola Boża:
co jest dobre, co Bogu przyjemne 

i co doskonałe.



Niedziela,
10 kwietnia 2022 rok,

NIEDZIELA PALMOWA 
MĘKI PAŃSKIEJ



Tajemnica Miłości Twej Panie 
Przez Niepokalane Serce Mateńki Bożej 

Maryji, Królowej, Niepokalanej Niech 
Ratuje świat od okrutnego zła, Niech 

Ratuje każdą Duszę od piekła..
Zdrowaś Maryjo.....+



Panie.....Jezu..nasza 
Miłości..Tobie Chwała! Tobie 
Chwała! Tobie Chwała!.........



Pan Bóg w nas Wierzy! Ufa nam 
i Cierpliwie nam Towarzyszy. 
Nie Zniechęca Się ale zawsze 

Pokłada w nas Nadzieję.



Orędowniczko Szkaplerza Świętego, 
Matko Boża Czerneńska. Oto ja, Twoje 

dziecko, wznoszę błagalnie do Ciebie ręce
 i z głębi serca wołam: Królowo Szkaplerza 

Świętego Ratuj mnie, bo w Tobie 
cała moja nadzieja........

Matko Boża Czerneńska błagamy Ratuj 
zatwardziałych grzeszników+....



Święte Gorzkie Żale



..Pan Bóg Mnie Wspomaga,
dlatego jestem nieczuły na obelgi,

dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz
i wiem, że wstydu nie doznam.

Blisko Jest Ten, Który Mnie 
Uniewinni......

Księga Izajasza



Ojcze nasz,
Któryś Jest w Niebie, 
Święć Się Imię Twoje,

Przyjdź Królestwo Twoje,
Bądź Wola Twoja jako w Niebie,

tak i na ziemi.......



..spowiadać się, nawracać się.



..spowiadać się ze szczerą skruchą. 
Gdy Kapłan daje nam rozgrzeszenie, 

musimy myśleć tylko o jednym: o tym, 
że Przenajświętsza Krew Boża Spływa 

do naszej duszy aby ją Obmyć, Oczyścić, 
Uczynić na powrót tak piękną,

 jak była tuż po Świętym Chrzcie......



..Ojczyznę Wolną,
Pobłogosław Panie.......



W intencji naszej Umiłowanej 
Ojczyzny..

Pod Twoją Obronę...+



PIERWSZE CZYTANIE Iz 42, 1-7 
Sługa Boży ofiarowany za zbawienie 

świata 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza 

To Mówi Pan: Oto Mój Sługa, Którego 
Podtrzymuję, Wybrany Mój, w Którym 

Mam Upodobanie....... 



Ignacy Krasicki 
„Hymn do Miłości Ojczyzny”

 Święta Miłości Kochanej 
Ojczyzny, Czują Cię tylko umysły 

poczciwe!...... 



Pewnej nocy łzy z oczu mych.. 
Otarł Dłonią Swą Jezus.. 

I Powiedział mi: "Nie martw się 
Jam przy boku Jest twym".... 



Bo Ty, mój Boże, Jesteś moją 
nadzieją.... 



Panie Boże Tatusiu, Mateńko 
Maryjo Niepokalana, błagamy, 

my grzesznicy wielcy, 
Ratujcie świat od okrutnego zła, 

Ratujcie dusze..+ 



Pod Twoją Obronę uciekamy się 
Święta Boża Rodzicielko.... 



Zmiłuj Się nade mną Panie.... 



Matko Boża Nieustającej Pomocy, 
przepraszamy Cię tak bardzo my 

Polacy, grzesznicy wielcy, 
za każdy grzech ciężki 
popełniony w naszym 

Narodzie....+  



Panie Boże Tatusiu nasz 
Ukochany Bądź Uwielbiony 

w całym świecie+! 



Czas ucieka............

Jaka WIECZNOŚĆ
Cię czeka?

Niebo czy piekło?....
-odpowiedz sobie
bardzo szczerze
w Swym sercu.



Panie Jezu Najdroższy Błogosław 
prosimy Cię bardzo Wszystkich 
Kapłanów..i Daj Święte, Piękne, 

Nowe Powołania.. 
Zdrowaś Maryjo+....



Wieczne Odpoczywanie 
Racz Zmarłym Wszystkim 
Kapłanom Dać Panie.....+



Na wieki będę sławił Łaski Pana.



…Wystarczyła Ci sutanna uboga 
I ubogi wystarczył Ci Ślub Bo 
wiedziałeś kim jesteś dla Boga 

I wiedziałeś co tobie Dał Bóg...... 



Uwielbiamy Cię bardzo 
Panie Jezu Najdroższy

za Twą Przenajświętszą Miłość 
do nas ludzi

tak często niewdzięcznych 
wobec Ciebie.....



PAN JEZUS CHRYSTUS 
ZMARTWYCHWSTAŁ – 

PRAWDZIWIE 
ZMARTWYCHWSTAŁ! 

ALLELUJA!.......



"Lepsze jest
opanowanie języka niż post 

o chlebie i wodzie".

Święty Jan od Krzyża



I mówi do mnie jeden
ze Starców:

«Przestań płakać:
Oto Zwyciężył Lew
z pokolenia Judy,
Odrośl Dawida,

tak że Otworzy Księgę
i siedem Jej pieczęci».

Apokalipsa Świętego Jana



Słowo Pana Jest Prawe a każde 
Jego Dzieło godne zaufania. 

On Miłuje 
Prawo i Sprawiedliwość, 

ziemia jest pełna Jego Łaski. 



Oczy Pana Zwrócone 
na bogobojnych, na tych, 

którzy oczekują Jego Łaski 
aby Ocalił ich życie od śmierci 

i Żywił ich w czasie głodu. 



Dusza nasza oczekuje Pana, 
On Jest naszą Pomocą i Tarczą. 
Panie, niech nas ogarnie Twoja 

Łaska, według nadziei 
pokładanej w Tobie. 



Koronka do Bożego Miłosierdzia 



Święty Różaniec.....



Dokąd Zaprowadzi nas Pan Jezus Chrystus 
na tej ziemi, nie wiemy i nawet przed 

czasem nie powinniśmy o to pytać. Wiemy 
tylko, że dla tych, którzy kochają Pana Boga, 

wszystko ostatecznie na dobre się obróci. 
A poza tym wiemy, że Drogi Pana idą dalej 

niż drogi tego świata. 

-Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)



Panie Boże Tatusiu błagamy Cię 
bardzo my grzesznicy wielcy, 

Ratuj dusze wszystkie od utraty 
Nieba.... Zdrowaś Maryjo....+



Pod Twoją Obronę uciekamy się 
Święta Boża Rodzicielko....



Panie Boże, za przyczyną Świętego Andrzeja Boboli Dopełnij 
Miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i Odwróć grożące jej 
niebezpieczeństwa. Natchnij Mądrością jej rządców 
i przedstawicieli a jej obywateli zgodą i sumiennością w 
wypełnianiu obowiązków. Daj jej Kapłanów, Zakonników 
i Zakonnice pełnych Ducha Bożego i żarliwych o Zbawienie 
Dusz. Umocnij w niej Ducha Wiary i czystości obyczajów oraz 
uszanowanie praw każdego Człowieka. Wytęp wszelką zazdrość 
i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, 
niechęć do rzetelnej pracy. Niech Rodzice i Nauczyciele 
w Bojaźni Bożej wychowują Młodzież i przygotowują ją do życia 
w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia 
i ofiarności względem Kościoła Świętego i Ojczyzny, duch 
wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia. Amen.... -



MATEŃKO, NIEPOKALANIE POCZĘTA 
MARYJO....Powierzamy się Tobie, 

Najpewniejsza Przewodniczko 
i Wspomożycielko Narodu na tym 

gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak 
dziś trudnych chwilach życia polskiego.

Oddajemy w Twe Macierzyńskie Dłonie to, 
co jest u nas najlepsze Abyś to dobro 

Umocniła w naszych sercach i czynach, 
w obyczaju i działaniu Narodu.......



Ewangelia według Świętego 
Łukasza.....

Uważajcie na siebie aby wasze 
serca nie były ociężałe wskutek 



Środa, 20 kwietnia 2022 rok, 
ŚRODA W OKTAWIE 

WIELKANOCNEJ



Ty Jesteś Panem Bogiem 
przebaczenia............. 

-Oczyść Panie Boże błagam rany 
z przeszłości poprzez Błogosławieństwo 

tym wszystkim, którzy wyrządzili mi 
krzywdę...... Zdrowaś Maryjo..+ 



Pan Jezus Powiedział do Świętej Siostry Faustyny: 
Pragnę, ażeby pierwsza Niedziela po Wielkanocy 
była Świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby 
Święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem 

dla wszystkich dusz a szczególnie dla biednych 
grzeszników. W dniu tym otwarte są Wnętrzności 
Miłosierdzia Mego, Wylewam całe morze Łask na 

dusze, które się zbliżą do Źródła Miłosierdzia 
Mojego. Która dusza przystąpi do Spowiedzi 

i Komunii Świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia 
win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie Upusty 

Boże, przez Które Płyną Łaski (Dz. 699).



Czwartek,
21 kwietnia 2022 rok CZWARTEK 

W OKTAWIE WIELKANOCNEJ



.....Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg 
ojców naszych Wsławił Sługę Swego, Jezusa, 
wy jednak wydaliście Go i zaparliście się Go 
przed Piłatem, gdy postanowił Go uwolnić. 
Zaparliście się Świętego i Sprawiedliwego, 
a wyprosiliście ułaskawienie dla zabójcy. 

Zabiliście Dawcę Życia ale Bóg Wskrzesił Go 
z martwych, czego my jesteśmy 

świadkami...... 
(Fragment Czytania z Dziejów Apostolskich)



EWANGELIA Łk 24, 35-48 
Musiały się wypełnić 

zapowiedzi Pisma 
Słowa Ewangelii według 

Świętego Łukasza 



..Sakrament Pokuty i Pojednania jest 
zatem nierozerwalnie związany 

z Tajemnicą Jego Zmartwychwstania, 
Jego Zwycięstwa nad szatanem, 

grzechem i śmiercią. Głosicielami tego 
wszystkiego mają stać się Jego 
uczniowie: „wy jesteście tego 

świadkami”. To znaczy, że i my również. 
Ksiądz Wojciech Michniewicz 



..Lecz Mówię wam, przyjaciołom Moim: 
Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało 
a potem nic więcej uczynić nie mogą. 
Pokażę wam, kogo się macie obawiać: 
bójcie się Tego, który po zabiciu ma 

moc wtrącić do piekła. Tak, Mówię wam: 
Tego się bójcie! 

Ewangelia według Świętego Łukasza



....Powiedział też do nich: 
«Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej 

chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa 
[we wszystko], życie jego nie jest 

zależne od jego mienia»..... 

Ewangelia według Świętego Łukasza 



”Gdy walczymy w obronie Wiary, Patrzy 
na nas Pan Bóg, patrzą Jego aniołowie, 
Patrzy Pan Jezus Chrystus. Wielka to 

Chwała i Dostojeństwo i Wielkie 
Szczęście walczyć w Obecności 
Pana Boga i otrzymać Wieniec 
od Chrystusa Pana Sędziego”. 

karmel.pl 



Za Tobą pójdę, Panie mój...........



”Lepiej się potknąć 
na gruncie pod nogami 

niż o wybryk własnego języka”
(Syr 20, 18).



Panie Boże Tatusiu błagamy + 
wszystkich Chorych i Samotnych 

o Których wiele ludzi 
nie pamięta........



..Trudności stawiają nas często przed 
perspektywą widzenia wydarzeń w czarnych 

kolorach, w przekonaniu, że wszystko 
na zawsze runęło i utraciło swój sens. 

W takim doświadczeniu nigdy nie wolno nam 
pozostać przez pogłębianie go 

i pogrążanie się w nim. Ono jest tylko etapem, 
któremu Pan Bóg Wyznaczył kres.......

karmel.pl



... Jeszcze bardziej przylgnąć 
do Pana Boga ..



Iść nie w przepaść tylko iść 
ku Niebu....



Pod Skrzydłami Twej Świętej 
Miłości Panie Boże Najdroższy 

być..........



Panie Boże Tatusiu błagamy Cię 
my grzesznicy ogromni 

Przez Niepokalane Serce Mateńki Bożej 
Maryji, Królowej, Ratuj Polskę, Ukrainę, 

Rosję i Białoruś oraz świat 
od okrutnego zła....
Zdrowaś Maryjo+....



Samotność… to jest przyjemność 
Mądrych.

-Święty Rafał
od Świętego Józefa (Kalinowski)



Milczenie jest mieczem w walce duchowej; nie dojdzie 
do Świętości nigdy dusza gadatliwa. Ten miecz 

milczenia obetnie wszystko, co by się przyczepić do 
duszy chciało. Jesteśmy wrażliwi na mowę i zaraz, 
wrażliwi, chcemy odpowiadać a nie zważamy na to, 
czy jest w tym Wola Boża, żebyśmy mówili. Dusza 

milcząca jest silna; wszystkie przeciwności nie 
zaszkodzą jej, jeżeli wytrwa w milczeniu. Dusza 

milcząca jest zdolna do najgłębszego zjednoczenia się 
z Bogiem, ona żyje prawie zawsze pod natchnieniem 
Ducha Świętego; Bóg w duszy milczącej Działa bez 
przeszkody.. -Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny 



Milczenie jest mową tak potężną, 
że sięga Tronu Boga Żywego, 

milczenie jest mową Jego, 
choć tajemną, lecz potężną i żywą.. 

-Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny



Na to, żeby usłyszeć Głos Boży, trzeba mieć ciszę 
duszy i być milczącą, nie milczeniem ponurym 
ale ciszą w duszy, to jest skupieniem w Bogu. 
Można wiele mówić a nie przerwać milczenia 

a znowu można niewiele mówić a zawsze łamać 
milczenie. O, jak niepowetowaną szkodę 

przynosi niezachowanie milczenia. Wiele się 
krzywdy wyrządza bliźnim, ale najwięcej — to 

własnej duszy..... 
-Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny 



Bóg Nie Udziela Się duszy gadatliwej, która jak 
truteń w ulu wiele brzęczy ale za to nie wyrabia 

miodu. Dusza gaduła jest pusta we własnym 
wnętrzu. Nie ma w niej ani cnót gruntownych, 
ani poufałości z Bogiem. Nie ma mowy o życiu 

głębszym, o słodkim pokoju i ciszy, w której 
Mieszka Bóg. Dusza, nie zaznawszy słodyczy ciszy 

wewnętrznej, jest duchem niespokojnym i mąci 
innym tę ciszę...Aby Mógł Duch Boży Działać 

w duszy — trzeba ciszy i skupienia 
-Dzienniczek Świętej Siostry Faustyny



Cierpliwość, Modlitwa i milczenie — 
te wzmacniają duszę..... 

-Dzienniczek Świętej Siostry 
Faustyny



Prawda o Miłości Pana Boga Tatusia, 
Ty Tego Pragniesz 

Panie Jezu Najdroższy 
dla każdego.... 



Z Tobą Zmartwychwstały Panie 
jestem silny, silna......!



"Żaden stan, ani żaden wiek 
nie są przeszkodą do życia 

doskonałego. Pan Bóg bowiem Nie 
Ma względu na rzeczy zewnętrzne 

ale na duszę (…) i Żąda od nas tylko 
tyle ile Mu dać możemy". 



Tatuś, Mamusia, jak BARDZO 
CENNI SĄ.. Błogosław swym 

Rodzicom....



Święty Wojciechu Módl Się 
za nami grzesznymi......+



Bądźcie trzeźwi! Czuwajcie! 
Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew 

ryczący krąży szukając kogo 
pożreć. Mocni w Wierze 

przeciwstawiajcie się jemu.



Będę na wieki śpiewał o Łasce 
Pana, moimi ustami Twą 

Wierność będę głosił 
przez wszystkie pokolenia.... 



Alleluja, Alleluja, Alleluja 
My głosimy Chrystusa 

Ukrzyżowanego, Który Jest Mocą 
i Mądrością Bożą. 

Alleluja, Alleluja, Alleluja 



EWANGELIA Mk 16,15-20 
Głoście Ewangelię wszelkiemu 

stworzeniu 



Człowiek we wszystkich okolicznościach 
swojego życia ma po prostu zaufać Panu 

Bogu i zdać się na Jego Wyroki. 
Doskonałym przykładem takiej postawy 
jest zachowanie choćby Hioba, opisane 
w Księdze noszącej jego imię. Psalmista 
zaś dobitnie podsumowuje taką postawę 
słowami: „Ufaj Bogu, bo jeszcze Go będę 

wysławiać” (Ps 42, 12) 
-Ksiądz Jacek Molka 



Nawracajmy się......



Naszym zadaniem jest kochać i służyć. 
Ponieważ Pan Bóg Nie Porzuca nigdy 
świata, który Stworzył, Umiłowawszy 

w nim nade wszystko człowieka, 
jest rzeczą naturalną, że nie możemy 
ani światem, ani ludźmi pogardzać.

Święta Teresa Benedykta od Krzyża 
(Edyta Stein)
-Karmel.pl



Miej czas dla Pana Boga....



Panie Boże Tatusiu, błagamy Cię 
bardzo my grzesznicy ogromni, 
Ratuj świat od okrutnego zła....

Zdrowaś Maryjo....+



Potężna Niebios Królowo..!
+...........



„Trzeba przestać się bać - i nazywać rzeczy 
po imieniu ale tak naprawdę to całe moje 

pokolenie miało lepszą sytuację, bo nas nie 
niszczyli dorośli ale ochraniali i nie było 

jeszcze prądu! Chłonęliśmy piękno świata 
i cieszyliśmy się nim a Rodzina była 

chroniona zarówno przez Prawo Boskie 
i Kościół, jak przez ludzi. Nie było rozwodów 

i nie było ani aborcji, ani eutanazji”.

-Doktor Wanda Półtawska, DZIENNIK POLSKI



W każdym okresie życia 
spotykamy ludzi i możemy 

wybierać ludzi, z którymi chcemy 
się spotkać, zbliżyć 

i równocześnie dostajemy ludzi 
jako zadanie..

-Doktor Wanda Półtawska,
DZIENNIK POLSKI



..Każde życie ludzkie jest szeregiem 
spotkań niby przypadkowych 

a Ksiądz Karol Wojtyła twierdził, 
że nie ma spotkań przypadkowych 

ale są «Dary z Nieba», 
dar człowieka, dar przyjaźni.

-Doktor Wanda Półtawska,
DZIENNIK POLSKI



"Pan Bóg Nie Wyprowadzał Mojżesza z pustyni przez 40 
lat.
Józefa z więzienia przez 10 lat.
Abraham  oczekiwał na potomstwo przez 100 lat.
Dawid uciekał 15 lat.

Być może Pan Bóg Pozostawia Cię tam, gdzie teraz jesteś z 
tej samej przyczyny, z jakiej Pozostawiał tych mężczyzn 
przez tyle lat w takich sytuacjach: aby zbudować ich Wiarę.
Budować Wiarę w ciemnym lochu lub w dolinie, gdy 
dookoła panuje mrok a wszystko wydaje się zbyt trudne lub 
wręcz niemożliwe do uwierzenia.

1/2



By budować swoją zależność od Niego, gdy czujesz się 
jałowa, jałowy i pusta, pusty aby zobaczyć, czy On Jest 
naprawdę wszystkim, czego pragniesz i wszystkim, czego 
potrzebujesz.
Aby zobaczyć, czy będziesz Mu ufać i służyć, gdy czujesz 
się niezauważona, niezauważony a On pozornie Nie Robi 
nic...
By budować zaufanie do Niego, gdy dookoła Ciebie szaleje 
burza, jesteś w samym środku bitwy, a przełom i 
zwycięstwo wydają się takie odległe......”

-Anna Bachinsky
2/2



To co rodzi się i powstaje - w ciszy i zaciszu - 
rodzi Wielkie Duchowe Owoce. Z dala od 

chaosu i głośnego dźwięku świata rodzi się 
coś w ciszy i ukryciu serca - czyli w duszy 

z Panem Bogiem. Tylko w relacji duszy 
z Panem Bogiem rodzi się cisza...Całkowita 

cisza...Cisza, która owocuje w Duchowe 
Owoce....Im więcej ciszy 

- tym więcej Pana Boga........



Należy zerwać z grzechem.

Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu,
to samych siebie oszukujemy

i nie ma w nas prawdy.

Nowy Testament



Dobry Pan Bóg Obdarzył nas silną wolą, 
na której możemy się oprzeć jak na 
skale, nie może nam jej odebrać ani 

szatan, ani żadne stworzenie. Tak więc 
nie powinniśmy być lękliwi, tylko 
odważni, spokojni i pewni siebie.

-Święta Katarzyna ze Sieny



Bo Słowo Pana Jest Prawe a każde 
Jego Dzieło godne zaufania.....…



..Trzeba bardziej słuchać Boga 
niż ludzi – odpowiedział Piotr 

a także Apostołowie.



Panie Boże Tatusiu Przez 
Niepokalane Serce Mateńki Bożej 

Maryji Królowej błagamy Cię 
bardzo my wielcy grzesznicy 

Ratuj dusze, Ratuj świat od 
okrutnego zła.........
Zdrowaś Maryjo....+



Nabożeństwo Majowe....



O Polsko, Najdroższa Ojczyzno! 
Nigdy nie zapomnij o Swym 

Stworzycielu, Panu Bogu! 
Zdrowaś Maryjo....+



Katechizm dziecka polskiego.. - 
Kto ty jesteś? - Polak mały..........

Władysław Bełza 



Zdrowaś Maryjo........+
Strzec się trzeba szczególnie tych 

wad najzgubniejszych, które 
zrodzone w wiekach anarchii 
a może klęsk, nie zatonęły.....

-Święty Józef Sebastian Pelczar..



Matko Boża Maryjo Niepokalana 
i Królowo błagamy Cię bardzo 

Ratuj nas Polaków, Ratuj 
świat+......



Królowej Anielskiej śpiewajmy..
Różami uwieńczmy Jej Skroń..
Jej serca w ofierze składajmy!

Ze łzami wołajmy doń..
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona!

Bądź Ty zawsze Matką nam!
O Maryjo, bądź nam pozdrowiona!

Bądź Ty zawsze Matką nam!......



Przebacz nam wszystkim o Najdroższy 
nasz Panie Boże, Najlepszy Ojcze 

i Obdarz Polskę Łaską ustanowienia 
Prawa Bożego Pełnej Ochrony Życia 
Dzieci Poczętych a Nienarodzonych. 

Prosimy też o to dla wszystkich 
Narodów na całym Świecie.

Amen......
Zdrowaś Maryjo........+



Matko Najmilsza, abyśmy Cię 
po Bogu najwięcej miłowali....



"Trzeba żyć zawsze w łączności z Panem 
Bogiem, słuchać Słów, które Pan Bóg 

Objawił i Przekazał nam i według Nich 
postępować. A przede wszystkim modlić 
się, jak nas Zbawiciel Nauczył i co nam 

nieustannie Wpaja: Proście 
a otrzymacie." 

-Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)



Nabożeństwo Majowe



..trud pokonywania siebie Pan 
Jezus Przyjmuje 

i bardzo wysoko Ceni.

-karmel.pl



"Wokół siebie trzeba siać Dobro, 
nie niepokojąc się o jego wzejście. 
Nie pragnęłam aby moje wysiłki 

przyniosły owoce. Dla mnie praca 
– dla Pana Jezusa sukces.”

-Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
i Najświętszego Oblicza



Naśladuj Święte Cnoty 
Matki Bożej Maryji



"Jakże kocham Najświętszą 
Pannę! Gdybym była Kapłanem, 
jak pięknie mówiłabym o Niej."

-Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
i Najświętszego Oblicza



Nie zwlekać ze Świętą 
Spowiedzią......



Czas ucieka............



W czasie pokus 
wezwij Mateńkę Maryję!



Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo,
że nigdy nie słyszano,

abyś Opuściła tego,
kto się do Ciebie ucieka,

Twej Pomocy wzywa,
Ciebie o Przyczynę prosi.

Tą ufnością ożywiony, do Ciebie,
o Panno nad pannami i Matko,
biegnę, do Ciebie przychodzę,

przed Tobą jako grzesznik płaczący staję.
O Matko Słowa,

Racz Nie Gardzić słowami moimi,
ale Usłysz je Łaskawie i Wysłuchaj.

Amen....



Msza Przenajświętsza



Nabożeństwo Majowe



Święty Różaniec



"Przede wszystkim trzeba wytrwale 
modlić się o poznanie właściwej drogi; 
kiedy się ją dostrzeże, iść bez oporów 

za natchnieniem Łaski. Kto tak 
postępuje i trwa cierpliwie, nie może 

powiedzieć, że jego wysiłki są daremne. 
Nie trzeba tylko wyznaczać Panu Bogu 

terminów.”

-Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)



..Pokora otwiera twoją Modlitwę na doświadczenie 
cierpliwości względem działania Pana Boga, Który 

wszystkiemu Wyznacza właściwe miejsce i czas, 
niekoniecznie zgodnie z twymi oczekiwaniami. 
Niejednokrotnie chcielibyśmy przynaglić Pana 

Boga, bo według nas Działa zbyt wolno. Oddalanie 
pokusy stawiania Panu Bogu terminów nie czyni 

cię bynajmniej marionetką w Jego Rękach. 
On Pragnie twojej aktywnej współpracy, 

ale i zrozumienia, co do kogo należy. 
Co jest w Jego Mocy a co w twojej.

-karmel.pl



Zdrowaś Maryjo.....+ 



Msza Przenajświętsza.... 



Zdrowaś Maryjo........+ 



Nabożeństwo Majowe



Przyjmuj Pana Jezusa GODNIE! -
na klęcząco i do ust.... 



Bądź zawsze o tym przekonany, 
że wszystko, co ci się przydarza, 

korzystne czy przeciwne, pochodzi od 
Pana Boga, abyś się w pierwszym nie 
pysznił a w drugim nie zniechęcał. 

-Święty Jan od Krzyża 
karmel.pl 



...„Mądry człowiek, patrząc na jajko, potrafi 
dostrzec orła; patrząc na ziarno, dostrzega 

wielkie drzewo; patrząc na grzesznika, 
potrafi dostrzec Świętego”. Tak właśnie 

patrzy na nas Pan Bóg — w każdym z nas 
Widzi możliwości, czasem nieznane nam 
samym i przez całe życie niestrudzenie 

pracuje nad tym, abyśmy mogli je 
wykorzystać w służbie dobra wspólnego. 

radiomaryja.pl 



I tylko od Dzieci, nie mających Mu nic 
własnego do dania, Bierze Pan Jezus 

w posiadanie ich małe życie, 
którego nie można lepiej użyć, 

jak ofiarując je Panu wszelkiego życia. 

-Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)



Pan Jezus Staje Się ubogim, abyśmy mogli 
okazywać Mu Miłosierdzie; jak żebrak 

Wyciąga do nas Rękę aby w Promiennym 
Dniu Sądu, gdy Ukaże Się w Chwale, Mógł 
Dać nam usłyszeć Słodkie Słowa: ”Pójdźcie 

Błogosławieni Ojca Mego…”. 

-Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
i Najświętszego Oblicza 



Święty Michale Archaniele Broń 
nas w walce.. 



...„Mądry człowiek, patrząc na jajko, potrafi 
dostrzec orła; patrząc na ziarno, dostrzega 

wielkie drzewo; patrząc na grzesznika, 
potrafi dostrzec Świętego”. Tak właśnie 

Patrzy na nas Pan Bóg — w każdym z nas 
Widzi możliwości, czasem nieznane nam 
samym i przez całe życie niestrudzenie 

pracuje nad tym, abyśmy mogli je 
wykorzystać w służbie dobra wspólnego.

 radiomaryja.pl 



Czego w Tobie dziś jest więcej? Światła 
czy ciemności?

Pana Jezusa czy szatana, grzechu?

Odpowiedz sobie..



Przed Panem Jezusem odsłoń 
swój grzech..



Święty Sakrament Spowiedzi



Oddaj Panu Jezusowi swe lęki..



Nie uciekaj 
przed Słowem Bożym.



Sięgaj po Słowo Boże..



Szukaj Ramion Boga Ojca..



O Zwycięska Matko, Która Masz tak 
Potężny Wpływ przy Boku Swego 

Boskiego Syna w Zdobywaniu serc 
nawet najbardziej zatwardziałych, 

Wstaw Się za tymi, których Ci polecamy 
aby skruszeni Łaską Bożą mogli wrócić 
do Jedności Prawdziwej Wiary. Amen.



Pan Bóg Dał mi zrozumieć, że prawdziwą 
jest ta Chwała, która będzie trwała Wiecznie 
oraz żeby ją osiągnąć, niekoniecznie trzeba 

dokonywać dzieł rzucających się w oczy 
ale wystarczy ukryć się i praktykować Cnotę 

w taki sposób, by nie wiedziała ”lewica, 
co czyni prawica”. 

-Święta Teresa od Dzieciątka Jezus i 
Najświętszego Oblicza 



”Strzeżcie się, żebyście 
uczynków pobożnych 

nie wykonywali przed ludźmi 
po to aby was widzieli; inaczej 
nie będziecie mieli nagrody 

u Ojca waszego” (Mt 6, 1) 



”Kiedy więc dajesz jałmużnę, nie 
trąb przed sobą, jak obłudnicy 

czynią w synagogach i na ulicach 
aby ich ludzie chwalili. Zaprawdę 
powiadam wam: ci otrzymali już 

swoją nagrodę” (Mt 6, 2)



Jałmużna...... 
-Czy pamiętasz o tym? 



„Jezu, Maryjo, kocham Was, 
Ratujcie dusze!"



Msza Święta - Niedziela



Nabożeństwo Majowe



Jezu, Maryjo kocham Was, 
Ratujcie dusze!



Msza Przenajświętsza, 
NIE ZAPOMINAJ.........NIE TYLKO 

W NIEDZIELĘ.. 



Nabożeństwo Majowe.. 
NIE ZAPOMINAJ..
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