
Myśli dające do MYŚLENIA...

część 22



Wydaje mi się, że największą pokusą 
jest zostawienie Modlitwy.+

Święta Teresa od Jezusa



Hbr 4, 12
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Żywe Jest Słowo Boże i Skuteczne,
Zdolne Osądzić pragnienia 

i myśli serca.

Alleluja, Alleluja, Alleluja+



Szczęśliwy człowiek,
który nie idzie za radą występnych, 
nie wchodzi na drogę grzeszników 
i nie zasiada w gronie szyderców,

lecz w Prawie Pańskim 
upodobał sobie 

i rozmyśla nad Nim dniem i nocą.+



J 10, 27
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Moje owce słuchają Mego Głosu,
Ja Znam je, a one idą za Mną.

Alleluja, Alleluja, Alleluja+



..Mamy w życiu takie chwile, 
że potrzebujemy silnego wstrząsu
aby obudzić się i zmienić kierunek 

życia. Aby przyjąć wyznanie 
Pana Boga, że nas Kocha. 

Aby uwierzyć Jego Słowu, Które 
Ma Moc na nowo nas Stworzyć.+

Ksiądz Janusz Chyła



Czy jesteś człowiekiem, który 
swoim wewnętrznym nastawieniem 

i postępowaniem świadomie 
naraża się na grzech???

Na okazję do......grzechu???
Odpowiedz sobie bardzo szczerze 

na to pytanie..+



..oglądasz filmy przeciwne Świętej 
Wierze i Moralności..............?

Tkwisz w tym i masz na to zło 
usprawiedliwienie???+



..niezdrowa ciekawość, grzeszna 
beztroska i głupota.....
Dążysz za tym?..........+



Pan Bóg nas Stworzył z Miłości, 
On nas Powołał do Świętości,

tylko w Nim znajdziemy 
Życie Prawdziwe!

Nic nie ma sensu bez Niego 
i poza Nim.........+



..Pan Jezus Ostrzega nas przed 
czynieniem kompromisów ze złem, 
przed świadomym otwieraniem się 

na pokusy...!
Szczególnie Kieruje je do nas, 

którzy otrzymaliśmy Łaskę Wiary 
i jesteśmy świadomi, że Pan Jezus 

przez Swoją Mękę, Śmierć
i Zmartwychwstanie Uwolnił 

nas od grzechu......+



Z diabłem NIE MA 
KOMPROMISÓW!!! +



Roztropność połączona z pokorą +



Masz ograniczenia i słabości. 
Bóg Daje Łaskę pokornym......... +



WERSET PRZED EWANGELIĄ 
(ALLELUJA)

J 14, 6

Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ja Jestem Drogą, Prawdą i Życiem,

nikt nie przychodzi do Ojca inaczej,

jak tylko przeze Mnie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja+



Miłość nie zawsze oznacza mówienie tylko 
i wyłącznie rzeczy miłych i przyjemnych. Miłość 
idzie w parze z Prawdą. Czasem konieczne jest 
ostrzeżenie przed złem, które przybiera formę 
„biada”. Jakie „biada” powinno paść pod moim 

adresem? Warto o tym pomyśleć. Jakie zło, 
w którym tkwię a które próbuję być może jakoś 

sam usprawiedliwić, zasługuje na Ostrą Bożą 
Naganę? Bywa, że zło ukrywa się pod zewnętrznym 

pozorem cnoty. To był właśnie przypadek 
faryzeuszy ale taki faryzeusz może także mieszkać 

we mnie................+

Ksiądz Tomasz Jaklewicz



..Logika reformy rozumianej jako zerwanie ze 
Świętą Tradycją narobiła w Kościele wiele zamętu. 

„Biada” nie jest potępieniem ale mocnym 
wezwaniem do nawrócenia......... W tym sensie jest 
także na służbie Miłości, Prawdy i Nadziei. Jeśli 
Kościół z lęku przed krytyką świata przestanie 

mówić „biada” złu i błędom naszej epoki, 
stanie się zwietrzałą solą..................+

Ksiądz Tomasz Jaklewicz



Czyż nie jest logiczne, że w Świętym 

Różańcu łączymy się z Matką Bożą, Która 

Jest Matką naszą i mówimy Jej Te wszystkie 

Piękne Rzeczy, Które Są w Świętym 

Różańcu? „Ojcze nasz”, Które Wyszło 

z Ust Jej Syna Jezusa, „Zdrowaś Maryjo”, 

Które Zachowuje Woń Anioła oraz 

wszystkie Pochwalne Wezwania w "Chwała 

Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu".+

Święty Josemaria Escriva



Świętego Różańca nie odmawia się jedynie 

wargami, mamrocząc zdrowaśki jedna 

po drugiej. Tak mamroczą świętoszkowie 

i świętoszki. Dla Chrześcijanina Modlitwa 

ustna musi być zakorzeniona w sercu tak, 

aby podczas odmawiania Świętego Różańca, 

umysł mógł zagłębiać się w kontemplacji 

każdej z Tajemnic.+

Święty Josemaria Escriva



Różaniec Święty – Radosne, 
Bolesne i Chwalebne Tajemnice 
Życia Najświętszej Maryi Panny 
Splatają Się w Wieniec Chwały, 
Który nieustannie powtarzają 
Aniołowie i Święci w Niebie..., 
i ci, którzy kochają Matkę tu, 

na ziemi.+

Święty Josemaria Escriva



Pielęgnuj Żywe Nabożeństwo 
do Matki Bożej. Ona Umie 
Szlachetnie Odwzajemniać 

podarunki, które Jej składamy. 
Nadto, jeżeli odmawiasz 

codziennie, z Duchem Wiary 
i Miłości Różaniec Święty, Pani 

Postara Się Poprowadzić cię bardzo 
daleko Drogą Swego Syna.+

Święty Josemaria Escriva



Ciągle odkładasz Święty Różaniec 
na potem a wreszcie Go nie 

odmawiasz z powodu senności. 
Jeżeli nie dysponujesz innym 

czasem, odmawiaj Go 
niepostrzeżenie na ulicy. To 
pomoże ci nadto pamiętać 

o Obecności Bożej.+

Święty Josemaria Escriva



Różaniec Święty to potężna broń. 
Używaj jej z ufnością 
a skutek wprawi cię 

w zadziwienie.+

Święty Josemaria Escriva



Smutny to sposób, żeby nie 
odmawiać Świętego Różańca: 

odłożyć Go na ostatnią 
godzinę dnia.+

Święty Josemaria Escriva



..I bez wahania poradziłem ci abyś 
odmawiał Różaniec: Błogosławiona 

monotonia Zdrowasiek, która 
oczyszcza monotonię twoich 

grzechów!+

Święty Josemaria Escriva



Trzeba abyśmy dziś i zawsze 
widzieli w Świętym Różańcu 

potężny oręż, który umożliwi nam 
zwycięstwo w naszych 

wewnętrznych zmaganiach i który 
będzie pomocą dla każdej duszy.+

Święty Josemaria Escriva



Święty Różaniec Jest szczególnie 
ważny dla tych, którzy pracują 

umysłowo lub studiują, gdyż owe 
pozornie monotonne szczebiotanie 
dzieci do swej Matki w Modlitwie 

do Najświętszej Maryi Panny 
niszczy wszelki zarodek próżności 

i pychy.+

Święty Josemaria Escriva



Aklamacja (Dz 16, 14b)
Otwórz, Panie, nasze serca abyśmy 

uważnie słuchali Słów Syna 
Twojego.+



Błogosławieni, którzy łakną 
i pragną sprawiedliwości albowiem 

oni będą nasyceni +



„......Przestali się przytulać, witać ze sobą............”

..Jeden młody diabeł zapytał starego: Jak ci się 
udało zaprowadzić do piekła aż tyle dusz? Stary 
diabeł odpowiedział: Wzbudziłem w nich strach! 
Odpowiedział młody:
Super robota ! A czego się bali ? Wojen ? Głodu ? 
Odpowiedział stary: Nie, bali się choroby!
Na to młody: czy to znaczy, że nie zachorowali ? 
Nie umarli ? Nie było dla ratunku ?
Stary odpowiedział: ależ nie,... zachorowali, umarli, 
a ratunek był. Młody diabeł zdziwiony 
odpowiedział: to w takim razie nie rozumiem ???
Stary odpowiedział:
Wiesz oni wierzyli, że jedyną rzeczą, którą muszą 
zatrzymać każdym kosztem przy sobie jest ich 
życie.                                                                 
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Przestali się przytulać, witać ze sobą. Oddalili się 
od siebie. Zrezygnowali ze wszystkich kontaktów 
społecznych i z wszystkiego co było ludzkie! 
Później skończyły im się pieniądze, stracili pracę, 
ale to był ich wybór, bo bali się o swoje życie, 
dlatego zrezygnowali z pracy nie mając nawet 
chleba. Wierzyli ślepo we wszystko, to co słyszeli 
i czytali w gazetach. Zrezygnowali z wolności, nie 
wychodzili z własnych domów dosłownie nigdzie. 
Przestali odwiedzać Rodzinę i Przyjaciół. Świat 
zamienił się w taki obóz koncentracyjny bez 
przymuszania ich do niewoli. Zaakceptowali 
wszystko !!! Tylko dlatego, by przeżyć chociaż 
jeszcze jeden mizerny dzień.... I tak żyjąc, umierali 
każdego dnia !!! I właśnie w taki oto sposób było 
mi bardzo łatwo zabrać ich mizerne dusze do 
piekła .....
C.S. Lewis - "Listy starego diabła do młodego" książka z 1941 r.2/2



.......Trzeba o tym pamiętać, że Święte 
Krzyże i Święte Obrazy Są przede 

wszystkim Ochroną przed 
działalnością złych duchów. Szkoda, 

że poznikały z naszych domów 
Kropielnice a oddawanie czci 

Relikwiom uważa się za zabobon.. +



Gdy spotkam duszę wyżej stojącą 
w doskonałości, mocną w takich, 
jak mówiłam postanowieniach, 
oderwaną od rzeczy ziemskich, 

odważną i mężną, bardzo mnie taka 
chwyta za serce, pragnęłabym z nią 
obcować, pewna że miałabym z niej 

pomoc i pożytek.+

Święta Teresa z Avila



.......ale mam to przekonanie, że tych, którzy dla 
Miłości Boga zdobywają się na wielkie rzeczy, Bóg 
Łaską Swoją Wspomaga i nigdy Nie Zawiedzie 
tego, kto w Nim Samym ufność swą położy; 
zaczym też rada bym znaleźć jak najwięcej takich, 
którym bym mogła udzielić tego przekonania 
mego, którzy by nie troszczyli się o to, co będą jeść 
i czym się przyodziewać ale wszystką troskę swoją 
zdali na Boga. Nie znaczy to, bym w taki sposób 
zdawała na Boga troskę o rzeczy potrzebne, iżbym 
sama nie starała się o nie; staram się o nie ale bez 
troski, takiej troski, mówię, która by mi swobodę 
wewnętrzną zakłócała. I od czasu jak mi Pan 
Użyczył tej swobody, dobrze mi jest z tym i staram 
się ile mogę zapomnieć o sobie; nie ma jeszcze 
roku, zdaje mi się, jak mi Pan Dał Tę Łaskę.+

Święta Teresa z Avila, Pisma Świętej Teresy, Księga sprawozdań 
duchowych, T. II, Warszawa 1899, s. 11-12.



Szczęśliwy naród 
Wybrany przez Pana..+



...trzeba być Księdzem 24 godziny na 
dobę, nie tylko w określonym czasie. 
Księdzem jest się zawsze dla innych. 
Księża mają być Światłem dla ludzi. 
Światłem Jezusa. Oni to wiedzą, że 

mają robić i mówić to, co Jezus. 
Kapłan swoje życie dedykuje Bogu. 

Ale żeby iść 
za Jezusem, trzeba nieść swój krzyż. 

I iść z nim do końca.....+

Ksiądz Kardynał Ernest Simoni



Pan Jezus w Przenajświętszej Hostii 
w każdej najmniejszej drobinie 

Jest Żywy 
i Prawdziwy.............................

Potężny i Dobry.........
Wszelkie potęgi ziemskie 

są niczym wobec Okruszka 
z Przenajświętszej Hostii.................+



Komunia Święta na rękę jest...
AKTEM NIEWIARY 

W RZECZYWISTĄ OBECNOŚĆ 
PANA JEZUSA CHRYSTUSA 

W PRZENAJŚWIĘTSZYM 
SAKRAMENCIE...................+



KTO NAS OBRONI PRZED 
ATAKIEM zła

JAK NIE PAN BÓG 
I KRÓLOWA 

NIEPOKALANIE POCZĘTA
MARYJA!!!!!

ZDROWAŚ MARYJO...+



Panie Jezu Uzdrów prosimy 
ludzkość z niewiary 

w Ciebie.....

Zdrowaś Maryjo..+



..Jednak z prawdy, że Boże 
Miłosierdzie jest nieskończone, 

nie wynika, jakoby wolno nam było 
bagatelizować nasze grzechy i się 

nimi nie przejmować.......+

Ojciec Jacek Salij OP



......uznać swój grzech, 
pójść do Świętej Spowiedzi..+



..z ufnością wielką powierzyć się 
Panu Jezusowi 

i Jego Miłosierdziu...........+



WERSET PRZED EWANGELIĄ 
(ALLELUJA)

Mt 5, 3
Alleluja, Alleluja, Alleluja

Błogosławieni ubodzy w duchu,
albowiem do nich należy 

Królestwo Niebieskie.

Alleluja, Alleluja, Alleluja+



Dusze czyśćcowe do Marii Simmy..

Najważniejszym warunkiem godnego przyjęcia 
Jezusa Eucharystycznego jest Stan Łaski 
Uświęcającej, to nie ulega wątpliwości. Oprócz 
tego bardzo ważna jest postawa wewnętrzna, 
na którą jednak ogromny wpływ ma postawa 
zewnętrzna podczas przyjmowania Komunii 
Świętej. A postawą najwłaściwszą jest postawa 
klęcząca i do ust. Dlatego powinno się odejść 
od rozdawania Komunii Świętej na stojąco i na 
rękę. Przekonuje nas o tym Maria Simma, 
austriacka mistyczka, mająca Łaskę kontaktu 
z duszami czyśćcowymi, które przekazywały jej 
różne pouczenia na temat samego Czyśćca, 
spraw Kościoła, Wiary i życia duchowego..…+



Powinno się odejść od rozdawania

Komunii Świętej na stojąco 

i na rękę...+



Maria Simma: (...) Przykro o tym mówić, ale często ludzie 
się żalą, że w naszym Kościele jest wielu Kapłanów, którzy 
poprzestają na głoszeniu pięknych kazań o miłości 
bliźniego. Jak pięknie podkreślają tę miłość. Byłoby bardzo 
dobrze, gdyby tylko mogli umieścić ją jak kamień węgielny 
w miłości do Boga i sami zaczęliby tak żyć i dawać dobry 
przykład! Jakże ostanie się miłość do Boga i bliźniego, jeśli 
Kapłan wprowadza zwyczaj rozdawania Komunii Świętej 
stojącym ludziom na ręce, nawet jeśli tak wielu pragnie 
klęczeć w czasie przyjmowania Komunii Świętej, 
aby uczcić, jak należy obecność Boga Wszechmogącego? 
Gdzie szukać tej miłości, skoro zdarzają się sytuacje, 
że pomija się klęczących do Komunii Świętej Wiernych, 
a nawet w czasie przyjmowania pierwszej Komunii Świętej 
każe się dzieciom wstać i wyciągać po nią rękę, podczas 
gdy Rodzice i Dziadkowie bardzo cierpią, patrząc na te 
zwyczaje?! Jakim cudem nazywa się to miłością do Boga 
i bliźniego?! Jak długo będzie to trwało, zanim ci panowie 
zorientują się, jak ich oślepiło i jak wielką porażką jest ich 
miłość do Boga i bliźniego? ....................... 



" Ja k  W i e l k i m  D o b r o d z i e j s t w e m  B o ż y m  i  
Błogosławieństwem Małżeństwa jest Dziecko, okazuje się 
z godności Człowieka i celu Jego najwyższego. Człowiek 
bowiem przewyższa już zacnością rozumnej Swej Istoty 
wszystkie inne stworzenia widzialne. Nadto Bóg Pragnie, 
by ludzie rozmnażali się, nie tylko w tym celu, by istnieli i 
zapełniali ziemię, lecz daleko więcej w tym celu, by byli 
Czcicielami Boga, poznawali Go, miłowali i posiadaniem 
Jego na Wieczne Czasy cieszyli się w Niebie. Cel ten 
wskutek przedziwnego wyniesienia Człowieka przez Boga 
do Porządku Nadprzyrodzonego przechodzi wszystko, co 
oko widziało, ucho słyszało i w serce człowieka wstąpiło. 
Łatwo stąd poznać można, jak wielkim Darem Dobroci 
Bożej, jak doskonałym owocem Małżeństwa jest Dziecko, 
zawdzięczające Istnienie Swe Wszechmocy Bożej i 
współdziałaniu Małżonków."

Papież Pius XI, Encyklika Casti Connubi o
, 1930 rok

 Małżeństwie 
Chrześcijańskim



PSALM RESPONSORYJNY

Ps 85 (84), 9ab i 10. 11-12. 13-14 (R.: por. 9)

Refren: Pan Głosi Pokój Swojemu ludowi.

Będę słuchał tego, co Pan Bóg Mówi: 
oto Ogłasza Pokój ludowi i Swoim wyznawcom.

Zaprawdę, bliskie jest Jego Zbawienie †
dla tych, którzy Mu Cześć oddają, 

i Chwała zamieszka w naszej ziemi.

Refren.

Łaska i Wierność spotkają się z sobą, 
ucałują się Sprawiedliwość i Pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie, 
a Sprawiedliwość spojrzy z Nieba.

Refren.

Pan Sam Szczęściem Obdarzy, 
a nasza ziemia wyda swój owoc.

Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, 
a Śladami Jego Kroków Zbawienie.

Refren.



Kto więc nie zachowuje wszystkich 
Bożych Przykazań, nie zasługuje na 

nazwę Dobrego ani Pobożnego, 
bo............

by być Dobrym, trzeba mieć Miłość 
aby zaś być Pobożnym, trzeba mieć 

oprócz Miłości wielką chęć czynienia 
Dobra i gorliwość w spełnianiu 

Dobrych Uczynków.+



POBOŻNOŚĆ...

Strusie nigdy nie latają, kury – ociężale, nisko 
i rzadko; ale orły, gołębie i jaskółki latają często, 
prędko 
i wysoko..........
Grzesznicy nie wzlatują do Pana Boga lecz 
chodzą po ziemi i dla ziemi pracują....
Ludzie dobrzy, którzy nie doszli jeszcze do 
Pobożności, wznoszą się do Pana Boga dobrymi 
uczynkami ale rzadko, powoli i ociężale.... 
Osoby Pobożne lecą do Pana Boga często, prędko 
i wysoko! : ) 
Słowem.. – Pobożność..jest szybkością i żywością 
ducha, za pomocą której Miłość Boża Działa 
w nas albo my przez Nią ochoczo, z serca! : )+



Prawdziwa i Żywa Pobożność, 
Wymaga najpierw Miłości 

Bożej.................+



...Kto oddaje się postom, uważa się za pobożnego, 
dlatego że pości, chociaż serce jego pełne jest 
złości i uraz; nie odważy się umoczyć języka w 
winie, a nawet w wodzie, przez wstrzemięźliwość, 
a nie zawaha się pogrążyć go we krwi bliźniego 
obmową i oszczerstwem.
Inny będzie uważał się za pobożnego, bo 
codziennie odmawia wiele Modlitw, chociaż potem 
język jego zatapia się w słowach zgryźliwych, 
zarozumiałych, obelżywych i niesprawiedliwych 
względem swoich domowników i sąsiadów. 
Inny bardzo chętnie sięga do sakiewki aby dać 
jałmużnę ubogiemu ale nie może zdobyć się na 
słodycz serca, by przebaczyć nieprzyjacielowi.
Inny wreszcie przebaczy nieprzyjacielowi ale nigdy 
nie dotrzyma zobowiązania swemu wierzycielowi, 
chyba, że zostanie zmuszony sądownie. Tych 
wszystkich ludzi zazwyczaj uważa się za 
pobożnych, jednak takimi bynajmniej nie są..........+



W czasie cierpienia Pan Jezus Jest 
najbliżej nas a Matka Boża Przytula 
nas do Swego Serca aby uśmierzyć 

nasz ból. Przecież Pan Jezus 
Powiedział: 

" ...jarzmo Moje jest słodkie a Moje 
brzemię lekkie " (Mt 11, 28-30)....+



...Cierpienie jest Ogromną Łaską, 
pod warunkiem, że przyjmie się 

je z miłością, połączy się 
z Cierpieniem Pana Jezusa 

i Maryi Matki i ofiaruje się je 
Panu Bogu.+ 



..Pan Bóg nie jest tolerancyjny ale 
Nieskończenie Cierpliwy i dopóki 

grzesznik żyje, 
Pan Bóg Czeka na jego nawrócenie. 

Ćwiczy grzesznika i Pomaga mu 
w nawróceniu 

i opamiętaniu przez różne cierpienia, 
choroby i przykre doświadczenia. 

Czeka aż do śmierci a potem 
jest Sprawiedliwy Sąd......+



.....upominanie grzesznika jest 
Najwyższym Stopniem Miłości 

i Miłosierdzia, ponieważ upominając 
troszczymy się o jego Zbawienie 

i o jego Życie Wieczne. 
Jeśli natomiast widzimy, że ktoś 
grzeszy a my go nie upomnimy 

a grzesznik umrze 
w swoich grzechach i trafi do piekła 
wówczas my będziemy winni jego 

śmierci wiecznej. Bo może po 
upomnieniu grzesznik ów by się 

nawrócił, może nie wiedział, 
że żyje w grzechu?.........+



Małym można pozostać 
w najpóźniejszej starości. Ja zaś 

gdybym dożyła lat osiemdziesięciu, 
byłabym zawsze równie uboga, 

nie umiem czynić oszczędności… 
co mam wydaję, 

by dusze za to kupować.+

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus



..Niech Dobry Pan Bóg nas Uchroni 
od pokusy usprawiedliwienia dla 

jakiegokolwiek zła. Dlatego naśladujmy 
Świętych i bądźmy radykalni a wtedy 

skrócimy sobie drogę do Nieba a nasze 
Dzieci, które dostaliśmy od Pana Boga 

na wychowanie kiedyś nam za to 
podziękują. Niech na naszej drodze 

Drogowskazem będzie nam 
Najświętsza Dziewica Maryja, 

Ona Nie Szła na żaden kompromis!!! 
tylko Zniszczyła i Podeptała wszystkie 

herezje świata...........!!! +



Ja nic nie mogę, 
Ty Bądź moją Mocą. 

Ja nic nie mam, Ty Bądź moim 
Bogactwem.+

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus



W mej nędznej duszy Spodobało Się 
Panu Jezusowi właśnie to, 

że ukochałam moją nędzę i moją 
małość, że ślepo zaufałam 

Jego Miłosierdziu.
Ponieważ byłam malutka i słaba, 
Jezus Zniżył Się do mnie i Uczył 

łagodnie Tajemnic Swej Miłości.+

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus



Człowiek musi uczyć się 
co jest Dobre lub złe.+



..Człowiek jest istotą z natury swej wolną 
i dlatego też – odpowiedzialną. Ponosi

konsekwencje swoich Dobrych
i złych wyborów. Może powiedzieć Panu 

Bogu „nie” i może podjąć z Nim walkę „na
 śmierć i życie”. 

I o tym Pan Jezus Wie: że pszenica 
i chwasty będą, niestety, rosły obok siebie 
aż do końca istnienia tego świata........+

Ksiądz Wojciech Michniewicz



Łk 12, 49-53

Ewangelia powodem rozłamu

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza
Jezus Powiedział do Swoich uczniów:
«Przyszedłem ogień Rzucić na ziemię i jakże 
Pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest mam Przyjąć, 
i jakiej Doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że Przyszedłem Dać ziemi pokój? 
Nie, Powiadam wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem 
pięcioro będzie podzielonych w  jednym domu: 
troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw 
trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; 
matka przeciw córce, a córka przeciw matce; 
teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw 
teściowej».
Oto Słowo Pańskie.+



Przyjdą takie czasy gdy ludzie będą 
szaleli i gdy zobaczą kogoś przy 
zdrowych zmysłach, powstaną 

przeciw niemu mówiąc: 
"Jesteś szalony, 

bo nie jesteś do nas podobny".+

ŚWIĘTY ANTONI



Kto modli się za swoich wrogów, 
odbiera im możliwość 
wyrządzania szkody.+



Powiedzcie, Ojcowie i Matki, czy szukacie tak 
pilnie Zbawienia swych Dzieci?
Czy porzuciliście wszystko i naraziliście się na 
śmierć, by ocalić i uratować ich Dusze?
Czy ze łzami w oczach błagaliście Boga, 
by odpuścił im grzechy?
Powiadacie, że wasze Dzieci nie chcą służyć 
Bogu. Gdzież wasze łzy, pokuty i jałmużny? 
Gdzie wasze wysiłki, by je ratować z toni?
Nieszczęśliwi, czeka was ciężka 
odpowiedzialność przed Bogiem za to, że nie 
staracie się o ich nawrócenie, 
że sami przyczyniacie się do ich zguby! 
Rodzice, którzy spokojnie patrzą na zgubę 
swych Dzieci, również nie dbają o własne 
Zbawienie.+



Ja jestem najważniejszy!

To postawa, która spycha Pana Boga 
na dalsze plany albo i ostatecznie 

wyrzuca Go z ludzkiego życia.......+



Ja jestem najważniejszy.................

To nie tylko odrzucanie Pana 
Boga. To także traktowanie Go, 
jakby był ludzką własnością......+



..jeśli budujemy coś TYLKO sami, 
nie licząc się ze Świętą Wolą Pana 

Boga, nie licząc się z Dobrem,
ku Któremu nas chce Pan Bóg 

Prowadzić, zmierzamy ku 
ogromnemu upadkowi............

I nie dlatego, że Pan Udaremnia 
nasze wysiłki ale dlatego, że nie da się 

zbudować tego co Dobre, 
biorąc do budowy kamienie 

zła.......TYLKO SWĄ LUDZKĄ 
WOLĘ...+



...ufnie oczekuj Błogosławieństwa 
Bożego...+



Miej zawsze i wszędzie lęk 
przed obrażeniem 

Miłości Bożej....................+



Dzisiaj Niebo Daje nam znaki, że 
Święty Józef  tak jak kiedyś 

przeprowadził swoją Rodzinę, Jezusa 
i Maryję, przez pustynię – tak dzisiaj 

ma całą rodzinę Kościoła 
przeprowadzić bezpiecznie przez 

próbę Wiary 
na współczesnej pustyni 

zsekularyzowanego świata.+



Duszo..!!!
Uciekaj od rozpaczy!!! Zawsze 

oczekuj od Pana Boga pomocy...
ON CIĘ NIGDY NIE 

ZAWIEDZIE........TYLKO UFAJ 
MU...COKOLWIEK 

PRZEŻYWASZ..UFAJ MU...+

Święty Jan od Krzyża



NIE POTĘPIAJ SIEBIE..!+



NIGDY NIE POTĘPIAJ 
GRZESZNIKÓW!+



OBOJĘTNOŚĆ..........ONA 
BARDZO GŁĘBOKO NISZCZY 

SERCE PANA BOGA, 
SERCE CZŁOWIEKA..+



.........niewdzięczność, która nie widzi 
Bożej Dobroci i nie odwzajemnia Jej 

Miłością....+



Nienawiść do Pana Boga wyrasta 
z okrutnej pychy; 

przekonanie, że jest się od Boga Ojca 
lepszym i ma się prawo Go sądzić to 

wielkie zło................+



...oziębłość...............WOBEC DOBRA 
BOŻEGO..-WYZBYWAJ SIĘ TEGO 

GRZECHU... +



Przecież WSZYSTKO Panu Bogu 
zawdzięczamy. 

Każde Dobro, Którego 
doświadczyliśmy, 

każdy błysk Piękna....+



NIECH ŻYJE 
CHRYSTUS KRÓL!+ 



Łatwo jest mówić, że jest się 
Katolikiem, jeżeli się tego nie 

udowadnia 
NAPRAWDĘ ODWAŻNĄ 

MIŁOŚCIĄ....+



..pozostać wiernym PANU 
JEZUSOWI, to być u innych 

w pogardzie.+ 



..stanąć przed próbami, którym 
trzeba stawić czoła..W IMIĘ PANA 

JEZUSA CHRYSTUSA! 
ZWYCIĘŻYĆ!+! 



Należy pilnie i bezustannie strzec 
swego serca; oddalać z niego wszelkie 

próżne i niepożyteczne myśli; 
wszelkie uczucia i przywiązania; 

wszelkie niepokoje 
i gwałtowne wzruszenia. 
Wszystko to jest bowiem 

przeszkodą do Pobożności.+

Święty Piotr z Alkantary



..wytrzymać próby!
Nie opuścić PANA JEZUSA!

i nie odejść od Niego 
z powodu lęku!+



Oby moja pielgrzymka mogła się 
czym prędzej zakończyć! Obym czym 

prędzej doczekał się końca mojego 
wygnania! Kiedy nadejdziesz drogi 

dniu mojej wolności? 
Kiedy pójdę oglądać 

Oblicze Boga?!+

Święty Piotr z Alkantary 



Najpierw powinieneś więc ofiarować 
Bogu samego siebie-poświęcić się na 

zawsze Jego Służbie; zaprzeć się 
samego siebie; oddać się całkowicie 

w Jego Przenajświętsze Ręce 
aby On Sam Robił z tobą, co Mu Się 

Podoba, tak w tym, 
jak i w Przyszłym Życiu.+

Święty Piotr z Alkantary



NIE JEST łatwo być 
PANA JEZUSA ..

LECZ  WARTO  IŚĆ  ZA TYM 
PRAWDZIWYM  SZCZĘŚCIEM..

PANEM  JEZUSEM..
DROGĄ  PANA  JEZUSA........+

wyznawcą 



Nie odwrócić się plecami od 
Pana Jezusa!

Nie wstydzić się nieść 
Jego Świętego Krzyża!

+



Wynagrodzenie Najświętszemu 
Sercu Jezusowemu, jak pisał 

Papież Pius XI, 
jest obowiązkiem każdego 

człowieka!!!
+



POTRZEBUJEMY DUCHA ŚWIĘTEGO!
Bóg Stworzył nas z Miłości i Pragnie dla nas 

Szczęścia. To Szczęście może się w nas 
w pełni urzeczywistnić tylko wtedy, gdy 

w naszym wnętrzu Zamieszka Duch Święty. 
Zostaliśmy Stworzeni przez Pana Boga
i tylko w Nim znajdziemy Prawdziwe 

Szczęście, Spełnienie i Pokój,
Którego nieustannie szukamy. To dlatego 
najbardziej na świecie pragniemy Miłości, 
gdyż zostaliśmy Stworzeni przez Miłość.+

Kleryk Karol Szlezinger SCJ



IDŹ PROSZĘ DO ŚWIĘTEJ 
SPOWIEDZI..NIE 
GRZESZ..PROSZĘ...PROSIMY.......

..Szatan, pełen zazdrości i nienawiści do Pana 
Boga i każdego z nas, pragnie nas wyrwać
z Jego Świętych Rąk, doprowadzając do upadku 
i zguby wiecznej. Tym, co nas od Niego oddziela,
jest grzech....
Pan Jezus Powiedział kiedyś do Ojca Aernoudta:
„Ilekroć bowiem ciężko grzeszysz, ponosisz 
śmierć nadprzyrodzoną i tracisz wszystkie zebrane 
Zasługi, podobnie tracisz Prawo do Dziedzictwa 
Niebieskiego a stajesz się razem z szatanami 
współdziedzicem piekła”.....
Grzech...jest zatem największym dramatem........., 
jaki może pojawić się w życiu człowieka.
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Dlatego TRZEBA SZCZERZE CHODZIĆ 
STALE DO ŚWIĘTEJ SPOWIEDZI i każdego 
dnia
W IMIĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA należy 
wyrzekać się każdego grzechu i jego sprawcy – 
szatana!!!
Nie jesteśmy powołani do śmierci ale do Życia 
Wiecznego!!!!!, ponieważ jesteśmy Synami Boga
a skoro Synami, to również Dziedzicami 
Nieba.........Na dowód tego „Bóg Wysłał do serc 
naszych Ducha Syna Swego, Który Woła: Abba, 
Ojcze!” (Ga 4,6).................

IDŹ PROSZĘ, PROSIMY, DO ŚWIĘTEJ 
SPOWIEDZI....NIE ZWLEKAJ..............+
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Błogosławiony Ignacy Kłopotowski..
MÓDL SIĘ ZA NAMI 

PROSIMY.....+ 



Jak bardzo zależało Błogosławionemu Ignacemu na 
tym, by pociągnąć wielu do ukochania Świętej 
Modlitwy Różańcowej, niech posłuży przykład 
z jego własnego życia, świadectwo Świętej Wiary. 
Oddajmy więc głos Błogosławionemu: 
„Tej Świętej Spowiedzi nigdy w życiu nie 
zapomnę. (…) Mam spowiadać chorego na 
wściekliznę. (…) Jak tylko mię spostrzegł, począł 
się rzucać i okazywać, że nie życzy sobie Świętej 
Spowiedzi. (…) Wyjąłem z kieszeni Święty 
Różaniec (…) i zacząłem Go głośno odmawiać. Za 
moim przykładem poszła jego Rodzina (…). 
Potem wstałem a podszedłszy do chorego, 
podałem mu Święty Krzyż do pocałowania. Jakby 
nie ten, którego przy wejściu widziałem. Zerwał się 
z łóżka. Porwał z moich rąk wizerunek Zbawiciela, 
padł na kolana i począł się spowiadać”................ +

Ksiądz Wojciech Przybylski



Maryja Prowadzi do Pana Jezusa....

Błogosławiony Ignacy Kłopotowski:

Uczył, że Święty Różaniec Jest skoncentrowany na Osobie 
Pana Jezusa Chrystusa a Królowa Niepokalana Maryja, 
kiedy odwołujemy się do Niej, Prowadzi nas za rękę do 
Swojego Syna. Przez Nią jednoczymy się z Panem Jezusem 
Chrystusem, by służyć bliźnim. Polecał Święty Różaniec 
tym, którzy zobojętnieli na Pana Boga, wskazując, że 
Stanowi odtrutkę na wszystkie choroby duszy. Pisał o 
wstawiennictwie Modlitewnym tych, z którymi za życia 
odmawiał Święty Różaniec. Twierdził, że łączność 
Duchowa z nimi będzie trwała także po śmierci.

Im częściej zgłębiamy Tajemnicę Świętego Różańca, tym 
bardziej Pan Bóg Się nam Objawia, Ukazuje Się 
Przedziwnym w Swoich Dziełach, Wielkim w Swych 
Działaniach, więcej Jego Dobroci nas pociąga i serce czuje 
też większą potrzebę uwielbiania Go.

Zdrowaś Maryjo..+



Nie ma większego bólu dla serca, które kocha, niż 
świadomość, że ta miłość jest 

wzgardzona....Zwłaszcza..jeśli to serce..dało wielkie 
dowody swej miłości, za które odpłacono mu 

wielką niewdzięcznością.............
Jakże więc Pan Jezus Musiał Cierpieć, gdy Widział, 

że ludzie, których Obdarował Tak Licznymi 
Łaskami, odpłacają Mu zniewagami i wzgardą,

jakby był ostatnim z ludzi............................
Ta myśl powinna nas zachęcić abyśmy wynagradzali 

Panu Jezusowi za wyrządzone Mu 
zniewagi.................................+

Święty Alfons Liguori



Dobroć i Miłość Boża Jest nieporównywalnie 
Większa aniżeli dobroć ludzka..........

Aby z Tego Oceanu Miłości zaczerpnąć, 
potrzebne jest jednak pragnienie....
Tym pragnieniem jest odpowiedź 

na zaproszenie Pana:
„Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – 

niech przyjdzie do Mnie i pije!” (J 7,37).
Odpowiedzmy zatem miłością na Miłość 

Bożą, żyjąc Duchem Miłości 
i wynagrodzenia...........................

Kleryk Paweł Szlezinger SCJ
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