
Myśli dające do MYŚLENIA...

część 28



Nic mnie nie trwoży, 
bo Ty Jesteś 
ze mną. +



Przenajświętsza Komunia 
na kolanach i do ust..+



„Tak powinni przyjmować 
Komunię Świętą wszyscy, 

którzy – mają Świętą Wiarę, 
przed KIM się znajdują. 

Ta postawa dojrzewała przecież 
w Kościele Świętym poprzez wieki, 

jako najdoskonalsza forma  
przyjmowania Pana. 

Warto ją zachować i z pietyzmem 
pielęgnować”..+

Ksiądz Arcybiskup Andrzej Dzięga, Metropolita 
szczecińsko-kamieński



„Żadna władza świecka nie może 
zawiesić publicznego sprawowania 
kultu Świętego Kościoła. Kult ten 

jest rzeczywistością duchową, 
nad którą władza doczesna nie ma 

żadnej władzy” 
– dobitnie podkreśla Ksiądz 
Kardynał Robert Sarah. +



Wysłuchaj, Panie, 
mojego wołania.. +



Mądrość świecka jest na kształt 
błędnego ognika:

Błyszcząc, zwodzi cię z drogi; 
gdy z niej zejdziesz, znika.+

Adam Mickiewicz



Ewangelia według Świętego Jana,

Zjednoczenie z Chrystusem+



1 Ja Jestem prawdziwym krzewem winnym, 
a Ojciec Mój Jest Tym, Który [go] uprawia. 2 
Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi 

owocu, Odcina, a każdą, która przynosi owoc, 
Oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. 3 
Wy już jesteście czyści dzięki Słowu, Które 
Wypowiedziałem do was. 4 Wytrwajcie we 

Mnie, a Ja [Będę Trwał] w was. Podobnie jak 
latorośl nie może przynosić owocu sama 

z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak 
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 

5 Ja Jestem krzewem winnym, wy - 
latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten 
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic 

nie możecie uczynić. 
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6 Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie 
wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. 

I zbiera się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. 7 
Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a Słowa Moje 
w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to 

wam się spełni. 8 Ojciec Mój przez to Dozna 
Chwały, że owoc obfity przyniesiecie 

i staniecie się Moimi uczniami. 9 Jak Mnie 
Umiłował Ojciec, tak i Ja was Umiłowałem. 

Wytrwajcie w Miłości Mojej! 10 Jeśli będziecie 
zachowywać Moje Przykazania, będziecie 

trwać w Miłości Mojej, tak jak Ja Zachowałem 
Przykazania Ojca Mego i Trwam w Jego 
Miłości. 11 To wam Powiedziałem, aby 

Radość Moja w was Była i aby radość wasza 
była pełna.+
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Panie, Ty Wiesz Lepiej, aniżeli ja 
sam...............................sama.............

......... +



Święty Ojciec Pio: „Pod Świętym 
Krzyżem uczysz się kochać”. +



Profanacja Najświętszego Sakramentu, była 
dawniej przestępstwem najcięższym, za które 

groziła kara śmierci przez ścięcie głowy. A dziś 
dochodzi do tylu profanacji, zarówno przez 
świeckich jak i duchownych i mało kogo to 

obchodzi i mało kto się tym przejmuje. Ludzkość 
zdziczała, profanuje się Najświętszy Sakrament, bez 
wyrzutów sumienia, jako rzecz normalną i nikogo 
już to nie szokuje a większość to akceptuje. Mało 
osób przeciwstawia się temu i broni Najświętsze 
Ciało Pana Jezusa a jeszcze mniej wynagradza 

i przeprasza..................................................................

Panie Wybacz nam grzesznikom tak 
okrutnym..................Wybacz.......nam grzesznikom 

tak okrutnym....+



Jako ludzi Wierzących obowiązuje nas moralny 
nakaz posługiwania się rozumem oświeconym 
przez Świętą Łaskę. Nasz rozum z kolei winien 
mieć pieczę nad naszą wolą, która ma utrzymać 

w ryzach nasze uczucia. To właściwy, 
hierarchiczny porządek rzeczy, który gwarantuje 
człowiekowi wewnętrzną harmonię i prawdziwą 

wolność. Przez wieki ludzie prawdziwie wolni, bo 
kierujący się rozumem oświeconym przez Bożą 

Łaskę, budowali Chrześcijański porządek państw 
i wolnych narodów. Dzięki takim ludziom 
możliwy był autentyczny postęp moralny 

i kulturalny. Bo prawdziwy rozwój dokonuje się 
przez wypełnianie danego nam przez Pana Boga 

powołania, zarówno w życiu poszczególnych 
osób, jak i całych narodów..+



Kiedy ludzie oddają się pożądaniu tylko 
tego co ziemskie i rezygnują ze swego 

powołania, po czym ulegają swej 
nieuporządkowanej, bo niekontrolowanej 
przez rozum zmysłowości, tracą nie tylko 

własną godność i wewnętrzny pokój. Tracą 
wolność i stają się niewolnikami uczuć, 

które z kolei tyranizują i poddają 
pod swoją kontrolę ich wolę. I tak oto 
rozum staje się zakładnikiem woli pod 

kontrolą nieopanowanych niczym pragnień. 
W miarę postępowania tyranii uczuć gaśnie 
światło rozumu, który przestaje właściwie 

oceniać sytuacje i zagrożenia..+



Jałmużna, dar serca – dar z siebie.+



Błędy przeszłości zaczynają 
ciążyć w starości.+

Święty Rafał od Świętego Józefa 
(Kalinowski)



Księga Koheleta

Pomnij jednak na Stwórcę swego 
w dniach swej młodości,

zanim jeszcze nadejdą dni niedoli
i przyjdą lata o których powiesz:

«Nie mam w nich upodobania»..+



Kto zdradza Pana Jezusa 
Chrystusa, ten sam skazuje się 

na wieczne potępienie. +



Tam, gdzie nie ma pełnej prawdy, 
jest wróg Pana Boga.+



Pan Bóg Jest Najważniejszy 
we wszystkim! +



Naprzód w obronie Prawdy! +



Dlaczego sposób udzielania Komunii 
Świętej na rękę jest profanacją 

NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU?
Ponieważ dogmat Kościoła Katolickiego 

mówi: „Cały bowiem i Całkowity Chrystus 
Jest pod postacią chleba.....................

I POD KAŻDĄ CZĄSTKĄ 
TEJ POSTACI I CAŁY POD POSTACIĄ 

WINA I POD JEJ 
CZĄSTKAMI”..................................

-SOBÓR POWSZECHNY TRYDENCKI, 
SESJA XIII 

nauka o NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE.+



„Największym złem jest 
nowoczesny sposób 

przyjmowania Komunii 
Świętej. (...) Komunia Święta 

'na rękę' 
jest złem większym, 

niż aborcja!”+

Święta Matka Teresa 
z Kalkuty



EWANGELIA
J 10, 31-42
Jezus oskarżony o bluźnierstwo
Słowa Ewangelii według Świętego Jana
Żydzi porwali za kamienie, aby Jezusa 
ukamienować. Odpowiedział im Jezus: 
«Ukazałem wam wiele dobrych czynów, 
które pochodzą od Ojca. Za który z tych czynów 
chcecie Mnie kamienować?»
Odpowiedzieli Mu Żydzi: «Nie kamienujemy Cię 
za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że Ty, 
Będąc Człowiekiem, uważasz Siebie za Boga».
Odpowiedział im Jezus: «Czyż nie napisano 
w waszym Prawie: „Ja rzekłem: Bogami 
jesteście?”. Jeżeli Pismo nazwało bogami tych, 
do których skierowano Słowo Boże
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 – a Pisma nie można odrzucić – to czemu wy 
o Tym, Którego Ojciec Poświęcił i Posłał na 
świat, mówicie: „Bluźnisz”, dlatego że 
Powiedziałem: „Jestem Synem Bożym?” Jeżeli 
Nie Dokonuję Dzieł Mojego Ojca, to Mi nie 
wierzcie! Jeżeli jednak Dokonuję, to choć nie 
wierzylibyście Mi, wierzcie Moim Dziełom, 
abyście poznali i wiedzieli, że Ojciec Jest we 
Mnie, a Ja w Ojcu». I znowu starali się Go 
pojmać, ale On Uszedł z ich rąk. I powtórnie 
Udał Się za Jordan, na miejsce, gdzie Jan 
poprzednio udzielał chrztu, i tam przebywał. 
Wielu przybyło do Niego, mówiąc, iż Jan 
wprawdzie nie uczynił żadnego znaku, ale 
wszystko, co Jan o Nim powiedział, było prawdą. 
I wielu tam w Niego uwierzyło.
Oto Słowo Pańskie.+
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MOCĄ BOŻĄ nie 
pozwól aby zło 

przesłaniało twój 
umysł...........+



Szukaj tego, co w GÓRZE!+



Wszystkich, którzy noszą Me Imię
i których Stworzyłem dla Mojej Chwały,

Ukształtowałem ich 
i Moim są Dziełem.+



Pan Sam Jest Jedynym Bogiem+



Przypatrzcie się liliom, jak rosną: nie pracują 
i nie przędą. A Powiadam wam: Nawet 
Salomon w całym swym przepychu 
nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc 
ziele, które dziś jest na polu a jutro do pieca 
będzie wrzucone, Bóg tak Przyodziewa, 
to o ileż bardziej was, ludzie małej wiary! 
I wy nie pytajcie, co będziecie jedli i co pili, 
i nie bądźcie o to zatroskani. O to wszystko 
bowiem zabiegają narody świata a Ojciec 
wasz Wie, że tego potrzebujecie. Starajcie się 
raczej o Jego Królestwo a te rzeczy będą 
wam dodane. (Łk 22,27-31)+



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

poufne i przyjacielskie 
z Panem Bogiem przebyw-
anie i wylana, po wiele razy 

powtarzana rozmowa z Tym, 
o Którym wiemy, 
że nas Miłuje.+

Święta Teresa od Jezusa



Rano, gdy budzimy się, usiłują nas zaraz 
przytłoczyć obowiązki i rozmaite troski, 

jeśli nie odebrały nam już nocnego spokoju. 
Powstaje trwożliwe pytanie: jak w ciągu 
jednego dnia uporać się z wszystkimi 

kłopotami, kiedy wykonać to a kiedy tamto, 
w jaki sposób zabrać się do tego czy 

tamtego? Ma się ochotę zerwać i natychmiast 
pobiec do pracy. Lecz właśnie wtedy trzeba 
chwycić cugle i powiedzieć sobie: spokojnie! 

Teraz nic nie może zakłócić mi spokoju, 
gdyż pierwsza godzina poranna należy do 
Pana. Dopiero z Jego Pomocą wykonam 

zadanie, jakie na mnie nakłada.+

Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)



Mnie Święci dodają odwagi            
w moim więzieniu. Mówią mi: 

Dopóki jesteś w okowach,           
nie możesz pełnić swojej misji      

ale później, po śmierci, będzie czas 
twoich prac i zdobyczy.+

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
i Najświętszego Oblicza



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)



Jeśli jesteście w usposobieniu 
radosnym, patrzcie na 

Pana Zmartwychwstałego… 
jeśli jesteście smutne i w strapieniu, 

patrzcie na Pana w Ogrójcu… mówcie 
do Niego i owszem; tylko nie sadźcie 
się na piękne i wytworne wyrazy ale 
w słowach prostych, wprost z serca 

płynących.+

Święta Teresa od Jezusa



Niech Cię Wielbią, Panie, 
Wszystkie Twoje Dzieła
i niech Cię Błogosławią 

Twoi wyznawcy.
Niech Mówią o Chwale 

Twojego Królestwa 
i niech Głoszą Twoją Potęgę..+



MATKO ŁASKI BOŻEJ, 
MÓDL SIĘ ZA NAMI..+ 



Kto trwa we Mnie, 
przynosi Owoc Obfity+ 



POWŚCIĄGAĆ 
PYCHĘ............................ +



POKORA OPIERA SIĘ NA, 
PRAWDZIE..+



Nie Zostawię was sierotami,
Powrócę do was 

i rozraduje się serce 
wasze...................................+



Duchu Miłości Wylewaj Się 
na nas..Z Przebitego Serca 

Jezusa..Jezusa..................................
+. 



Otwórz ludzkie serca 
Panie, 

na Ducha Świętego....+ 



Zaproś Go 

Dom Chrystusa i twój dom.
Ukryty w Tabernakulum,

jak Oddany Przyjaciel,
zawsze Ma czas, by cię Wysłuchać.
On Mówi do Ciebie Nieustannie..

Wsłuchaj się w Jego Delikatny Głos
Rozbrzmiewający w twoim sercu,

w ciszy Świątyni, w dźwiękach muzyki,
w blasku płonących świec,

szepczących ci o zaufaniu Bogu…
    A potem zapatrz się w Krzyż,

    by przekonać się,
    że „nikt nie ma większej Miłości…”

    i jak do domu, zaproś Go do swojego serca.

Justyna Grzelak, kl. II h



..pycha jest, 
STRASZNA.................................+



POKUTA.. POKUTA.. 
POKUTA.....+ 



Miłosierdzie Boże, błagamy, 
Ratuj tak bardzo grzeszny 
świat...................Zdrowaś 

Maryjo..+ 



Daj nam Siebie, 
Panie..................BŁAGAMY CIĘ 

TAK BARDZO........+ 



MATKO BOŻA MARYJO, 
NIEPOKALANA, MATKO 
MIŁOSIERDZIA, RATUJ 

ŚWIAT PRZED 
ZAGŁADĄ..............

BŁAGAMY CIĘ TAK 
MOCNO..W TOBIE NASZ 
RATUNEK..O MATEŃKO 

NASZA UKOCHANA..
ZDROWAŚ MARYJO..+



MÓDLMY SiĘ 
O POSŁUSZEŃSTWO 

PANU.....................+ 



PAN BÓG JEST BARDZO 
MIŁOSIERNY ALE 

I SPRAWIEDLIWY............TRZEBA 
O TYM 

PAMIĘTAĆ..POKUTOWAĆ, 
NAWRACAĆ SIĘ, 
WYNAGRADZAĆ 
SERCU BOŻEMU 

I SERCU MATKI BOŻEJ..+



UZBROIĆ SiĘ 
W NAJPIĘKNIEJSZĄ 

BROŃ, 
W ŚWIĘTY RÓŻANIEC..+



OBJĄĆ I UCAŁOWAĆ 
SWÓJ ŚWIĘTY KRZYŻ..+



TAK TAK, NIE NIE, CZAS 
NA WYBÓR............................+



W KTÓRĄ STRONĘ 
CHCESZ 

PÓJŚĆ?..........................
W PRAWO CZY 

W LEWO?+



Być wiernym NIEBU!+



NIE BAĆ 
SIĘ!!!!.......................................+



Święta 
Pokora......................
................................+



„Dziś świat pędzi (...) gubiąc to, 
co Ważne - Miłość, Radość z prostych 
rzeczy. Czy aby ludzie nie są więźniami 

XXI wieku (...)? Może warto się 
zatrzymać na chwilę i zastanowić, 

co Dobrego mogę zrobić dla kogoś 
innego?”.+



„Bo mimo złych rzeczy, które 
nas spotykają, Życie toczy się 

dalej i trzeba 
Je pięknie przeżyć.”+



Życie RADOSNE 
to Życie Czystego SERCA!+ 



„..Tak bardzo boli mnie 
prześmiewanie Wartości, wyparcie 

Morałów i uznanie Ich 
za średniowieczne, tak bardzo dziwi 

brak wzajemnego Szacunku - 
jakbyśmy nigdy nie widzieli dokąd 

prowadzi zło i brak Wartości. 
A przecież wiemy.”

Sylwia Winnik



Święty Andrzeju Bobolo, bardzo 
błagamy Módl Się za nami 
grzesznymi.....................+ 



....po całych dniach żyjemy tak, jakby w ogóle 
nie było Ducha Świętego, jak gdybyśmy byli 

tymi Efezjanami, którzy zapytani przez 
Apostoła, czy otrzymali Ducha Świętego, 

gdy uwierzyli, odpowiedzieli mu: "Nawet nie 
słyszeliśmy, że jest jakiś Duch Święty" 

(Dz 19, 2). Żyjemy na świecie i jesteśmy 
światowi; żyjemy na ziemi i z powodu ziemi 
jesteśmy ziemscy; żyjemy dla przyjemności, 

dla handlu, dla pieniędzy, dla zabijania czasu, 
dla rozrywek, dla dogadzania naszym 

zachciankom. Są i tacy, którzy żyją dla jeszcze 
gorszych rzeczy, bo żyją w pysze, w łakomstwie, 

w zazdrości, w zawiściach, w zawziętości 
i złości jednego przeciw drugiemu. Inni żyją 
w rzeczach jeszcze gorszych, jeśli to w ogóle 

możliwe. 
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Marnują swoje lata, lubując się i tarzając 
w grubych grzechach zmysłowych, a przecież 

i oni zostali uczynieni Świątynią Ducha 
Świętego. I oni kiedyś narodzili się na nowo, 
są odrodzeni, zostali uczynieni Synami Boga 
i Dziedzicami Jego Królestwa – i przez całą 

Wieczność będą na sobie nosili Znamię 
swojego odrodzenia, nie dające się zatrzeć 
Znamię, wyciśnięte na ich duszy u Źródła 

Chrzcielnego. I będą też nosić drugie jeszcze 
Znamię: Znamię swojego Bierzmowania. Będą 
to Dwaj Straszliwi, Boscy Świadkowie, Którzy 
Zwrócą Się przeciwko nim; jawne dowody ich 

nieposłuszeństwa przez zasmucanie Ducha 
Świętego aż po doszczętne zagaszenie w sobie 

Jego Światła i śmierć w swoich 
grzechach.....................................+ 

2/2



..Czy nie jest prawdą, że wystarczy rozejrzeć 
się po świecie, żeby z każdej strony 

zobaczyć ludzi żyjących tak, jak gdyby nie 
zostali odrodzeni w Duchu? Żyją jak 

urodzeni z ciała i tylko z ciała. Żyją dla 
świata, innego celu życia nie znają. Straszne 

są słowa, jakie mówi o nich Apostoł: 
"Człowiek cielesny – powiada – nie pojmuje 
tego, co jest Ducha Bożego, bo głupstwem 
jest dla niego i nie może rozumieć, bo to się 
rozsądza duchowo" (1 Kor 2, 14). Znaczy 

to, że Sprawy Ducha Bożego mogą być 
rozeznawane tylko duchowo, duchowo 

mogą być poznawane, duchowo 
smakowane......................+ 



..kupcy i handlarze; rozpustnicy 
i światowcy; ludzie goniący za 

stanowiskami i pyszałki; chciwcy, 
gwałtownicy i krzywdziciele – czy wszyscy 
oni nie spędzają całego swojego życia w tej 

ślepocie człowieka cielesnego? Słowo 
„cielesny” w tekście oryginalnym znaczy 

„zwierzęcy” - „animalis”; chodzi o 
człowieka z ciała i krwi, z cielesnym 

rozumem i z cielesną, pozbawioną Ducha 
Bożego, wolą. Taki jest – dlatego, że 

odpadli od Łaski Chrztu – stan całych 
rzesz Chrześcijan, ludzi Ochrzczonych..+ 



..Zbadajmy więc, proszę, samych siebie przed 
Obliczem Bożym. Czy mamy na sobie któryś 
za wspomnianych wyżej znaków? Jeśli mamy, 
to znaczy, że zasmucamy, jak mówi Apostoł, 

Danego nam na Chrzcie Świętym Ducha. Kto wie, 
może już utraciliśmy Jego Łaskę. Jeśli jesteśmy 

nieczuli na Te Prawdy, kto wie, może bierze się to 
stąd, że nie umiemy już nawet poznać, że 

Otrzymana na Chrzcie Świętym nasza Niewinność 
już nie istnieje, a Wyryty na nas Charakter Chrztu 

Świętego już teraz, w tej chwili, jest na nas jak 
znamię potępienia, i że Łaska Ducha Bożego od 

nas Odeszła. „Duch bowiem Święty karności 
Uciecze przed obłudnością i Oddali Się od myśli, 
które są bez rozumu, a odpędzony będzie przez 

nadchodzącą nieprawość (Mdr 1, 5).+ 

(Przewodnik życia w Duchu Świętym – Kardynał Henry Manning)



Duchu Święty, Światło naszych Dusz, 
Wskaż błagamy nam Właściwą Drogę 

do Pana Boga, do nawrócenia, 
byśmy żyli Miłością do Świętości, 

do zmiany naszego 
życia...........................................+



Odmawiając Święty Różaniec 
przed Najświętszym Sakramentem, 

KOCHAMY PANA JEZUSA 
SERCEM MATECZKI MARYI..+



Proszę Naucz mnie Panie być 
jeszcze bliżej Ciebie..+



Daj mi najzatwardzialszego grzesznika, 
jaki tylko być może, chociażby zupełnie 
pozbawionego Nadziei Zbawienia, niech 

on tylko wezwie Maryi jako Matki 
Nieprzebranej Litości, a taką jest Potęga 
Tego Imienia, że serce jego w tej chwili 
zmiękczy się Najcudowniej, bo Ty, o! 

Maryjo! Przywodzisz grzesznika każdego 
do ufności w Miłosierdzie Syna Twojego 

i do nadziei dostąpienia od Niego 
Przebaczenia..+

Święty Alfons Liguori, Uwielbienie 
Najświętszej Maryi Panny..



..Dlatego słudzy szatana, którzy 
wyprowadzają dusze poza Kościół 

eliminują Kult Maryi, jako 
Najpotężniejszej i Najpewniejszej 

Broni przeciwko szatanowi. 
Pozbawieni tak Potężnej Matki, 
jesteśmy oddani złemu duchowi 

i nie ma nikogo, kto by nas bronił. 
Gdy się Maryję wydrze 

z Katolickiego serca, prosto na 
bezdroża zatracenia wiedzie się 

dusze.........................+ 



..Maryja bowiem Jest Arką Ocalenia 
każdego grzesznika, i Umocnieniem 
sprawiedliwych. Nikt bez Jej Pomocy 
do Nieba nie wejdzie. Jak przez Nią 

Chrystus Przyszedł do ludzi, tak 
przez Nią dzieci Kościoła mają 

wstęp do Nieba. Dlatego szatani, 
bojąc się Jej, usiłują oderwać 

wierzących od Matki, bo wiedzą, 
że jak to zrobią, dusze wobec szatana 

pozostają bezbronne....................+



Bez Maryi jesteśmy biedni 
i sierotami wystawionymi na 

pożarcie przez różne 
wilki............................+



..aby stawać się Bożym Cudem 
w świecie najbliższym, 

dalszym..+



Im bardziej zabiegamy 
o to życie tu i teraz, 

tym bardziej uciekamy 
od prawdy 

o nieuchronnym końcu 
tego życia ziemskiego.+



Słowa Świętego Alfonsa Marii 
de Liguori: 

„Maryjo! Wyjednaj mi Tę 
Łaskę, bym Ciebie naśladował 

przynajmniej w tym życiu, 
które mi jeszcze pozostało”.+ 



Zostawcie grzech i zło, 
zdecydujcie się na Świętość 

i zapanuje Radość.+



..Matko Nieskalana,
Matko Najczystsza,
Matko Dziewicza,

Matko Nienaruszona,
Matko Najmilsza..

-Módl Się za nami..+



 ”Kochaj Mnie! 
Przyjmij Moje Miłosierdzie!”+ 



Panie Jezu Błogosław Wszystkim 
Kapłanom a Zmarłych błagamy 

Wprowadź do Nieba..
Zdrowaś Maryjo....+



PSALM RESPONSORYJNY
Ps 149, 1b-2. 3-4. 5-6a i 9b (R.: por. 4a)

Refren: Pan w Swoim ludzie Upodobał Sobie.
albo: Alleluja.
Śpiewajcie Panu Pieśń Nową, 
głoście Jego Chwałę w Zgromadzeniu Świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, 
a synowie Syjonu radują swym Królem.
Refren.
Niech Imię Jego czczą tańcem, 
niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan swój lud Miłuje, 
pokornych Wieńczy Zwycięstwem.
Refren.
Niech Święci cieszą się w Chwale, 
niech się weselą przy Uczcie Niebieskiej.
Chwała Boża niech Będzie w ich ustach; 
to jest Chwałą wszystkich Jego Świętych.

Refren.+



Zaś 29 maja 1939 roku zmarła 
Święta Urszula Ledóchowska, 

BARDZO KOCHANA 
DUCHOWA MATKA, 

ŚWIĘTA UŚMIECHNIĘTA.

..czasem jeden Jej uśmiech 
wystarczył, 

by innych zbliżyć do Pana Boga.+



Duchu Święty, Miłości Przedwieczna Boga Ojca i Syna,
Racz mi udzielić Miłości Twojej, abym Boga i bliźniego 
mógł i chciał kochać.
Daj Radość Twoją, abym w Panu Bogu szukał 
pocieszenia.
Daj Pokój Twój, aby nic szczęścia duszy mojej zniszczyć 
nie zdołało.
Daj Cierpliwość, abym chętnie i troskliwie służył braciom.
Daj Miłosierdzie Twoje, abym dobrze czynić chciał 
i umiał.
Daj Łaskawość Twoją, abym był skłonny zawsze 
przebaczać.
Daj Słodycz Twoją, abym wady i słabości braci pogodnie 
znosił.
Daj Wiarę, abym pobożnie trwał przy Tobie.
Daj Skromność w myślach, słowach i uczynkach moich.
Daj Wstrzemięźliwość i Czystość, abym nigdy złem nie 
plamił duszy i ciała mojego...................+



Oddanie się w Opiekę Świętemu Józefowi..
Ojcze ubogich, o Józefie Święty, oto my, ubodzy w Święte 
Skarby Nieba, my ubodzy w Cnoty i Łaski, po Maryi Matce 
Bożej błagamy Ciebie, Patronie Przemożny u Pana Boga 
Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów i wstręt do 
grzechów. Wyproś nam zamiłowanie Cnoty, Pobożności, 
Cierpliwości i Bojaźni Bożej. Uproś nam pomnożenie 
Świętej Wiary Mocnej i Stałej, Nadziei Niezłomnej i 
Miłości Najgorętszej Pana Boga i bliźniego. Jak Józef  
egipski był wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty, 
Patronie, Bądź Ochroną naszą, Pomocą naszą, 
Wybawicielem naszym we wszystkich potrzebach tak duszy 
jak i ciała.
NADE WSZYSTKO Osłaniaj Kościół nasz Święty 
Katolicki, Chroń Ojczyznę naszą a szczególnie Broń 
maluczkich oraz młodzież naszą, Broń świat.. Daj nam 
Chleba naszego, Daj nam Życie Czyste, 
Daj Śmierć Świętą i Zbawienie Wieczne o Święty Józefie.. 
BŁAGAMY MY GRZESZNICY MARNI.. Amen..
ZDROWAŚ MARYJO....+



MOCĄ BOŻĄ, MARYJNĄ 
I SWĄ WALCZ BY wróg 

TWEJ DUSZY 
nie mógł ograbić CIĘ ZE 

ŚWIĘTEGO 
POKOJU................

-
NIE UTRAĆ Życia z Ducha 

Świętego!+ 



ODMAWIAJMY ŚWIĘTY 
RÓŻANIEC..-ZAWSZE 

I WSZĘDZIE!+ 



Święty Alfons Maria de Liguori w chwilach 

próby i pokusy modlił się.. O, ileż to 

napaści doznaję ciągle od mych niepr-

zyjaciół, którzy chcą mnie pozbawić Łaski 

Bożej i Twojej Opieki, o Pani moja 

Najmilsza. Ale Ty Jesteś moją Osłoną (...). 

Święty Efrem nazywa Cię słusznie „Obroną 

ufających Tobie”. Broń mnie zatem i Walcz 

za mnie, bo przecież w Tobie pokładam 

całą moją nadzieję. 

Maryjo, Twoje Imię Jest moim Orężem.+



Człowiek, mężczyzna 
i kobieta, zrównany jest 

w Myśli Bożej
w swej istocie, osobowości, 

wartości, godności i wspólnym 
przeznaczeniu+ 

- Kardynał Stefan Wyszyński.



..Wróć do Pana Boga, 
bo On Jest Miłością+ 



Duchu Święty, Miłości Przedwieczna Boga Ojca i Syna,

Racz mi udzielić Miłości Twojej, abym Boga i bliźniego 

mógł i chciał kochać.

Daj Radość Twoją, abym w Panu Bogu szukał pocieszenia.

Daj Pokój Twój, aby nic szczęścia duszy mojej zniszczyć 

nie zdołało.

Daj Cierpliwość, abym chętnie i troskliwie służył braciom.

Daj Miłosierdzie Twoje, abym dobrze czynić chciał i umiał.

Daj Łaskawość Twoją, abym był skłonny zawsze 

przebaczać.

Daj Słodycz Twoją, abym wady i słabości braci pogodnie 

znosił.

Daj Wiarę, abym pobożnie trwał przy Tobie.

Daj Skromność w myślach, słowach i uczynkach moich.

Daj Wstrzemięźliwość i Czystość, abym nigdy złem nie 

plamił duszy i ciała mojego...................+



List do Efezjan 6, 10-20+



..by wasze serca były BLISKO 
Pana Boga i WSZYSTKO 
odnosiły do Pana Boga.+ 



..nie wyrzekajcie się Świętej Wiary!+



Doceniać Życie 
i kolejne podarowane dni.... +
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