
Myśli dające do MYŚLENIA...

część 30



Rodziny są Fundamentem dla 
następnego Pokolenia i aby to 

nie zostało całkowicie stracone, 
tak ważne jest 

aby codziennie modlić się 
za Nie.+



..O POLSKI NARODZIE 
módl się gorliwie 

za Święty Kościół..+



Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Kochawińskiej..+

O Najukochańsza w Cudownym Obrazie Kochawińskim 
Matko,
Ty Największa moja po Panu Bogu Pociecho, zbliżam się do 
Ciebie z całą ufnością jako dziecię do Najlepszej Matki, 
rzucam się niegodny do Stóp Twoich w pokorze jako żebrak 
i błagam gorąco, byś mi Wyjednała u Syna Swojego 
Miłosierdzie za rozliczne grzechy moje, oraz byś mię 
Pocieszyć Raczyła w tym ucisku i smutku moim, 
a mianowicie (tu przedstawić prośby).
Tyle Cudów Zdziałałaś w Tym Miejscu od Ciebie 
Wybranym, tylu nieszczęśliwych chorych Uleczyłaś, tylu 
strapionym i uciśnionym Otarłaś łzy i Wlała w ich serca 
zbolałe Balsam Pociechy, przeto i ja mam tę błogą nadzieję, 
że mnie Nie Opuścisz w tym ciężkim utrapieniu, 
ale owszem jako Matka Litościwa, Pocieszycielka 
strapionych, Ucieczka grzeszników – Przyjmiesz mnie 
w Swą Opiekę Świętą teraz i przy śmierci. Amen.+



Oby Pan Jezus Nie Musiał 
zbyt często Upominać 

nas..................................MOCĄ 
NIEBA I NASZYM 

DOBRYM WYBOREM 
ŻYJMY DOBRZE..+



Błogosławieni, Którzy Cierpią 
prześladowanie dla 
Sprawiedliwości,

albowiem do Nich należy 
Królestwo Niebieskie.+



Uwielbiaj Pana Boga, Stwórcę 
swego, całym sercem 

i duszą swą.................. +



Panie Boże i Maryjo Królowo 
Polski, Niepokalana, Przyjdźcie 

błagamy nam z Pomocą, 
Zniszczcie to zło na świecie..

Niech Zapanuje Wasza Miłość 
i Sprawiedliwość..

ZDROWAŚ 
MARYJO......................................

.......................................+



NIE POZWALAJ SIĘ 
ZWODZIĆ szatańskim 

kłamstwom....................... +



EWANGELIA WEDŁUG ŚWIĘTEGO 
MATEUSZA 24, 9-14

Prześladowanie uczniów

9 Wtedy wydadzą was na udrękę i będą was zabijać, 
i będziecie w nienawiści u wszystkich narodów, 
z powodu Mego Imienia. 10 Wówczas wielu 
zachwieje się w Wierze; będą się wzajemnie 
wydawać i jedni drugich nienawidzić. 11 Powstanie 
wielu fałszywych proroków i wielu w błąd 
wprowadzą; 12 a ponieważ wzmoże się 
nieprawość, oziębnie miłość wielu. 13 Lecz kto 
wytrwa do końca, ten będzie Zbawiony. 
14 A Ta Ewangelia o Królestwie będzie głoszona 
po całej ziemi, na świadectwo wszystkim narodom. 
I wtedy nadejdzie koniec.+-



Matko Boża Maryjo błagamy 
Wyproś nam Łaskę Świętego 

Posłuszeństwa 
wobec Przenajświętszej Woli 

Pana Boga....+



Módlmy się Koronką do 
Miłosierdzia Bożego 

za naszym Ukochanym 
Świętym Kościołem

i naszą Ukochaną Polskę 
oraz za Ukochany świat 
by Pan Bóg Uratował 
od zła wszelkiego..+



-nasze zwycięstwo 
w PANU BOGU!+



„In vitro jest największym 
grzechem, jaki można sobie 

wyobrazić..............

Podobnie jak szatan chciał 
zastąpić Pana Boga, tak teraz 
człowiek chce zastąpić Pana 

Boga”

- Doktor Wanda Półtawska+



„Przyjąłem dziś Pana Jezusa! 
Błogosławiony dzień, 

którego wspomnienie napełnia 
błogością i wielką 
za Nim tęsknotą.”

Błogosławiony Ksiądz Michał 
Sopoćko o swojej Pierwszej 

Komunii Świętej..+



Matko Boża Łaskawa 
z San Giovanni Rotondo

– Módl Się za nami, 
błagamy Cię my grzesznicy..+



Biada 
obłudnikom................................
...+



STARY TESTAMENT,
Księga Wyjścia,

Pieśń dziękczynna+



..zatwardziałość ludzkiego serca-
serce oporne, zamyka się 
jakże bardzo na działanie 

Łaski Pana Boga.+



-bunt człowieka co do 
NAWRÓCENIA, ŚCIĄGA 

DUSZĘ DO UTRATY NIEBA 
NA ZAWSZE............+



Korzeniem zatwardziałości serca 
jest..........................odwrócenie się 

od Pana.+



..serce błądzące, nieprawe, 
zazdrosne, złudne, twarde to 

SERCE NIEWIERNE PANU 
BOGU, STWÓRCY..+



-PRAWDZIWIE MIŁUJĄCE 
Pana Boga Ojca-człowiecze 
serce jest sercem czystym, 

prawym, prostym, pałającym 
ŚWIĘTĄ MIŁOŚCIĄ, 

rozradowanym..................+



Próżna chwała

Próżność jest namiętnością nierozumną,
która łatwo się wiąże z wszelkim Dziełem 
Cnoty.
Powój pnie się wokół drzewa
a kiedy dojdzie do góry, wysusza korzeń.
Próżność zaś wzrasta razem z Cnotami
i nie odstępuje aż zniszczy [Ich] siłę.
Winne grono pełznąc po ziemi, łatwo gnije
a Cnota ginie, gdy opiera się na próżności.+

Święty Ewagriusz z Pontu, fragment dzieła 
Pisma ascetyczne, tom 1



Ojciec Włodzimierz Zatorski OSB:

Pokusa uzyskania potwierdzenia swojej 
wspaniałości, czyli pokusa próżnej 
chwały, stanowi ogromne 
niebezpieczeństwo.
Święty Ewagriusz pisze, że ten demon 
otwiera drzwi wszystkim innym 
demonom a jednocześnie, 
gdy zostają one pokonane, wspierają 
demona próżnej chwały, przez co 
na powrót zdobywają władzę 
nad człowiekiem…..................+



Pan Bóg Opiekuje Się 
Swoim ludem.+



..prawdziwie kochaj Pana Boga 
i pamiętaj!że Pan Bóg Kocha Cię 

Ogromną Miłością!
Kocha!pamiętaj!+



PIERWSZE CZYTANIE

Pnp 8,6-7+



Święta Mario Magdaleno 
błagamy módl się 

za nami grzesznymi....+



Powróćcie, zbuntowani 
synowie,

Uleczę wasze 
odstępstwa.....................................

.....+

Księga Jeremiasza



STARY TESTAMENT, 
KSIĘGA JEREMIASZA

NISZCZYCIELSKI MIECZ 
PAŃSKI+



..Nadchodzi jednak godzina, 
owszem już jest, 

kiedy to prawdziwi czciciele 
będą oddawać cześć Ojcu 

w Duchu i Prawdzie, 
a takich to czcicieli 
Chce Mieć Ojciec.+



APOKALIPSA ŚWIĘTEGO JANA

..15 Znam twoje czyny, że ani zimny, ani gorący nie 
jesteś.
Obyś był zimny albo gorący!
16 A tak, skoro jesteś letni
i ani gorący, ani zimny,
Chcę cię Wyrzucić Z Mych Ust.
17 Ty bowiem mówisz: "Jestem bogaty", 
i "wzbogaciłem się", i "niczego mi nie potrzeba",
a nie wiesz, że to ty jesteś nieszczęsny i godzien litości,
i biedny i ślepy, i nagi.
18 Radzę ci kupić U Mnie
złota w ogniu oczyszczonego,
abyś się wzbogacił,
i białe szaty,
abyś się oblókł,
a nie ujawniła się haniebna twa nagość,
i balsamu do namaszczenia twych oczu,
byś widział.+



1 LIST DO TESALONICZAN

6 Nie śpijmy przeto jak inni, ale 
czuwajmy i bądźmy trzeźwi! 7 Ci, 
którzy śpią, w nocy śpią, a którzy 
się upijają, w nocy są pijani. 8 My 
zaś, którzy do dnia należymy, 
bądźmy trzeźwi, odziani 
w Pancerz Wiary i Miłości 
oraz Hełm Nadziei Zbawienia.+



..stańmy się Świętymi................+



Święty Janie Bosko Módl Się 
błagamy za nami grzesznymi..+



Matko Boża Szczyrkowska 
Pomóż nam Polakom, światu, 

błagamy....

ZDROWAŚ 
MARYJO.............................+



EWANGELIA WEDŁUG 
ŚWIĘTEGO JANA

I także Chwałę, Którą Mi 
Dałeś, Przekazałem im, 

aby stanowili jedno, tak jak 
My Jedno Stanowimy.+



Po tym wszyscy poznają, żeście 
uczniami Moimi, jeśli będziecie 

się wzajemnie miłowali.+

EWANGELIA WEDŁUG 
ŚWIĘTEGO JANA



1 LIST ŚWIĘTEGO JANA+



Święty Bernard: "Odrzućcie własną 
wolę a nie będzie piekła" 

WŁASNA WOLA..................

Jest ona szczególnie niebezpieczna, 
gdyż może wszystko zepsuć. 
Nawet to, co jest samo w sobie 
najlepsze, psuje się, gdy ona się 
do tego miesza, gdyż bierze za cel 
siebie, zamiast podporządkować się 
Panu Bogu..+



JAK BLISKIE JEST CI 
O DUSZO 

PRZENAJŚWIĘTSZE 
SŁOWO BOŻE?+



-czy jesteś wierne dziecię 
Mateńki Bożej?+ 



CIESZ SIĘ I RADUJ 
BO PAN BÓG 

TWYM TATUSIEM 
KOCHAJĄCYM ZAWSZE 

I WSZĘDZIE! : - )!+ 



-.................diabeł niszczy, 
rujnuje..grzech niszczy, 
rujnuje..+



....-diabeł dręczy w przerażający 
sposób, doprowadza do 
zawładnięcia człowiekiem, 
degraduje, blokuje........

grzech dręczy w przerażający 
sposób, doprowadza do 
zawładnięcia człowiekiem, 
degraduje, blokuje..



...diabeł poraża złem z którego 
nie widać wyjścia.

..grzech poraża złem z którego 
nie widać wyjścia.



..diabeł daje poczucie ogromnej 
urojonej władzy, 
przy jednoczesnej eskalacji lęku. 

..diabeł to pustka..

..grzech daje poczucie ogromnej 
urojonej władzy, 
przy jednoczesnej eskalacji lęku.

..grzech to pustka..



..-diabeł oszukuje poznawczo, 
usiłuje wprowadzić treści 
fałszywe, nie stwarza żadnej 
perspektywy..................

-grzech oszukuje poznawczo, 
usiłuje wprowadzić treści 
fałszywe, nie stwarza żadnej 
perspektywy.........



MÓDL SIĘ ZA KAPŁANÓW 
BY BYLI DOBRYMI 

SPOWIEDNIKAMI..+



..Papież Benedykt XIV mówi: 
(bulla Apostólica § 12): 
„Uwagi Spowiednika 

skuteczniejszemi są niźli nauki 
Kaznodziei.”+



Msza Święta Trydencka 
To Potężny Skarb 
Świętej Wiary!+



Panie, Boże Wszechmogący, 
Ty Jesteś Źródłem 

i Początkiem Życia ciała 
i duszy. Błagamy Cię, 

Pobłogosław Polsce, światu, 
by TWE DOBRO 

POKONAŁO zło!+



MATKA BOŻA KRÓLOWA 
NIEPOKALANA MARYJA 
DAJE Świętą Miłość, 
Święty Pokój, Świętą Radość, 
Chce Wziąć za rękę nas ludzi
i Poprowadzić Drogą, 
Która Prowadzi do Pana..

IDŹMY Z MATEŃKĄ 
DO PANA JEZUSA 
CHRYSTUSA........IDŹMY.…+



Dzieła Pana Są Sprawiedliwe, 
wszystkich uciśnionych Ma 
w Swojej 
Opiece...........................................
+



Chrześcijanin - nowym człowiekiem

17 To zatem mówię i zaklinam [was] w Panu, abyście już 
nie postępowali tak, jak postępują poganie, z ich próżnym 
myśleniem, 18 umysłem pogrążeni w mroku, obcy dla 
Życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na 
skutek zatwardziałości serca. 19 Oni to doprowadziwszy 
siebie do nieczułości [sumienia], oddali się rozpuście, 
popełniając zachłannie wszelkiego rodzaju grzechy 
nieczyste. 20 Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. 21 
Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - 
zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, 22 że - co się tyczy 
poprzedniego sposobu życia - trzeba porzucić dawnego 
człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych 
żądz, 23 odnawiać się duchem w waszym myśleniu 24 i 
przyoblec człowieka nowego, Stworzonego Według Boga, 
w Sprawiedliwości i Prawdziwej Świętości.+

(LIST DO EFEZJAN)



Komu Matko dzisiaj wierzyć..
kto pomoże kto zrozumie..
wiek dwudziesty zniszczył Miłość..
tylko Ty dziś Kochać Umiesz..............
-komu ufać jak nie Tobie!
w Twoje Dłonie wszystko złożyć, 
świat zawodzi Ty Zostajesz!
by mi Serce Swe Otworzyć.....

Chcę Cię kochać! chcę zawierzyć wszystkie 
życia niepokoje! chcę zaufać Ci Maryjo! 
chcę się w Serce wpisać Twoje.............!+

(Mariusz Burdajewicz-fragment tekstu piosenki)
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