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..Dla nas po Panu Bogu, 

największa miłość to Polska! 



Musimy po Panu Bogu dochować wierności przede 

wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej. 

Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie 

ale w Porządku Miłości. Po Panu Bogu więc, po Jezusie 

Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym Ładzie Bożym, 

nasza miłość należy się przede wszystkim naszej 

Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy 

na polskiej ziemi...

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI

Kraków, 12 maj 1974 rok
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NIE LEKCEWAŻ 

Zaproszenia ze Strony Pana 

Boga jako Gospodarza 

Uczty Niebieskiej..........



NIE LEKCEWAŻ 

Zaproszenia ze Strony Pana 

Boga jako Gospodarza 

Uczty Niebieskiej..........



Przebaczenie jest drogą..



Czas To Miłość



Przed krzywdą wolno nam się 
bronić, krzywdziciela wolno 

ukarać a czynione przez niego 
zło napiętnować. Ale nie wolno 

nam go nienawidzić. Trzeba 
zauważać, że zło, jakie on czyni, 

to nie jest on cały.

Ojciec Jacek Salij OP



Służenie światu napełnia serce ludzkie 

goryczą i boleścią. Głupotą jest 

zamieniać Dobra Nieskończone na 

doczesne przyjemności, z którymi 

łączy się tyle smutków i goryczy....

ŚWIĘTY JAN MARIA VIANNEY



..Służba Boża Nie Wymaga tylu kłopotów 
i umartwień, co służba świata. Patrzcie na bogacza, 

który pragnie zbierać coraz więcej skarbów; nie 
zważa on na wichry i niepogodę, znosi chętnie 
głód i pragnienie, naraża na niebezpieczeństwo 
swą duszę i dobre imię, byle tylko osiągnął zysk 
materialny......... Chciwy człowiek kradnie nieraz 

po nocach, grabi mienie sąsiadów; nie zważa na to, 
że mogą go zabić, że mogą go poznać, i tak 

zniesławi siebie i całą swoją rodzinę......................

Święty Jan Maria Vianney



...Czy tak trudną jest rzeczą iść do Świętego 
Kościoła, wysłuchać pobożnie kazania i Mszy 

Świętej, zamiast błąkać się niepotrzebnie między 
ludźmi, rozmawiać o błahych rzeczach?



Czy nie lepiej iść na Święte Nieszpory i śpiewać na Chwałę Bożą, 
niż nudzić się w domu? Czy nie łatwiej darować bliźniemu, niż 
nosić w sercu urazę i nienawiść, nieraz dwa albo trzy lata? Czy 
zemsta, podtrzymywana w sercu, nie jest okropnym robakiem, 
który odbiera apetyt i spędza sen z oczu? Czy nie jest stokroć 
milszą rzeczą przebaczyć i zachować spokój duszy? Czy nie lepiej 
stłumić nieczyste pożądliwości, niż starać się im dogodzić? 
Pożądliwości człowiek nigdy nie potrafi zupełnie zaspokoić; 
pobudzają one do coraz nowych grzechów i czynią człowieka 
nędznym niewolnikiem. Gdyby ktoś umiał w żywych barwach 
odmalować Nagrodę Życia Pobożnego i grozę życia 
przewrotnego, sądzę, że żaden człowiek nie odważyłby się 
porzucić Drogi Cnoty a oddać się występkom........

Święty Jan Maria Vianney



..Życie według Przykazań Bożych jest pełne 
przyjemności i szczęścia wewnętrznego, choć 

czasem nie obejdzie się bez walki. Dobry człowiek

i młodość ma miłą i starość spokojną i śmierć 
cichą. Krzyże, łzy i pokuty są dlań zwiastunami 
Szczęścia Niebieskiego. Cnotliwy bez bojaźni

spogląda w przyszłość a wspomnienie ubiegłego 
życia jest dlań weselem....

Święty Jan Maria Vianney



..Kiedy kończy się ziemska pielgrzymka, wówczas 
Dusza Sprawiedliwego, jak Święta i Czysta 

gołębica, wzlatuje ku Niebu,

by spocząć na Łonie Umiłowanego. 

Człowiek Świątobliwy nie traci nic a zyskuje 
wszystko. 

– Przeciwnie, ile zgryzot i utrapień czeka 
występnego?

Traci on zdrowie i siły; przykrą będzie dlań starość, 
jeśli jej doczeka. Grzesznik jęczy w strasznej 
niewoli, namiętności ani chwili nie dają mu 

spoczynku.



Zobaczycie go, jak zastawia sidła po nocach, chcąc uwieść Skromną 
i Niewinną Osobę, jak dopuszcza się grzechów przeciwnych naturze, 
kazirodztwa i cudzołóstwa, jak powoli traci zupełnie Wiarę, Która budzi 
się dopiero w godzinie śmierci i napełnia strasznymi wyrzutami sumienia 
i rozpaczą nałogowego grzesznika. Na łożu śmierci widzi dopiero, 
że wzgardził Łaskami Bożymi, że zmarnował życie. Widzi teraz, 
że opuszcza go świat, któremu służył jak szalony. Już widzi, jak go 
obejmują owe straszne płomienie, które palą odrzuconych na wieki. 
Uciekną wtedy rozkosze a umierający grzesznik, zawiedziony przez świat, 
stanie się łupem rozpaczy i piekła. Za późno pozna swą nieszczęsną dolę! 
Jak więc różną jest Droga Cnoty od drogi występków, jak różny ich 
koniec! Nieszczęśliwy ten, kto goni za światem i zaniedbuje Zbawienie 
swej duszy. Błogo temu, kto szuka jedynie Pana Boga i Szczęścia 
Wiecznego. W Służbie Bożej doznaje on mało trudów a wiele 
przyjemności. W godzinie śmierci nie będzie czuł wyrzutów sumienia 
i ujdzie mąk wiecznych.

         Święty Jan Maria Vianney



"Aby się stać wielkim, potrzeba zacząć od 
zniżenia się. Zamyślasz wznieść budynek 

Cnót Chrześcijańskich, wiedz o tym, 
że jest on bardzo wysoki, pamiętaj więc 

naprzód abyś założył doń głęboki 
Fundament Pokory; kto bowiem chce 
budować, zakłada najpierw fundament 

w stosunku do wysokości i masy budynku, 
który wznieść zamierzył".



Szczęśliwy, komu Pan Bóg Jest Pomocą+



..nadzieję bowiem zakotwicz 
w Panu Bogu..



Nadzieja wbrew nadziei!



Odmawiamy codziennie trzy razy Anioł 
Pański. Ta Pobożna Modlitwa Jest 
Pamiątką Macierzyństwa Maryi.

Święty Rafał od Świętego Józefa 
(Kalinowski)



..Wypowiadane przez nas Anielskie 
Pozdrowienie nie ginie gdzieś 

w zaświatach, lecz odbija się echem 
w Sercu Maryi, przynosząc 

wypowiadającemu je człowiekowi 
Błogosławieństwo..........



..Średniowieczny Karmelita, Arnold Bostiusz, nazywa 

Modlitwę Ave Maria Listem Pana Boga do Maryi. 

”Powtarzaj Jej List Błogosławionej Trójcy. Weź 

z Niebieskiego Stołu, pełnego Tajemniczych Pozdrowień, 

Życzenia Najprzyjemniejsze Tej Szlachetnej Maryi i Jej 

Synowi, Najmiłościwszy Śpiew Archanioła Gabriela, jak 

mówi Jej wierny świadek Bernard: ilekroć pozdrowisz 

Ją tym życzliwym i miłym Ave, tylekroć obejmiesz 

i ucałujesz Matkę Pełną Miłości, nawet gdy nie dotkniesz 

Jej ręką. Nasza Pani nigdy Nie Przychodzi z pustymi 

Rękami. Gdy więc to uczynisz, Napełni cię Łaskami 

i ujrzysz, że jesteś bogatszy przez Jej Odwzajemnione 

Pozdrowienie”........................



Czy może być większa radość niż radość 
płynąca z cierpienia, z Miłości ku Tobie, 

Panie?

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus 
i Najświętszego Oblicza



..Z pewnością wielokrotnie i w różnych sytuacjach 

mówisz Panu Bogu, że Go kochasz. Nie zdajesz sobie 

jednak sprawy z tego, jak bardzo twoje wyznania 

naznaczone są interesownością, niezdrową dumą, 

oddziaływaniem twego środowiska, obecnością 

różnych braków. Cierpienie – zabierając wszelkie 

możliwe podpórki emocjonalne, psychiczne i moralne 

– stawia w obliczu dramatu Miłości. Jednocześnie 

jednak stwarza możliwość powiedzenia Panu Bogu 

wyjątkowego wyznania. 



Kocham Cię i ufam Ci! – wypowiedziane 

w cierpieniu jest bez wątpienia 

najtrudniejsze ale zarazem najbardziej 

prawdziwe. Wygląda na kruche i bezradne, 

bo wypowiedziano je ostatkiem sił, jakby 

wbrew sobie ale posiada pokorę, co czyni je 

szczególnie pięknym w oczach Pana Boga. 

Jest niekłamane i samodzielne, bo niczym 

nie można się było podeprzeć, by je 

powiedzieć.........................................



Duszy przysługuje prawo decydowania o sobie. 

Dotykamy tu tajemnicy wolności człowieka, którą Sam 

Bóg Respektuje. Jego Panowanie nad stworzonymi 

duchami opiera się jedynie na dobrowolnym darze ich 

Miłości. Bóg Zna myśli serca, Przenika głębię i przepaści 

duszy, do których nie dociera własne jej spojrzenie bez 

szczególnego Jego oświecenia. Nie Chce jednak 

Posiadać duszy wbrew jej woli. Czyni jednakże wszystko, 

aby w Darze Miłości poddała swoją wolę Jego Woli, 

by Mógł ją w ten sposób Doprowadzić do 

Błogosławionego Zjednoczenia.

Święta Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein)



Nadzieja Jest To Boża Radość, 
Która Daje siłę, Podnosi na duchu, 

Daje ukojenie,
Wyprowadza z najtrudniejszej 

sytuacji. Jej Źródłem Jest Pan Bóg.



..ilu wrogów trzeba zwalczać od 
chwili, kiedy postanawia się zostać 

Świętym..............

Święty Klaudiusz La Colombiere



MÓDL SIĘ! CZUWAJ!



WIELBIJ PANA BOGA!



..Jak pokazuje nasza historia, 
Pan Bóg nigdy Nie Pozostawiał nas jako 

Narodu bez odpowiedzi
na nasze wołania. 

W Nim była nadzieja ratunku i ocalenia 
naszego istnienia i bytu....

i niech tak będzie na zawsze!

ZDROWAŚ MARYJO.................+



Nadzieja to ufne oczekiwanie.



..Jak pokazuje nasza historia, 
Pan Bóg nigdy Nie Pozostawiał nas jako 

Narodu bez odpowiedzi
na nasze wołania. 

W Nim była nadzieja ratunku i ocalenia 
naszego istnienia i bytu....

i niech tak będzie na zawsze!

ZDROWAŚ MARYJO.................+

W POLSCE NA WIEKI 
KRÓLUJ NAM PANIE 

JEZU CHRYSTE!!! 
+..............



PANIE JEZU CHRYSTE 
KRÓLU NASZ 
BŁAGAMY CIĘ 
KRÓLUJ NAM 
W PARAFIACH, 
W RODZINIE
I WSZĘDZIE 
KRÓLUJ NAM!!!+....



..Dlatego mam rację, kiedy twierdzę, 
że ten, kto obmawia człowieka, prawie 

zawsze okazuje się też oszczercą, a każdy 
oszczerca jest podły. Jeden z Ojców 
Kościoła powiada, że ludzi, którzy 

oddają się obmowie, należałoby 
wypędzać ze społeczności ludzkiej jak 

dzikie zwierzęta..

Święty Jan Maria Vianney



..Obmawiać znaczy tyle, co ujawniać wady i błędy bliźniego 
w celu szkodzenia jego opinii. Grzech ten można popełnić 
w rozmaity sposób. Dopuszcza się obmowy ten, kto bliźniemu 
zarzuca coś niesprawiedliwie albo przypisuje mu wadę, której 
tamten nie posiada. Ten rodzaj obmowy nazywamy 
oszczerstwem. Bo musicie wiedzieć, że obmowę od 
oszczerstwa dzieli nieraz tylko mały krok; odległość między nimi 
jest niewielka. Ludzie, kiedy usłyszą o bliźnim coś złego, 
wyolbrzymiają to a kiedy rzecz przejdzie kolejno przez języki 
kilku osób, nie jest już tym samym, co na początku – nawet i ten, 
kto ją pierwszy opowiedział, nie rozpoznałby jej, tyle porobiono 
w niej zmian i dodatków. Dlatego mam rację, kiedy twierdzę, 
że ten, kto obmawia człowieka, prawie zawsze okazuje się też 
oszczercą, a każdy oszczerca jest podły. Jeden z Ojców 
Kościoła powiada, że ludzi, którzy oddają się obmowie, 
należałoby wypędzać ze społeczności ludzkiej jak dzikie 
zwierzęta..

Święty Jan Maria Vianney



..Popełnia też obmowę ten, kto bez 
dostatecznego powodu wyjawia ukryty błąd albo 

winę bliźniego. Kto postępuje w ten sposób, 
wykracza przeciwko Cnocie Miłości, Którą Bóg 

Tak Gorąco Zaleca. Zresztą zdrowy rozum 
mówi, że tego, co nam nie jest miłe, nie 

powinniśmy robić bliźniemu. 

Czy byłoby nam przyjemnie, gdyby ktoś mówił 
ludziom o naszych ukrytych błędach?

Święty Jan Maria Vianney



Język obmawiającego, niczym robak 
toczący najlepsze owoce, upatruje zło 

w najszlachetniejszych nawet 
czynach.......

To gąsienica, która pełza po 
najpiękniejszych kwiatach i pokrywa je 

wstrętną śliną.............................

Święty Jan Maria Vianney



..Najbardziej przykra w skutkach jest 
obmowa wtedy, kiedy ktoś donosi 

drugiemu o tym, co o nim mówił ktoś 
inny. Stąd bowiem biorą początek 

nienawiść, zemsta, gniew, który trwa 
nieraz aż do śmierci. Właśnie dlatego 

Duch Święty Umieszcza takie 
doniesienia wśród siedmiu rzeczy, 
którymi Brzydzi Się Pan Bóg......

Święty Jan Maria Vianney



..Patrzcie więc na siebie a bliźniego 
zostawcie w spokoju. Nie nicujcie 

bliźnich, bo przecież sami nie jesteście 
wolni od błędów. Złośliwy język 

dokonuje na ziemi strasznych 
spustoszeń – ich ogrom Ukaże dopiero 

Pan Bóg na Sądzie Ostatecznym...

Święty Jan Maria Vianney



..Widzimy, że tylu ludzi na świecie oddaje się 
obmawianiu i spotwarzaniu innych a mało kto stara się 
naprawić popełnione zło. I dlatego tak wielu pójdzie na 

potępienie! Na marginesie dodam jeszcze, że ten, 
kto mówi o błędach dzieci do ich rodziców albo 

o występkach pracowników do ich pracodawców - tylko 
w tym celu, żeby ci wpłynęli na ich poprawę - nie 
popełnia obmowy. Chcę natomiast podkreślić, że 

wysłuchiwanie z upodobaniem obmów i oszczerstw jest 
grzechem......................................................................

Bo gdyby nie było słuchających, nie byłoby także tych, 
którzy obmawiają. A zatem słuchający są także 

wspólnikami tego występku. 
Diabeł siedzi na języku oszczercy i w uchu 

słuchającego!.....................................

Święty Jan Maria Vianney



PANIE BŁAGAMY DAJ NAM SWOJE 

MIŁOSIERNE SERCE ABYŚMY Z NIM SZLI

DO PRAWDZIWIE BIEDNYCH............+



PRZYGOTUJ DROGĘ PANU............................................



PRZYGOTUJCIE...............DROGĘ.................
.................PANU...........................................



„Ze Wszystkich   Ran Moich jak ze 
strumieni Płynie Miłosierdzie dla dusz 
ale Rana Serca Mojego Jest Źródłem 
Niezgłębionego Miłosierdzia. Z Tego 

Źródła Tryskają Wszelkie Łaski dla dusz,
Palą Mnie Płomienie Litości, Pragnę Je 

Przelać na dusze ludzkie,
mów światu całemu o Moim 

Miłosierdziu.” 
Dz. 1190



Błogosławcie a nie złorzeczcie



Zarozumiałość przeszkadza 
patrzeć jasno, czyli pozbawia 

Daru Mądrości.



Miłosierdzie i Sprawiedliwość 
Są Nierozłączne.+



..kochaj Pana! Wynagradzaj Mu 
swą miłością za niewdzięczność 

i obrazy ludzkie.........



Duchu Święty, pragnę 
przyjąć każdy Dar 
z Twojej Ręki, lecz 

proszę – jakikolwiek 
Twój Dar, Każdy 
Uprzedź Darem 

Pokory.........



    "Panie, Postaw straż przed 
ustami moimi, Pilnuj drzwi 

warg moich!" 
(Ps 141, 3)



Tymczasem „katolik” Joe Biden rozpoczyna swoją 
prezydenturę Znakiem Świętego Krzyża, Świętą 

Modlitwą i słowami „Tak mi Dopomóż Bóg”. Kilka dni 
później celebruje 48 rocznicę wyroku Roe vs Wade, 

otwierającego szeroko drzwi dla biznesu 
aborcyjnego.....................................................................

W tej chorej wizji świata, na skutek perfidnych kłamstw, 
człowiek nie wie już kim jest. Sam zmierza ku swojemu 

zatraceniu..........................................

Dlatego tak ważne jest „Danie Świadectwa Prawdzie” 
(J 18, 37), bo tylko Ona „was Wyzwoli” (J 8, 32). Ojciec 

kłamstwa doskonale o tym wie, dlatego na samym 
początku właśnie Ją bierze na cel........................

......................................................................................
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