
Myśli dające do MYŚLENIA...

część 34



Pana Miłosierdzie Przychodzi 
do tych, którzy ze skruszonym 

sercem proszą Go 
o przebaczenie, wyznają swoje 

grzechy i płaczą z powodu 
ich popełnienia.



Oczywistym Znakiem Ducha Bożego Jest, 
jeżeli chętnie ćwiczymy się w tych 

Cnotach, jakie są najodpowiedniejsze
dla naśladowców Pana Jezusa Chrystusa 
a których świat zupełnie nie zna, jak np. 

Prostota, Pokora, Prawdomówność
i Szczerość.



Gdzie Jest Duch Boży, 
tam jest także i wolność duchowa



...oderwanie serca od wszystkiego tak, że dusza wolna 
i swobodna gotowa jest we wszystkiem iść za Świętą Wolą 
Bożą. Człowiek posiadający onę wolność nie lgnie do 
pociech a utrapienia znosi z takim spokojem duszy, na jaki 
się zdobyć może. Nawet do Ćwiczeń Pobożnych nie 
przywiązuje się tak dalece, iżby ich nie mógł bez żalu 
i smutku opuścić, gdyby zaszła konieczna potrzeba, gdyby 
się tego domagała Miłość lub Posłuszeństwo. Nigdy go nie 
odstępuje wewnętrzne wesele, bo serca oderwanego od 
wszystkich stworzeń nie zasmuci żadna strata materialna, 
jak Mówi Pismo Święte:
Nie zafrasuje sprawiedliwego cokolwiek  nań przyjdzie.... 
On chętnie przyjmuje pociechy wewnętrzne, kocha swoje 
Nabożeństwa ale im nie jest niewolniczo i uporczywie 
oddany. Niekiedy się zasmuci ale tylko na chwilkę;
gdyż niebawem wchodzi w siebie i zastaje tam wszystko 
w spokoju.



Boże mój, gdzie Jesteś? Ciało me 
usycha, zmysły me umarły,

Pozwól znaleźć się 
już......................



Przy mnie, Panie, Bądź, Przemieniaj mnie. 
Chcę być Światłem w ciemności. 
Chcę być Miłością w milczeniu, mój Boże. 
Pozwól mi objąć sercem ziemię. Boże Spraw, 
bym była! był! dla Ciebie we wszystkim! 
Spraw, Spraw, Spraw 
żebym znikła! zniknął!.................
Ukryj mnie na zawsze w Tobie! 
Panie mój, Strzeż mnie dobrze 
i zawsze....................................................

Zdrowaś Maryjo....+



Boże Spraw! bym była, był..dla Ciebie we wszystkim..Spraw żebym znikła! 
zniknął! Niech Króluje we mnie Twa Miłość!
Niech me serce stanie się Ołtarzem. Chcę być Miłością w milczeniu, Boże 
mój..
Pozwól mi objąć sercem ziemię. Ukryj mnie, Panie, na zawsze w Tobie, 
Panie mój! Strzeż mnie, mój Boże, zawsze Strzeż mnie! Niech Króluje we 
mnie Twa Miłość! Niech moje serce stanie się 
Ołtarzem...............Ołtarzem................................Ołtarzem.............................................+

Zdrowaś Maryjo....+



Przenajświętsze Ciało 
i Przenajświętszą Krew Pana 

Jezusa trzeba przyjmować 
do ust i na kolanach, 

z Należytym Szacunkiem dla 
Jego Boskości. Niech Żadna 
Konsekrowana Hostia NIE 

SPADA na 
ziemię.................................!!!



Choroba uświęca duszę, bo ją oczyszcza 
z niedoskonałości i czyni czułą na wpływ 
Łaski Bożej.
Aby wycisnąć pieczęć na wosku, 
potrzeba go pierwej zmiękczyć nad 
ogniem; tak jeżeli dusza ma być 
naznaczona Pieczęcią Bożą 
i udoskonalona w Cnocie, musi być do 
tego przygotowana za pomocą chorób 
i utrapień; wtenczas staje się miękką 
i sposobną, by Pan na niej Wyraził Swój 
Obraz.................



Choroba jest szkołą dla duszy, bo ją uczy, 
Jak Potężnym Jest Pan Bóg, 
Który i największych mocarzy może w jednej 
chwili Upokorzyć, — jak słabem stworzeniem 
jest człowiek, który żyje czas krótki i to 
wśród cierpień przeróżnych, — jak 
znikomym jest świat, skoro pociechy jego 
najmniejsza boleść w gorycz zamienia , — jak 
ciężkim jest grzech, który choroby i inne 
kary na ludzi sprowadza, — jak Drogim Jest 
Niebo, gdy Je takim kosztem okupywać 
trzeba.



STRZEŻMY SIĘ 
PRZEKLEŃSTW 

I ZŁORZECZENIA!!!



W cierpieniu Pan Bóg Przeobraża 
serce człowieka



PAN BÓG 
Oczyszcza przez cierpienie.



Doceniać Życie i kolejne 
podarowane dni....



Ewangelia według Świętego Jana, Zjednoczenie z Chrystusem, 15

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. 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.



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....



Poniedziałek, 29 marca 2021 rok

WIELKI PONIEDZIAŁEK



Błędy przeszłości zaczynają 
ciążyć w starości.

Święty Rafał od Świętego 
Józefa 



Jałmużna, 
dar serca – dar z siebie.



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!



„Największym złem jest nowoczesny sposób 
przyjmowania Komunii Świętej. (...) Komunia Święta 

'na rękę'
jest złem większym, niż aborcja!”

Święta Matka Teresa z Kalkuty



Wtorek, 30 marca 2021 rok

WIELKI WTOREK



Środa, 31 marca 2021 rok

WIELKA ŚRODA



Czwartek, 1 kwietnia 2021 rok

WIELKI CZWARTEK



Piątek, 2 kwietnia 2021 rok

WIELKI PIĄTEK



WIELKA SOBOTA
WIELKA NIEDZIELA



WIELKI PONIEDZIAŁEK



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 przebywanie 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



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



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



"Jezu Cichy i Pokornego 
Serca, Uczyń serca nasze 

według Serca Twego"..



BYĆ WIERNYM 
NIEBU!
BYĆ WIERNYM 
BOGU!
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