
Myśli dające do MYŚLENIA...

część 35



„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!



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

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

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



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



..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)



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



Zostawcie grzech i zło, zdecydujcie się na 
Świętość i zapanuje Radość.



 ”Kochaj Mnie! Przyjmij Moje Miłosierdzie!”



MOCĄ BOŻĄ, MARYJNĄ I SWĄ WALCZ BY 
wróg TWEJ DUSZY

nie mógł ograbić CIĘ ZE ŚWIĘTEGO 
POKOJU................



NIE UTRAĆ Życia z Ducha Świętego!



Święty Alfons Maria de Liguori w chwilach próby i pokusy 
modlił się..

    O, ileż to napaści doznaję ciągle od mych nieprzyjaciół, 
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.



O Głębokości Bogactw, Mądrości i Wiedzy Boga! Jakże niezbadane są 
Jego Wyroki i nie do wyśledzenia Jego Drogi! Kto bowiem poznał Myśl 
Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował aby 

nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego 
jest wszystko. Jemu Chwała na Wieki! Amen.



..postawa Czci i Uwielbienia oraz Bezgraniczna Ufność 
do Pana Boga Tatusia-NAD TO MIŁOŚĆ....................



..Wróć do Pana Boga, bo On Jest Miłością



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

do Pana Boga. 



..nie wyrzekajcie się Świętej Wiary!



Szukaj siły w Przenajświętszej Eucharystii przyjmowanej 
GODNIE na kolanach i do ust

i w Świętej Modlitwie..-JAK NAJCZĘŚCIEJ..



Pan Pragnie CIEBIE..pójdź za NIM..za NIM..



WSZYSTKO CZEGO PRAGNIESZ TAK 
NAPRAWDĘ TO..PANA JEZUSA..............



USIĄDŹ U JEGO PRZENAJŚWIĘTSZYCH STÓP 
I ODDAJ MU SZCZERZE SWE ŻYCIE..BĄDŹ MU 

WIERNY, MIMO IŻ WSZYSTKO W TOBIE 
I WOKÓŁ CIEBIE MÓWI NIE..................



JAK WYGLĄDA 
MIŁOŚĆ? - To Pan 
Jezus.........................
On i TYLKO On..Pan 
Jezus..



..jesteś o Duszo 
w ciemności..
biegnij do Pana 
Boga..do Światła..
biegnij..



..niech CAŁE TWE ŻYCIE sprowadza się 
do..MIŁOŚCI..........................



MIŁOŚĆ MUSI BYĆ CZYMŚ WIĘCEJ 
NIŻ..UCZUCIEM...................EGOIZMEM..CZY SAMOLUBNĄ 
KORZYŚCIĄ..MIŁOŚĆ MUSI BYĆ, CZYMŚ WIĘCEJ................................



Ujrzyj Pana Jezusa Wiszącego na Świętym 
Krzyżu..ujrzyj Jego Spojrzenie............



Pan Jezus Patrzy na 
Ciebie.....................
wciąż..Patrzy..



..NIE UCIEKAJ OD PRZENAJŚWIĘTSZEJ 
MIŁOŚCI................................NIE UCIEKAJ..



Te Przenajświętsze Oczy Wołają 
ku TOBIE-WRÓĆ..

c



Niech Jego 
Przenajświętszy Wzrok 
na wskroś CIĘ Przeniknie 
i Da Święte, 
Nowe SERCE..



Zacznij zalewać się łzami 
na widok SWYCH GRZECHÓW..-
STAŃ W PRAWDZIE O SOBIE..



Pan Jezus..Ma Szeroko Otwarte 
Ramiona i Obnażone 
SERCE......................



Pan Jezus Krwawi.......................



Przelana 
Przenajświętsza Krew 
Pana Jezusa 
Chrystusa.........................



"Proszę was wśród łez i zaklinam was na pamięć strasznego 
po śmierci Sądu, abyście wytrwali w wyznawaniu Świętej 

Wiary Katolickiej. Zachowajcie Przyrzeczenie uczynione
na Chrzcie Świętym, żyjcie według Przepisów Wiary Świętej 

i unikajcie błędnowierców i ludzi innej religii, którzy chytrze 
i podstępnie wszczepiają w was jad swych nauk przewrotnych. - 
Biada tym, którzy się im uwieść dają i wpadną do obozu 
nieprzyjaciół Pana Jezusa Chrystusa”

Święty Eugeniusz, Biskup Kartaginy, 
List z wygnania do Wiernych
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