Co do Zmartwychwstania
DLA POKRZEPIENIA SERC ...

DLA POKRZEPIENIA SERC KAPÅ•ANÃ“W
OSÃ“B KONSEKROWANYCH I ÅšWIECKICH

Z uchylonych tajemnic jako moje osobiste doÅ›wiadczenie wiary za przyczyna SÅ‚ug i PrzyjaciÃłÅ‚
BoÅźych naszego KoÅ›cioÅ‚a. PragnÄ™ siÄ™ z Wami podzieliÄ‡ doÅ›wiadczeniem szczegÃłlnym, jako

Moje Å›wiadectwo

o tym jak, WszechmogÄ…cy BÃłg czasami objawia nam i dziÅ›, i potwierdza swe sÅ‚owa obietnicy
danej przed wiekami, kaÅźdemu kto wierzy i przypomina Å›wiadectwo Marii Magdaleny "WidziaÅ‚am
Pana"/ a mnie w wielkim skupieniu na modlitwie oczami ducha byÅ‚o dane widzieÄ‡ po Å›mierci Ojca
Ludwika- Franciszkanina i to w niedzielÄ™ wieczorem, gdy sÅ‚oÅ„ce chyliÅ‚o siÄ™ ku zachodowi,
podobnie jak uczniom w Emaus lecz w innej scenerii, na Å›wiadectwo dla kapÅ‚anÃłw, dla wielkiego
szacunku za ich posÅ‚ugÄ™, za ich ogromny trud, poÅ›wiÄ™cenie siÄ™ czÅ‚owiekowi i KoÅ›cioÅ‚owi
na chwaÅ‚Ä™ Pana.
To wielka Å‚aska BoÅźa i dar, bo najpierw byÅ‚o uzdrowienie mojego lewego ucha a nastÄ™pnie
podziÄ™kowanie za miÅ‚oÅ›Ä‡ do caÅ‚ego KoÅ›cioÅ‚a i ofiarÄ™ zÅ‚oÅźonÄ… przez chorego
kapÅ‚ana za chorych na raka, cywilizacyjnÄ… chorobÄ™, ktÃłra dziÅ› nie wybiera, wierzÄ…cych czy
niewierzÄ…cych, dzieci czy dorosÅ‚ych... ogarnia juÅź caÅ‚y Å›wiat. czytaj - moje Å›wiadectwo
KoÅ›ciÃłÅ‚ od samego poczatku przyobleczony moca z "wysoka" w Duchu ÅšwiÄ™tym przypomina nam
sÅ‚owa Jezusa o nawrÃłceniu i odpuszczeniu grzechÃłw. Co do niespodziewanej, cyt. "Jesli siÄ™ nie
nawrÃłcicie tak samo poginiecie jak tamci, na ktorych zwaliÅ‚a siÄ™ ta wieÅźa (...)
Å•k 13

CZUWAJCIE!

CZUWAJMY Z MARYJÄ„
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"Gdziekolwiek patrzymy na MaryjÄ™, Ona pokazuje nam Jezusa"
- sÅ‚owa Benedykta XVI w Mariazell - Austria

ÅšWIÄ˜TA RODZINA

Dobrze ÅźyÄ‡ - na wiele, dobrze umrzeÄ‡ - to wszystko!

PowoÅ‚anie - Å»YCIE ZA KLAUZURÄ„

ZA KLASZTORNYM murem

A zatem

ZachÄ™ta do wielka do przywracania jednoÅ›ci caÅ‚emu stworzeniu, w ktÃłrym czÅ‚owiek i rodzina
ludzka zajmujÄ… czoÅ‚owe miejsce. To wielkie zadanie nie tylko dla chrzeÅ›cijan ale dla wszystkich,
zwÅ‚. ludzi dobrej woli. To apostolstwo - przywilej i zobowiÄ…zanie nie tylko dla utrudzonych
duchownych ale dla Å›wieckich, dla calego KoÅ›cioÅ‚a, KoÅ›ciÃłÅ‚ to caÅ‚y Chrystus / GÅ‚owa i
mistyczne CiaÅ‚o /.
Osoba wierzÄ…ca, peÅ‚na Chrystusa, ktÃłry w niej mieszka, daje o Nim Å›wiadectwo swoim wÅ‚asnym
Åźyciem, kim On dla niej jest. Jednak nigdy nie czyni tego w sposÃłb nachalny, narzucajÄ…cy siÄ™ ale
zupeÅ‚nie naturalnie dzieli siÄ™ tym, czym Åźyje, zgodnie ze swym temperamentem, zdolnoÅ›ciami,
wyksztaÅ‚ceniem, pozycjÄ… spoÅ‚ecznÄ… a przede wszystkim prawym sumieniem i nauczaniem
Magisterium KoÅ›cioÅ‚a / aby uniknÄ…Ä‡ bÅ‚Ä™dÃłw o Panu i Jego KoÅ›ciele postawionym na
fundamencie ApostoÅ‚Ãłw, na Piotrze.../
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Ikona Matki BoÅźej
Sedes Sapientiae
Stolicy MÄ…droÅ›ci

Dar J. PawÅ‚a II
Modlitwa zanoszona do Maryi obecnej w znaku ikony SEDES SAPIENTIAE miaÅ‚a szczegÃłlny wymiar.
Wszak peregrynacja rozpoczÄ™Å‚a siÄ™ zaledwie trzy tygodnie po Å›mierci umiÅ‚owanego Ojca
ÅšwiÄ™tego Jana PawÅ‚a II. A to wÅ‚aÅ›nie nasz wielki Rodak podarowaÅ‚ ten wizerunek
Å›rodowiskom uniwersyteckim caÅ‚ego Å›wiata. Przekazanie odbyÅ‚o siÄ™ 10 wrzeÅ›nia 2000 roku
podczas okolicznoÅ›ciowej Mszy Å›w., w ktÃłrej uczestniczyli nauczyciele akademiccy i studenci.
PapieÅź zwrÃłciÅ‚ siÄ™ do nich tymi sÅ‚owy: â€“ Macie czyniÄ‡ z uniwersytetu Å›rodowisko, w
ktÃłrym kultywuje siÄ™ wiedzÄ™, miejsce, w ktÃłrym czÅ‚owiek znajduje wizjÄ™ przyszÅ‚oÅ›ci,
mÄ…droÅ›Ä‡, bodziec do kompetentnej sÅ‚uÅźby spoÅ‚eczeÅ„stwu. TÄ™ waszÄ… drogÄ™
zawierzam Maryi, Sedes Sapientiae, ktÃłrej wizerunek przekazujÄ™ wam dzisiaj, abyÅ›cie jÄ… przyjÄ™li
jako pielgrzymujÄ…cÄ… NauczycielkÄ™ w miastach uniwersyteckich Å›wiata. Niech Ta, ktÃłra swojÄ…
modlitwÄ… wspieraÅ‚a apostoÅ‚Ãłw na poczÄ…tku ewangelizacji, pomaga takÅźe wam przenikaÄ‡
Å›rodowisko uniwersyteckie duchem chrzeÅ›cijaÅ„skim. W KsiÄ™dze MÄ…droÅ›ci czytamy:
"PoÅźÄ…dajcie sÅ‚Ãłw moich, pragnijcie a znajdziecie naukÄ™, a ktÃłrzy siÄ™ tego nauczyli, ci
znajdujÄ… sÅ‚owa obrony (...), staranie o naukÄ™ - to miÅ‚oÅ›Ä‡, miÅ‚oÅ›Ä‡ zaÅ›, to
przestrzeganie jej praw. MÄ…droÅ›Ä‡ zstÄ™puje w dusze Å›wiÄ™te, wzbudza przyjaciÃłÅ‚ BoÅźych i
prorokÃłw... " A za ApostoÅ‚em NarodÃłw, jego naukÄ…, radami, umacniajmy siÄ™ jego wiarÄ… i
naukÄ…, cyt. "MajÄ…c zaÅ› tego samego ducha wiary w czystoÅ›ci, w poznaniu, w wielkodusznoÅ›ci,
w uprzejmoÅ›ci, w Duchu ÅšwiÄ™tym, w miÅ‚oÅ›ci nieobÅ‚udnej, w SÅ‚owie Prawdy, w Mocy
BoÅźej, przez orÄ™Åź sprawiedliwoÅ›ci, ku natarciu i obronie" A wszystkim KapÅ‚anom i moim
PrzyjacioÅ‚om Pallotynom i Franciszkanom, stokroÄ‡ dziÄ™kujÄ™ za kapÅ‚aÅ„skie serca, rady
ewangeliczne i codziennÄ… posÅ‚ugÄ™ Bogu i ludziom w zgodzie z powoÅ‚aniem i charyzmatem danej
Å‚aski od Pana. To tyle, moÅźe wystarczy, moÅźe sie komuÅ› przyda kto siÄ™ boi Å›mierci i nie
rozumie dlaczego Å›w. Franciszek z AsyÅźu nazwaÅ‚ jÄ… SiostrÄ…, nie rozumie ani budowli murowanej
- ÅšwiÄ…tyni dla ducha modlitwy i Pana Eucharystii, i tej naszej z ludzkiego ciaÅ‚a dla ducha ÅšwiÄ…tyni Ducha ÅšwiÄ™tego, Ducha MiÅ‚oÅ›ci NajÅ›wiÄ™tszej TrÃłjcy . Przyjdzie czas, a widzimy,
Åźe przyszedÅ‚, Åźe zdrowej nauki, ktÃłra niosÄ… wybrani i posÅ‚ani przez Boga ludzie - nie
Å›cierpiÄ…..., gÅ‚oszÄ… bÅ‚Ä™dy o Panu i o Jego KoÅ›ciele, a my musimy trwaÄ‡ w powoÅ‚aniu
jakie kto otrzymaÅ‚ i trzymaÄ‡ siÄ™ Å‚aski BoÅźej, ktÃłrÄ… kaÅźdy z nas otrzymaÅ‚ na Chrzcie
ÅšwiÄ™tym, nieustannie odkrywaÄ‡ ten dar, Dar, ktÃłrym Jest On sam - Jezus Chrystus i nasza Matka KoÅ›ciÃłÅ‚. Nie bierzmy wzoru z tego Å›wiata, lecz przemieniajmy siÄ™ przez odnawianie umysÅ‚u
dla rozpoznawania woli BoÅźej, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonaÅ‚e. /por Rz.12,2/
OrÄ™dzie Fatimskie jest dla nas wezwaniem.

RADUJ SIÄ˜ PANI FATIMSKA
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 19 November, 2018, 16:25

Z TobÄ… zwyciÄ™Åźymy zÅ‚o
PowiedziaÅ‚ PapieÅź Benedykt XVI. Jest wezwaniem, abyÅ›my naszym codziennym Åźyciem dawali
Å›wiadectwo prawdzie i Bogu. BÃłg Jest Bogiem Nadziei dla Å›wiata, dla naszej Ojczyzny. Trwajmy
mocni w wierze! PostÄ™pujmy drogami KoÅ›cioÅ‚a, ktÃłry jest wspÃłlnotÄ… modlitwy o jednoÅ›Ä‡ i
miÅ‚oÅ›Ä‡ naszych rodzin, i caÅ‚ej rodziny ludzkiej. BÃłg pragnie nawrÃłciÄ‡ caÅ‚y Å›wiat i
wezwaÄ‡ go do zbawienia i na drogÄ™ prowadzÄ…cÄ… do Niego, ktÃłry jest poczÄ…tkiem i koÅ„cem
wszelkiego bytu.

KoniecznoÅ›Ä‡ Å›mierci

Nie moÅźna ÅźyÄ‡ Åźyciem godnym czÅ‚owieka, nie pamiÄ™tajÄ…c o zbliÅźajÄ…cym siÄ™
nieuchronnie koÅ„cu naszego Åźycia na ziemi i nie szukajÄ…c odpowiedzi na na pytanie o jego
ostateczny sens. czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

W OSOBIE JEZUSA CHRYSTUSA
Â
paradoks Åźycia i Å›mierci zostaje rozwiÄ…zany. Bo oto Chrystus cierpiaÅ‚, umarÅ‚, a jednak nie
zostaÅ‚ zapomniany, gdyÅź zmartwychwstajÄ…c przezwyciÄ™ÅźyÅ‚ nie tylko wÅ‚asnÄ… Å›mierÄ‡,
lecz i nam zapewniÅ‚ wiecznÄ…, szczÄ™Å›liwÄ… egzystencjÄ™. (sÅ‚owa Ks. J. PopieÅ‚uszki)

PRAWDA JAÅšNIEJE SWYM BLASKIEM - BLASKIEM ZMARTWYCHWSTANIA

NieÅ›my ten nasz depozyt wyprÃłbowanej wiary z Jezusem i MaryjÄ… i dzielmy siÄ™ Nim jak chlebem z
oddaniem i poÅ›wiÄ™ceniem. I nie lÄ™kajmy siÄ™ dawaÄ‡ Å›wiadectwa przynaleÅźnoÅ›ci do
KoÅ›cioÅ‚a Chrystusa i Maryi, naszej duchowej Matki, PoÅ›redniczki wszystkich Å‚ask, abyÅ›my mieli
uczestnictwo w owocach Å›mierci i zmartwychwstania, w budowaniu wspÃłlnego dobra na Jego
fundamencie, w Å›wiecie i w naszej OjczyÅºnie.

Panie, poÅ›lij nas za poÅ›rednictwem naszej NajÅ›wiÄ™tszej Matki, Pani polskich serc i naszej
KrÃłlowej, dodaj nam odwagi, mÄ…droÅ›ci i Å‚aski, abyÅ›my godnie Å›wiadczyli przed ludÅºmi o
Tobie, Twojej Å›mierci, Twoim zmartwychwstaniu i Twoim przyjÅ›ciu w chwale.
Amen
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Wszystkich obdarz, ktÃłrzy CiÄ™ wielbiÄ…, TwojÄ… miÅ‚oÅ›ciÄ… ...
by piÄ™knie ÅźyÄ‡ - i dziÅ›, i jutro, i rÃłwnieÅź w wiecznoÅ›ci ...

Å»yczÄ™ kaÅźdemu wielkiego oparcia w Chrystusie i tej radoÅ›ci paschalnej, niesionej przez KoÅ›ciÃłÅ‚
juÅź ponad 2000 tysiÄ…ce lat, w wierze zrozumienia tej wielkiej tajemnicy PASCHY- PrzejÅ›cia
Chrystusa ze Å›mierci do Åźycia wiecznego.

Uradowali siÄ™ uczniowie, ujrzawszy Pana.
Jezus znowu rzekÅ‚ do nich: PokÃłj wam!
jak Ojciec mnie posÅ‚aÅ‚, tak i ja was posyÅ‚am.
Po sÅ‚owach tych tchnÄ…Å‚ na nich i powiedziaÅ‚ im WeÅºmijcie Ducha ÅšwiÄ™tego! (J 20,21 - 22).

Alleluja! Chrystus ZmartwychwstaÅ‚!

ZmartwychwstaÅ‚y Chrystus obdarza uczniÃłw darem pokoju. Duch ÅšwiÄ™ty, ktÃłrego posyÅ‚a do ich
serc przemienia ich smutek w radoÅ›Ä‡, tam gdzie byÅ‚o zwÄ…tpienie rodzi siÄ™ wiara, tam gdzie byl
niepokÃłj pojawia siÄ™ nadzieja.

MY WSZYSCY, ktÃłrzy chrzest przez

zostaliÅ›my zanurzeni w Å›mierÄ‡ Chrystusa, rÃłwnieÅź z Nim zmartwychwstaniemy. /
BÅ‚ogosÅ‚awieni, ktÃłrzy nie widzieli uwierzyli - sÅ‚owa Prawdy do apostola Tomasza na Å›wiadectwo
dla nas / Ta wielka nadzieja paschalna, ta wielka nadzieja nieÅ›miertelnoÅ›ci i wiecznego trwania z
Chrystusem w Domu Ojca niech opromienia nasze Åźycie codzienne i Å›wiÄ™towanie w kaÅźdÄ…
niedzielÄ™, niech bÄ™dzie ÅºrÃłdÅ‚em naszej paschalnej radoÅ›ci w naszych codziennych trudach
Åźycia, gdyÅź podczas Eucharystii jednoczymy siÄ™ juÅź teraz LiturgiÄ… z niebieska. Eucharystia to
nasze ostateczne zwyciÄ™stwo. To nasza najwyÅźsza wartoÅ›Ä‡, sens i cel naszego dziaÅ‚ania.
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Dlatego warto dla Tej jedynej MiÅ‚oÅ›ci trudziÄ‡ siÄ™, by ÅźyÄ‡.

Jezu ufam Tobie!

Pan kiedyÅ› stanÄ…Å‚ nad brzegiem,
szukaÅ‚ ludzi gotowych pÃłjÅ›Ä‡ za Nim;
by Å‚owiÄ‡ serca
SÅ‚Ãłw BoÅźych prawdÄ….
(Barka - ulubiona pieÅ›Å„ oazowa Jana PawÅ‚a II - fragm.)

zobacz i posÅ‚uchaj

KapÅ‚ani! ZachÄ™cajcie Wiernych!
Wierni! ZachÄ™cajcie KapÅ‚anÃłw!
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Niech Å‚Ä…czy nas Å›wiÄ™te Å›wiatÅ‚o Ducha ÅšwiÄ™tego!
Â

NIKT NIE JEST TAK BLISKO SWEGO PANA JAK SÅ•UGA, KTÃ“RY MA DOSTÄ˜P DO NAJBARDZIEJ
PRYWATNEJ SFERY JEGO Å»YCIA
Benedykt XVI

ZAMYÅšLENIA O KAPÅ•AÅƒSTWIE

Åšw. Grzegorz z Nazjanzu napisaÅ‚: "KapÅ‚an jest obroÅ„ca prawdy, znosi siÄ™ z anioÅ‚ami, wielbi z
archanioÅ‚ami, sklada na oÅ‚tarzu dary ofiarne, uczestniczy w kapÅ‚aÅ„stwie Chrystusa, odnawia
stworzenia, przywraca w nich obraz BoÅźy i przysposabia je do wyÅźszego Å›wiata". Kilka wiekÃłw
pozniej Å›w. Jan Maria Vianney, proboszcz z Ars, dopowie: "Gdyby dobrze zrozumiano, kim KAPÅ•AN
jest na ziemi, mozna by umrzeÄ‡, nie z przeraÅźenia, lecz z miÅ‚oÅ›ci. KapÅ‚aÅ„stwo to
miÅ‚oÅ›Ä‡ Serca Jezusowego". czytaj dalej

W 25 rocznicÄ™ Å›mierci ks. Jerzego PopieÅ‚uszki SÅ‚uga BoÅźy ks.Jerzy PopieÅ‚uszki, Kaplan
walczÄ…cy o wolnoÅ›Ä‡ Polski, ktory opieraÅ‚ swoje dziaÅ‚anie na sÅ‚owach "Å›w.PawÅ‚a Nie daj
siÄ™ zwyciÄ™ÅźyÄ‡ zÅ‚u, ale zÅ‚o zwyciÄ™Åźaj Dobrem", dla Wielu jest wzorem patrioty, czÅ‚owieka
w PeÅ‚ni poÅ›wiÄ™conego OjczyÅºnie i KoÅ›cioÅ‚owi . OddaÅ‚ Åźycie za naszÄ… wolnoÅ›Ä‡ ....
wiÄ™cej

KapÅ‚an WedÅ‚ug serca Chrystusowego
BÅ‚ogosÅ‚awiony ks. MichaÅ‚ SopoÄ‡ko, Wybrany przez Boga do speÅ‚nienia Jego woli w ukazaniu
Å›wiatu prawdy o MiÅ‚osierdziu BoÅźym, byl spowiednikiem i kierownikiem duchowym Å›w. Faustyny
w Wilnie (1933-36). Sam Chrystus zapewniÅ‚ FaustynÄ™: "Jest to KAPÅ•AN mojego serca wedÅ‚ug
Mile sa mi Jego wysiÅ‚ki (...) przez Niego upodobaÅ‚o mi siÄ™ rozgÅ‚osiÄ‡ czeÅ›Ä‡ do mojego
MiÅ‚osierdzia" (Dzienniczek, 1256). KsiÄ…dz SopoÄ‡ko poleciÅ‚ Faustynie spisywaÄ‡ wewnÄ™trzne
doÅ›wiadczenia. Tak powstaÅ‚ jej duchowy "Dzienniczek".

KsiÄ…Åźka bp. Alfreda Ancela pt. "Åšwiadek Jezusa" ukazuje piÄ™kno kapÅ‚aÅ„skiej duchowoÅ›ci
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bÅ‚. ks. Antoine Chevrier. Å»yjÄ…c nia zaÅ‚oÅźyciel Åšwieckiego Instytutu KapÅ‚aÅ„skiego "Prado"
staÅ‚ siÄ™ prawdziwym Å›wiadkiem wiary, KtÃłrego PrzykÅ‚ad pociÄ…ga do Å›wiÄ™toÅ›ci, nie tylko
kapÅ‚anÃłw. Ks. Chevrier byl przekonany, Åźe Ewangelia jest dla wszystkich, nawet dla Å›wieckich
pozostajÄ…cych maÅ‚ÅźeÅ„skim w zwiÄ…zku. KaÅźdy ochrzczony jest powoÅ‚any do Åźycia jako
prawdziwy uczeÅ„ Jezusa, konkretnych warunkach w swojego codziennego Åźycia.

KapÅ‚an BoÅźego MiÅ‚osierdzia

BÄ™dziecie mi i kapÅ‚aÅ„skim krÃłlestwem ludem ÅšwiÄ™tym. czytaj Kazania Sejmowe Piotra Skargi

â€žNie ma na Å›wiecie misji piÄ™kniejszej i godniejszej jak posÅ‚ugiwanie w BoÅźym imieniu, jak
gÅ‚oszenie sÅ‚owa BoÅźego i sakramentalne sprowadzanie Boga na ziemiÄ™, oczyszczanie i uwalnianie
z grzechÃłw ludzkich serc" - napisaÅ‚ abp JÃłzef Michalik w liÅ›cie do kapÅ‚anÃłw swojej archidiecezji.
wiÄ™cej

MODLITWA BÅ•OGOSÅ•AWIONEGO O. PIO
o nawrÃłcenie grzesznikow

Pokornie proszÄ™ CiÄ™, Panie, abyÅ› ze wzglÄ™du na TwojÄ… dobroÄ‡ i miÅ‚osierdzie
powstrzymaÅ‚ gromy Twego gniewu na nieszczÄ™snych grzesznikÃłw i udzieliÅ‚ im Å‚aski nawrÃłcenia
i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "PieÅ›ni nad pieÅ›niami" powiedziaÅ‚eÅ›, Åźe "jak Å›mierÄ‡
potÄ™Åźna jest miÅ‚oÅ›Ä‡" (Pnp 8,6), dlatego z calym Åźarem CiÄ™ proszÄ™: spojrzyj okiem
niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociÄ…gnij ich ku sobie i zÅ‚Ä…cz nierozerwalnymi
wiÄ™zami miÅ‚oÅ›ci. O Panie, niechaj znowu powstanÄ… ci, ktÃłrzy prawdziwie umarli. Ty, ktÃłry
swoim potÄ™Åźnym gÅ‚osem wyprowadziÅ‚eÅ› z grobu Å›mierci Å•azarza, zawoÅ‚aj na nich
mocnym i potÄ™Åźnym gÅ‚osem i przywrÃłc im Åźycie. Spraw, by na Twoje sÅ‚owo porzucili swoje
grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sÅ‚awiÄ‡ bogactwa Twojego miÅ‚osierdzia... Ty sam
Panie, wiesz, jak wielu wciÄ…Åź Åźyje z dala od Ciebie, ÅºrÃłdÅ‚a wody Åźywej; jak wciÄ…Åź
sprawdzajÄ… siÄ™ Twe sÅ‚owa, Åźe "Åźniwo jest wielkie, a robotnikÃłw maÅ‚o", Åźe juÅź dojrzaÅ‚o
Åźniwo na polu KoÅ›cioÅ‚a! Oby ono nie zmarnowaÅ‚o siÄ™ z powodu braku robotnikÃłw! Oby nie
zagarnÄ™li go wysÅ‚annicy szatana, ktÃłrzy sÄ… tak aktywni! Nie dopuÅ›Ä‡ do tego, o najslodszy
BoÅźe, ale okaÅź swÄ… litoÅ›Ä‡ i wejrzyj na nÄ™dzÄ™ oraz potrzeby duchowe wspÃłÅ‚czesnych ludzi.
OdpuÅ›Ä‡ winy grzesznikom i wprowadÅº ich na drogi sprawiedliwoÅ›ci i pokoju, prowadzÄ…ce do
Twego krÃłlestwa Åźycia i nieÅ›miertelnoÅ›ci. KtÃłry Åźyjesz i krÃłlujesz na wieki wiekÃłw. Amen.
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