W blasku religwi drzewa chrystusowego
ÅšwiÄ™ty KrzyÅź to najstarsze polskie sanktuarium. Przechowywane sÄ… w nim Relikwie Drzewa
KrzyÅźa ÅšwiÄ™tego. Opactwo benedyktyÅ„skie zaÅ‚oÅźyÅ‚ tu BolesÅ‚aw Chrobry w 1006 r. Obecnie
opiekÄ™ nad nim sprawujÄ… Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej. Z KRZYÅ»A PÅ•YNIE ÅšWIATÅ•O,
MÄ„DROÅšÄ† I MOC...

ByÅ‚o wielu filozofÃłw, mÄ™drcÃłw
i rewolucjonistÃłw na planecie Ziemia, ale Åźaden nie potrafiÅ‚ przeprowadziÄ‡ czÅ‚owieka przez
grÃłb. Tylko Jezus Chrystus - Ten, ktÃłremu czeÅ›Ä‡ oddajÄ… anielskie duchy, otwiera bramÄ™
Å›mierci
i prowadzi do Åźycia w obfitoÅ›ci, tu na ziemi
i tam po Å›mierci - w niebie
(czyt. w: "KtÃłÅź Jak BÃłg")

Nie ma takiego specjalisty, ktÃłry mÃłgÅ‚by uzdrowiÄ‡ poranione i zniewolone ludzkie serce, bo to
serce moÅźe przemieniÄ‡ tylko Ten, kto je stworzyÅ‚

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAÅ• !

OdtÄ…d krzyÅź przestaÅ‚ byÄ‡ znakiem nieszczÄ™Å›cia i Å›mierci. Na nim Å›mierÄ‡ zostaÅ‚a
przezwyciÄ™Åźona. Z niego tryska Åźycie.
W krzyÅźu Jezusa Chrystusa
"zawisÅ‚o zbawienie Å›wiata".
PrzyjmujÄ…c krzyÅź, zyskujemy zbawienie!
( CzÅ‚owiek, ktÃłry przyjmuje krzyÅź, staje siÄ™ uczestnikiem BoÅźej chwaÅ‚y, otrzymuje zbawienie podkreÅ›liÅ‚ Ojciec ÅšwiÄ™ty Benedykt XVI podczas Mszy Wieczerzy PaÅ„skiej.)
Niech ta prawda towarzyszy nam kaÅźdego dnia, abyÅ›my uwierzyli, Åźe Ten, ktÃłrego ukrzyÅźowano,
Åźyje, dziaÅ‚a i pragnie nas przez codziennoÅ›Ä‡ prowadziÄ‡ do Åźycia wiecznego.
On jest DrogÄ…, PrawdÄ… i Å»yciem !

Niech ten chwalebny akt BoÅźej mocy wciÄ…Åź na nowo napeÅ‚nia serca niezniszczalnÄ… nadziejÄ… i
gÅ‚Ä™biÄ… Chrystusowego szczÄ™Å›cia!
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 29 February, 2020, 14:42

W tych dniach zostajemy w szczegÃłlny sposÃłb zaproszeni do udziaÅ‚u w Paschalnym Misterium
Chrystusa. On, ZwyciÄ™zca Å›mierci, piekÅ‚a i szatana pragnie nas zaprosiÄ‡ do udziaÅ‚u w nowym
Åźyciu, do trwania w zjednoczeniu z Nim i do miÅ‚oÅ›ci na Jego wzÃłr z bliÅºnimi.
Niech na czas tego wÄ™drowania poprzez radoÅ›Ä‡ ale i trudy Åźycia wyprasza nam potrzebne Å‚aski
i dary Matka Bolesna, radujÄ…ca siÄ™ ze zmartwychwstania Syna.

DAR UMOCNIENIA od TEGO,
ktÃłry jest
ZWYCIÄ˜ZCÄ„ KRZYÅ»A !
DAR ÅšWIATÅ•A od TEGO,
ktÃłry jest
BLASKIEM WIECZNOÅšCI !
DAR POKOJU od Tego,
ktÃłry pokonaÅ‚
demony Å›mierci !

Niech napeÅ‚ni nas swoim pokojem i radoÅ›ciÄ… oraz umocni w gÅ‚oszeniu Dobrej Nowiny na
wszystkich drogach naszego pielgrzymowania do domu Ojca.

NajwaÅźniejszym celem w Åźyciu jest osiÄ…gniÄ™cie nieba
i zabranie tam ze sobÄ… tak wielu ludzi,
jak to tylko bÄ™dzie moÅźliwe.
Tom Monaghan
JeÅ›li idziecie z Chrystusem, jeÅ›li przewodzi Wam Duch ÅšwiÄ™ty, to nie moÅźe byÄ‡ innego celu,
jak dom Ojca, ktÃłry jest w niebie. .../ Benedykt XVI /

Niech radoÅ›Ä‡ Poranka Wielkanocy opromienia nas Å‚askami bez miary !!! (ADS)
ZMARTWYCHWSTAÅ• PAN PRAWDZIWIE.
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(Å•k 24, 34)

(...) Jezus ukazaÅ‚ siÄ™ samym Jedenastu, gdy siedzieli za stoÅ‚em, i wyrzucaÅ‚ im brak wiary i
upÃłr, Åźe nie wierzyli tym, ktÃłrzy widzieli Go zmartwychwstaÅ‚ego.
(Mk 16, 14)

Uradowali siÄ™ uczniowie, ujrzawszy Pana.

A Jezus znowu rzekÅ‚ do nich: â€žPokÃłj wam! Jak Ojciec mnie posÅ‚aÅ‚, tak i ja was
posyÅ‚amâ€•.
Po tych sÅ‚owach tchnÄ…Å‚ na nich i powiedziaÅ‚ im â€žWeÅºmijcie Ducha ÅšwiÄ™tego!â€•
(J 20,21 - 22).

ALLELUJA ! CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAÅ• !
Jezus Åźyje! Nie oglÄ…dajÄ… Go nasze oczy nie dotykajÄ… Go nasze dÅ‚onie, ale oglÄ…da Go nasza
wiara, szuka Go nasza nadzieja i obejmuje Go nasza miÅ‚oÅ›Ä‡. Zbawienie to dar dla wszystkich;
prawdziwy kult to nie tylko zewnÄ™trzne praktyki - to wewnÄ™trzne spotkanie "w Duchu i prawdzie",
osobisty kontakt z Bogiem wypeÅ‚niony Å‚askÄ…. Uczniowie zrozumieli to wszystko pÃłÅºniej, choÄ‡
przecieÅź w zupeÅ‚nie innych okolicznoÅ›ciach: gdy prawda krzyÅźa weszÅ‚a w ich prywatnoÅ›Ä‡;
gdy zaczÄ™li reinterpretowaÄ‡ swoje Åźycie - z jego dotychczasowymi schematami i uprzedzeniami,
nadziejami i poraÅźkami - przez pryzmat tego, co siÄ™ staÅ‚o w Poranek Wielkanocny...
Ma to fundamentalne znaczenie takÅźe dla kaÅźdego z nas: - DopÃłki nie pozwolisz na to, aby Chrystus
wszedÅ‚ w twojÄ… prywatnoÅ›Ä‡, dotknÄ…Å‚ twoich najskrytszych tajemnic, zranieÅ„,
kompleksÃłw, niepokojÃłw, dopÃłki bÄ™dziesz strzegÅ‚ ich jak Åºrenicy oka, nie dopuszczajÄ…c do
siebie Chrystusa, wybierajÄ…c schematy i grÄ™ pozorÃłw, On ciÄ™ nie uleczy. Przyzwyczajenie, rutyna
zabijajÄ… ducha. NiszczÄ… wewnÄ™trznÄ… kreatywnoÅ›Ä‡, "zamulajÄ…" duszÄ™ - a woda
cuchnÄ…ca muÅ‚em nie zaspokoi pragnienia. Dlatego tak opornie idzie nasze budowanie krÃłlestwa
BoÅźego, ktÃłrego przecieÅź przyzywamy kaÅźdego dnia, odmawiajÄ…c "Ojcze nasz". Bo za bardzo
chcemy sami tego dokonaÄ‡. I stÄ…d bÅ‚Ä…dzenie po pustyni, ÅźÄ…danie znakÃłw, obraÅźanie siÄ™
na Pana Boga. A trzeba tak niewiele, a przede wszystkim odrobiny odwagi, aby odnaleÅºÄ‡ Å¹rÃłdÅ‚o.
Ono jest tuÅź-tuÅź...
Jak "waÅźna jest osobista wiÄ™Åº z Chrystusem przede wszystkim w modlitwie" (J.PaweÅ‚ II)
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