W BLASKU MIÅ•OÅšCI
MOJA MIÅ•OÅšÄ† NIE ODSTÄ„PI od Ciebie ...

WARTO DLA TEJ MIÅ•OÅšCI ÅźyÄ‡ by w Nim byÄ‡!

Niech zwyciÄ™stwo Chrystusa nad Å›mierciÄ… stanie siÄ™ udzialem kaÅźdego z nas i odnowi
nadziejÄ™, Åźe doczekamy siÄ™ radosnego poranka wÅ‚asnej wielkanocy,
Åźe popÅ‚ynie jak rzeka niczym zbawienie od Boga ...- jak to przepowiedziaÅ‚ prorok Izajasz.

MiÅ‚oÅ›Ä‡ bÄ™dzie naszym wiecznym Åźyciem i juÅź musimy tu do niej zbliÅźyÄ‡ siÄ™ tak, jak to
tylko moÅźliwe. Kto kocha ludzi jak Chrystus, kocha KosciÃłÅ‚, gdyÅź pragnie tak jak On aby naleÅźeli
wszyscy do Boga.

Bo gÃłry moga ustÄ…piÄ‡ i pagÃłrki siÄ™ zachwiaÄ‡, ale miÅ‚oÅ›Ä‡ moja nie odstÄ…pi od ciebie i
nie zachwieje siÄ™ moje przymierze pokoju, mÃłwi Pan, ktory ma litoÅ›Ä‡ nad tobÄ….
(Iz 54, 10)

ABC SPOÅ•ECZNEJ
KRUCJATY MIÅ•OÅšCI

1.Szanuj KaÅźdego czÅ‚owieka, bo Chrystus w nim Åźyje. BÄ…dÅº wraÅźliwy na drugiego czÅ‚owieka,
twojego brata / siostrÄ™ /.
2. MyÅ›l dobrze o Wszystkich - nie myÅ›l Åºle o nikim. Staraj siÄ™ nawet w najgorszym ZnaleÅºÄ‡
coÅ› dobrego.
3.MÃłw zawsze Åźyczliwie o drugich - nie mÃłw Åºle o bliÅºnich. Napraw sÅ‚owem wyrzÄ…dzonÄ…
krzywdÄ™. Nie czyn rozdÅºwiÄ™ku MiÄ™dzy ludÅºmi.
4.Rozmawiaj z kazdym jÄ™zykiem miÅ‚oÅ›ci. Nie podnos gÅ‚osu. Nie przeklinaj. Nie rÃłb przykroÅ›ci.
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Nie wyciskaj Å‚ez. Uspakajaj i okazuj dobroÄ‡.
5.Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj urazy w sercu. Zawsze pierwszy wyciÄ…gnij rÄ™kÄ™ do
zgody.
6.DziaÅ‚aj zawsze na korzyÅ›Ä‡ bliÅºniego. Czyn dobrze kaÅźdemu, jakbyÅ› pragnÄ…Å‚, aby tobie
tak czyniono. Nie myÅ›l o tym, co tobie jest kto winien, ale co ty jesteÅ› winien.
7.Czynnie w cierpieniu wspÃłÅ‚czuj. ChÄ™tnie spiesz z pociecha, rada, pomocÄ…, sercem.
8.Pracuj rzetelnie, bo z owocÃłw twej pracy korzystajÄ… inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
9.WÅ‚Ä…cz spoÅ‚eczna siÄ™ w pomoc bliÅºnim. OtwÃłrz siÄ™ ku ubogim i chorym. UÅźyczaj ze swego.
Staraj siÄ™ dostrzegaÄ‡ potrzebujÄ…cych wokÃłÅ‚ siebie.
10.MÃłdl za wszystkich siÄ™, nawet za nieprzyjaciÃłÅ‚.
/ Kard. Stefana WyszyÅ„skiego /

Przykazanie miÅ‚oÅ›ci bliÅºniego jest sercem chrzeÅ›cijaÅ„stwa - wiÄ™cej - klinij w obrazek

DROGA DO DOSKONAÅ•OÅšCI

Dla zrozumienia postÄ™pu miÅ‚owaniu Boga w TrÃłjcy Jedynego nalezy wiedzieÄ‡, Åźe jest szeÅ›Ä‡
stopni, ktrÃ© powoli i po kolei trzeba przejÅ›Ä‡, by dojÅ›Ä‡ do doskonaÅ‚ej MiÅ‚oÅ›ci / Na
podstawie Å›w. Bonawentury /.

Pierwszym stopniem
sÅ‚odycz jest, Åźeby czÅ‚owiek uczyÅ‚ siÄ™ kosztowaÄ‡, jak sÅ‚odkim jest Pan. To wÅ‚aÅ›nie
dzieje siÄ™ wtedy, kiedy rozmyÅ›lanie o miÅ‚oÅ›ci BoÅźej rodzi sÅ‚odycz w sercu.
Drugim stopniem
pragnienie jest, kiedy dusza przyzwyczai siÄ™ juÅź do sÅ‚odyczy, wtedy rodzi siÄ™ w niej taka siÅ‚a i
moc, Åźe nic innego nie moÅźe jej zaspokoiÄ‡, jedynie doskonaÅ‚e posiadanie tego, kogo ona kocha,
poniewaÅź moÅźe nie dosiÄ™gnÄ…Ä‡, bo jest daleko, dlatego ustawicznie wykracza Poza siebie i
wychodzi za pomocÄ… ekstatycznej miÅ‚oÅ›ci ...
Trzecim stopniem
nasycenie jest, ktorÃ© powstaje wÅ‚aÅ›nie z poÅźÄ…dania. Dusza, ÅźywioÅ‚owo pragnÄ…ca Boga i
dÄ…ÅźÄ…ca wzwyÅź, do wszystkiego co zostaje poniÅźej nabiera niechÄ™ci. Dlatego bÄ™dÄ…c
nasyconÄ… jakby, nie moÅźe znaleÅºÄ‡ w niczym moÅźe pokarmu poza samym umilowanym, jak
czÅ‚owiek nasycony, jesli spoÅźyÅ‚by pokarm, dozna raczej odrazy smaku niÃ…Â¥, tak na tym stopniu
miÅ‚oÅ›ci robi dusza w odniesieniu do wszystkiego, co ziemskie.
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Czwartym stopniem
Upojenie Jest, ktorÃ© rodzi siÄ™ z nasycenia. Upojenie polega na tym, Å»e ktoÅ› tak wielkÄ…
miÅ‚oÅ›ciÄ… kocha Boga, Å»e juÅź nie tylko odsuwa pociechÄ™, ponadto czuje ale zadowolenie z
udrÄ™ki i szuka jej zamiast pociechy i moca miÅ‚oÅ›ci tego, kogo kocha, raduje siÄ™ z kar, zniewag
ApostoÅ‚ jak Plag.
PiÄ…tym stopniem
BezpieczeÅ„stwo jest, ktorÃ© rodzi siÄ™ z upojenia. Dusza, czujÄ…c tak wielkÄ… miÅ‚oÅ›Ä‡ Boga,
Å»e chÄ™tnie poniosÅ‚aby dla niego wszelka szkodÄ™ i wszelka obelgÄ™, precz odrzuca lÄ™k i nabywa
takiej wielkiej ufnoÅ›ci w pomoc boskÄ…, Å»E sÄ…dzi, iÅź nie oderwana od Boga w SposÃłb moÅźe
zostaÄ‡. WÅ‚aÅ›nie na tym stopniu byl ApostoÅ‚, gdy mÃłwiÅ‚: ktÃłÅź moÅźe nas odÅ‚Ä…czyÄ‡ od
miÅ‚oÅ›ci Chrystusa!

prawdziwa i peÅ‚na jest cisza, w ktorej panuje tak wielki pokÃłj i odpoczynek,Åźe dusza w pewien
sposÃłb trwa w milczeniu i we Å›nie i umieszczona w jakby arce Noego, gdzie nie doznaje Åźadnego
niepokoju. Bo ktÃłÅź moÅźe zaniepokoiÄ‡ takiego ducha, ktÃłrego nie wzburza zaden bodziec
poÅźÄ…dliwoÅ›ci, ani nie podÅźega zaden oÅ›cieÅ„ bojaÅºni? Pokoji w takim duchu jest ostateczny
stan i odpoczynek, i tam odpoczywa prawdziwy Salomon, gdyÅź staÅ‚o siÄ™ w pokoju Jego miejsce.
OsiÄ…gniÄ™cie tej ciszy moÅźliwe jest jedynie przez miÅ‚oÅ›Ä‡. Zdobywszy jÄ…, czÅ‚owiek bardzo
Å‚atwo moÅźe robiÄ‡ wszystko, co naleÅźy do doskonaÅ‚oÅ›ci, czy dziaÅ‚aÄ‡, czy cierpieÄ‡, czy
ÅźyÄ‡, czy umieraÄ‡. Zatem trzeba starac siÄ™ o miÅ‚oÅ›ci w postÄ™p, poniewaÅź postÄ™p w niej
sprowadza DoskonaÅ‚oÅ›Ä‡ Wszystkich Dobr, RÄ„CZY nam jej udzieliÄ‡ Ten, ktÃłry Åźyje i krÃłluje
na wieki wiekÃłw. Amen.

ProÅ›my matkÄ™ Chrystusa poÅ›redniczkÄ™ Wszystkich Å•ask o wstawiennictwo u swojego Syna.
Ona jest Ikona KoÅ›cioÅ‚a i GwiazdÄ… Nowej Ewangelizacji. Uczy nas jak wierzyÄ‡ i bezgranicznie
ufaÄ‡ Bogu. Swoim Åźyciem ukazuje, Åźe prawdziwa miÅ‚oÅ›Ä‡ Å‚Ä…czy siÄ™ z przyjÄ™ciem
krzyÅźa i cierpienia, i tylko ta droga wiedzie do prawdziwego zjednoczenia z Chrystusem. Jest Znakiem
Niezawodnej Nadziei. Tam gdzie panuje wielka ufnoÅ›Ä‡ ku Niej i Jej wiara w zwyciÄ™stwo, tam BÃłg
dokonuje przez Nia cudÃłw swej przedziwnych potÄ™gi. NowoÅ›Ä‡ Ewangelii nie polega na tym, Â¾e
przekazuje jakÄ…Å› nieznana dotÄ…d nauke. Ewangelia przekazuje to, co BÃłg objawiÅ‚ juÅź
wczeÅ›niej, Ale co byÅ‚o dla czÅ‚owieka niezrozumiale albo niemoÅźliwe do wypeÅ‚nienia. Przez
ewangelie BÃłg czyni "wszystko nowe" ( por. Ap 21,5 ) - przemienia serce czÅ‚owieka wierzÄ…cego i
uzdalnia go do kochania taka miÅ‚oÅ›ciÄ…, kocha jakÄ… On sam. Przyjmowanie tej nauki polega na
tym, Å»e czÅ‚owiek prÃłbuje wypeÅ‚niÄ‡ swoje Åźycie tajemnicÄ… miÅ‚oÅ›ci wedÅ‚ug zamysÅ‚u
BoÅźego, miÅ‚oÅ›ci Boga, ludzi i samego siebie.

Starajmy siÄ™ najpierw o krÃłlestwo Boga io Jego sprawiedliwoÅ›Ä‡, o miÅ‚oÅ›Ä‡ i pokÃłj wszystko
inne dodane bÄ™dzie nam, jak poucza nas Ewangelista Mateusz
/ Por.Mt 6,25-34 /

Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyÅ› wiedziaÅ‚a, ile ofiar i modÅ‚Ãłw za ciebie zanoszÄ™.ale
uwaÅźaj i oddawaj chwaÅ‚Ä™ Bogu, BÃłg ciÄ™ wywyÅźsza i wyszczegÃłlnia, ale umiej byÄ‡
wdziÄ™czna.
/ Dz.S.Faustyny 1038 /
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(...) PolskÄ™ szczegÃłlnie umiÅ‚owaÅ‚em,jeÅźeli bÄ™dzie posÅ‚uszna woli mojej, wywyÅźszÄ™ jÄ… w
potÄ™dze i Å›wiÄ™toÅ›ci. Z niej wyjdzie iskra, ktÃłra przygotuje Å›wiat na ostateczne moje
przyjÅ›cie.
/ SÅ‚owa Pana Jezusa, Dz.1732 /

BÄ…dÅºmy wiÄ™c roztropni i proÅ›my naszego StwÃłrcÄ™ o potrzebne Å‚aski
i Dary Ducha Å›w.!

Å»YCIE W MIÅ•OÅšCI JEST SZCZÄ˜ÅšCIEM i radoÅ›ciÄ…

ObowiÄ…zek bez MiÅ‚oÅ›ci rodzi stres
OdpowiedzialnoÅ›Ä‡ bez MiÅ‚oÅ›ci rodzi bezwzglÄ™dnoÅ›Ä‡
SprawiedliwoÅ›Ä‡ bez MiÅ‚oÅ›ci rodzi surowoÅ›Ä‡;
MÄ…droÅ›Ä‡ bez MiÅ‚oÅ›ci rodzi okrucieÅ„stwo;
UprzejmoÅ›Ä‡ bez MiÅ‚oÅ›ci rodzi obÅ‚udÄ™
GodnoÅ›Ä‡ bez MiÅ‚oÅ›ci rodzi pychÄ™
Posiadanie bez MiÅ‚oÅ›ci rodzi chciwoÅ›Ä‡
Wiara bez MiÅ‚oÅ›ci rodzi fanatyzm
Å»ycie bez MiÅ‚oÅ›ci jest bez sensu. / Autor nieznany /

MIÅ•OÅšÄ† ZNAJDUJE PRZYJEMNOÅšÄ† W PRAWDZIE

Wszystko cierpliwie znosi.

Mamy wypowiadaÄ‡ prawdÄ™, gdy inni milczÄ….
WyraÅźaÄ‡ miÅ‚oÅ›Ä‡ i szacunek, gdy inni sieja nienawiÅ›Ä‡.
ZamilknÄ…Ä‡, gdy inni mÃłwiÄ….
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ModliÄ‡ siÄ™, gdy inni przeklinajÄ….
Pomoc, gdy inni nie chcÄ… tego czyniÄ‡.
PrzebaczyÄ‡, gdy inni nie potrafiÄ….
CieszyÄ‡ siÄ™ Åźyciem, gdy inni je lekcewaÅźÄ…. ( Ks. Jerzy PopieÅ‚uszko )

WIECZNA JEST!

MIÅ•OÅšÄ† NIE LUBI BYÄ† SAMA ...

MiÅ‚oÅ›Ä‡ nie lubi byÄ‡ sama. MiÅ‚oÅ›Ä‡ woÅ‚a o drugÄ… osobÄ™ - bez moÅźliwoÅ›ci dzielenia
siÄ™ sobÄ… umiera. CÃłÅź nie byÅ‚by za BÃłg, ktÃłry zamknÄ…Å‚by siÄ™ w swojej samotnoÅ›ci,
otuliÅ‚ wiecznoÅ›ciÄ…? Jakim duchowym kalekÄ… staÅ‚by siÄ™ czÅ‚owiek, gdyby swoje "ja"
obudowaÅ‚ murem nie do zdobycia? Wszystko, cokolwiek istnieje, w MiÅ‚oÅ›ci ma swÃłj poczÄ…tek.
CaÅ‚y Å›wiat jest ucieleÅ›nionym gestem wyciÄ…gniÄ™tej dÅ‚oni Boga, ktÃłry powoÅ‚ujÄ…c go do
ISTNIENIA, zaprosiÅ‚ do UCZESTNICTWA w swojej chwale. PoniewaÅź czÅ‚owiek sam z siebie nie jest w
stanie przekroczyÄ‡ granicy Åźycia i Å›mierci, "SÅ‚owo staÅ‚o siÄ™ ciaÅ‚em i zamieszkaÅ‚o
miÄ™dzy nami". Ludzki rozum nie jest w stanie ogarnÄ…Ä‡ doniosÅ‚oÅ›ci tego wydarzenia. Ciasne
sÄ… nasze ludzkie miÅ‚oÅ›ci i niezdolne do ogarniÄ™cia tej tajemnicy czytaj dalej

Kochane dziecko! MiÅ‚oÅ›Ä‡, to wiÄ™cej niÅź uczucie. WiÄ™cej niÅź cielesne zbliÅźenie.
MiÅ‚oÅ›Ä‡, to zaangaÅźowanie, szacunek i troska. MiÅ‚oÅ›Ä‡ jest biegaczkÄ…, ktÃłra nigdy nie
wycofuje siÄ™ z biegu, nawet jeÅ›li jest bardzo wyczerpana. Jest ÅźoÅ‚nierzem, ktÃłry oddaje swÃłj
pÅ‚aszcz towarzyszowi broni, mimo, Åźe sam jest zmarzniÄ™ty. Jest niczym biedna kobieta, ktÃłra
odwiedzajÄ…c wspaniale urzÄ…dzony dom bogatego sÄ…siada, nie myÅ›li: "Szkoda, Åźe ja tak nie
mam". MiÅ‚oÅ›Ä‡, to druÅźyna piÅ‚ki noÅźnej, ktÃłra po wygranej w mistrzostwach nie cheÅ‚pi siÄ™
tym przed pokonanÄ… grupÄ…. Jest jak kierowca stojÄ…cy w korku ulicznym, ktÃłry wpuszcza przed
siebie innego kierowcÄ™. MiÅ‚oÅ›Ä‡ jest niczym ojciec, ktÃłry karci swoje dziecko, ale nie przestaje
chcieÄ‡ dla niego jak najlepiej. MiÅ‚oÅ›Ä‡ zawsze mÃłwi prawdÄ™ i raduje siÄ™ dobrem innych.
MiÅ‚oÅ›Ä‡ jest jak piosenka, ktÃłra nigdy siÄ™ nie koÅ„czy.... Twoja MiÅ‚oÅ›Ä‡, BÃłg
Dla pojednania Å›wiat potrzebuje miÅ‚oÅ›ci.
KochaÄ‡ - aby umieÄ‡ powiedzieÄ‡: "PrzyjdÅº do mnie, kiedy chcesz"
KochaÄ‡ - aby umieÄ‡ prosiÄ‡ bliÅºniego: "jesteÅ› mi potrzebny".
KochaÄ‡ - aby umieÄ‡ zauwaÅźyÄ‡, Å»e ktoÅ› inny ma racjÄ™.
KochaÄ‡ - aby umieÄ‡ cierpieÄ‡.
KochaÄ‡ - aby byÄ‡ przebaczyÄ‡ zdolnym.
KochaÄ‡ - to mieÄ‡ odwagÄ™ powiedzieÄ‡ prawdÄ™.
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KochaÄ‡ - aby umieÄ‡ z pokora powiedzieÄ‡: "Przepraszam CiÄ™".
KochaÄ‡ - aby umieÄ‡ zamilczeÄ‡, by nie raniÄ‡ drugiego sÅ‚owem.
KochaÄ‡ - aby spieszyÄ‡ drugiemu z pomocÄ….
KochaÄ‡ - aby stawiaÄ‡ sobie Innym wymagania i
KochaÄ‡ - aby rozdawac uÅ›miech swoj wszytkim.
KochaÄ‡ - aby naÅ›ladowaÄ‡ Pana Jezusa

Wiara w Boga towarzyszy nam na wszystkich drogach i w przestrzeni wirtualnej teÅź. BÄ…dÅºmy
Å›wiadkami. Odwagi, nie lÄ™kajmy siÄ™!

INTERNET JEST NOWYM FORUM GÅ•OSZENIA EWANGELII

/ OrÄ™dzie Jana PawÅ‚a II, 2002 r. /

Pantokrator - WszechmogÄ…cy, Mistrz UNIWERSUM, w istnieniu PodtrzymujÄ…cy

CHWALMY PANA - TakÅźe w necie!
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