ZnajÄ…cy sekrety fatimskie
JAN PAWEÅ• II WIELKI PROROK DLA NAS - POLAKÃ“W

WIELKI PROROK - PAPIEÅ» JAN PAWEÅ• II
WIELKI CZÅ•OWIEK - NAJWIÄ˜KSZY Z POLAKÃ“W - PATRIOTA
WIELKI PROROK III TYSIÄ„CLECIA
- znajÄ…cy sekrety fatimskie, majÄ…cy charyzmat odczytywania znakÃłw czasu...

Pod koniec XX wieku i na progu trzeciego tysiaclecia Pan BÃłg daje nam wielkiego proroka i Å›wiadka
Jezusa Chrystusa.
Jan PaweÅ‚ II staje przed nami jako Å›wiadek i nauczyciel. Daje nam na co dzieÅ„ Å›wiadectwo wiary
i nadziei.
WspÃłÅ‚czesny czÅ‚owiek nie moÅźe mÃłwiÄ‡, Åźe BÃłg go opuÅ›ciÅ‚ i nie wiadomo jak ÅźyÄ‡. Jan
PaweÅ‚ II nieustannie wskazywaÅ‚ jak ÅźyÄ‡, co jest sensem ludzkiego bytowania i jak w peÅ‚ni
przeÅźywaÄ‡ swoje czÅ‚owieczeÅ„stwo.

W specjalnej encyklice VERITATIS SPLENDOR z dnia 6 sierpnia 1993 roku nasz Wielki OrÄ™downik
Prawdy - papieÅź Jan PaweÅ‚ II napisaÅ‚:
Blask prawdy jaÅ›nieje we wszystkich dzieÅ‚ach StwÃłrcy, w szczegÃłlny zaÅ› sposÃłb w czÅ‚owieku.

ZachÅ‚ystujemy siÄ™ rÃłÅźnymi wolnoÅ›ciami, nie zdajÄ…c sobie sprawy, Åźe prawdziwa wolnoÅ›Ä‡
istnieje tylko w poÅ‚Ä…czeniu z prawdÄ… /.../ Przychodzi czas na to, aÅźeby blask tej prawdy
zaczÄ…Å‚ rozjaÅ›niaÄ‡ na nowo mrok ludzkiej egzystencji.
(PapieÅź J.PaweÅ‚ II)

Serce czÅ‚owieka to przepaÅ›Ä‡, w ktÃłrej
RodzÄ… siÄ™ czasem plany niezÅ‚omnej nienawiÅ›ci,
Zdolne w jednym momencie zburzyÄ‡
Spokojne i pracowite Åźycie caÅ‚ego narodu.
(Jan PaweÅ‚ II)

KIM JEST DLA CIEBIE ?
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"Musicie byÄ‡ mocni. Drodzy Bracia i Siostry! Musicie byÄ‡ mocni tÄ… mocÄ…, ktÃłrÄ… daje wiara!
Musicie byÄ‡ mocni mocÄ… wiary! Musicie byÄ‡ wierni! DziÅ› tej mocy bardziej Wam potrzeba niÅź w
jakiejkolwiek epoce dziejÃłw. Musicie byÄ‡ mocni mocÄ… nadziei, ktÃłra przynosi peÅ‚nÄ… radoÅ›Ä‡
Åźycia i nie dozwala zasmucaÄ‡ Ducha ÅšwiÄ™tego! Musicie byÄ‡ mocni mocÄ… miÅ‚oÅ›ci, ktÃłra
jest potÄ™Åźniejsza niÅź Å›mierÄ‡... Musicie byÄ‡ mocni miÅ‚oÅ›ciÄ…, ktÃłra cierpliwa jest,
Å‚askawa jest..."
(J.PaweÅ‚ II, KrakÃłw, 10 czerwca 1979)

BÅ‚ogosÅ‚awieni ci, ktÃłrzy sÅ‚uchajÄ… sÅ‚owa BoÅźego i zachowujÄ… je.
JeÅźeli na progu trzeciego tysiÄ…clecia pytamy o ksztaÅ‚t czasÃłw, ktÃłre nadchodzÄ…, to
rÃłwnoczeÅ›nie nie moÅźemy unikaÄ‡ pytania o fundament, jaki kÅ‚adziemy pod tÄ™ budowlÄ™,
jakÄ… podejmÄ… nastÄ™pne pokolenia. Trzeba aby nowe pokolenie byÅ‚o roztropnym budowniczym
przyszÅ‚oÅ›ci. A roztropny budowniczy to ten, ktÃłry sÅ‚ucha sÅ‚Ãłw Chrystusa i wypeÅ‚nia je.
Te sÅ‚owa Chrystusa od dnia zesÅ‚ania Ducha Å›w. KoÅ›ciÃłÅ‚ przechowuje jako najcenniejszy
skarb. Zapisane na kartach Ewangelii przetrwaÅ‚y do naszych czasÃłw. DZIÅš NA NAS SPOCZYWA
ODPOWIEDZIALNOÅšÄ† za to aby zostaÅ‚y przekazane przyszÅ‚ym pokoleniom NIE JAKO MARTWA
LITERA PRAWA, ale jako Å»YWE Å¹RÃ“DÅ•O POZNANIA PRAWDY O BOGU I O CZÅ•OWIEKU Å¹RÃ“DÅ•O PRAWDZIWEJ MÄ„DROÅšCI. W TYM kontekÅ›cie szczegÃłlnej aktualnoÅ›ci nabiera
soborowa zachÄ™ta, skierowana do wszystkich wiernych, by przez czÄ™ste czytanie Pisma Å›w.
nabywali "wzniosÅ‚ego poznania Jezusa Chrystusa" (FLP 3, 9).
"NieznajomoÅ›Ä‡ Pisma Å›w. jest nieznajomoÅ›ciÄ… Chrystusa" (Å›w. Hieronim)
(Dei Verbum, 25)
(...)
Jan PaweÅ‚ II - Pelplin 1999 r.

JednakÅźe do takiego zwyciÄ™stwa powoÅ‚any jest kaÅźdy czÅ‚owiek. I powoÅ‚any jest kaÅźdy Polak,
ktÃłry wpatruje siÄ™ w przykÅ‚ady swoich Å›wiÄ™tych i bÅ‚ogosÅ‚awionych [...]. ProszÄ™ was,
abyÅ›cie te sÅ‚aboÅ›ci, grzechy, wady, sytuacje, nazywali po imieniu. AbyÅ›cie z nimi wciÄ…Åź siÄ™
zmagali. AbyÅ›cie nie pozwolili siÄ™ pochÅ‚onÄ…Ä‡ fali demoralizacji i zobojÄ™tnienia, i upadku
ducha".

(J.PaweÅ‚ II - KrakÃłw, 22 czerwca 1983 r.)

Spoczywa na was wielka odpowiedzialnoÅ›Ä‡ - za rozwÃłj wiary, za zbawienie wspÃłÅ‚czesnego
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czÅ‚owieka i za losy KoÅ›cioÅ‚a w nowym tysiÄ…cleciu.
Â
Dlatego za Å›w. PawÅ‚em proszÄ™ was, bracia i siostry: zdrowe zasady miejcie za wzorzec w wierze i
miÅ‚oÅ›ci w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeÅźcie z pomocÄ… Ducha ÅšwiÄ™tego, ktÃłry w
was mieszka" / por.2 Tm 1,13-14 /.

WNIEÅšCIE GO
W III TYSIÄ„CLECIE
CHRZEÅšCIJAÅƒSTWA Z DUMÄ„
I POKORÄ„"

(J.PaweÅ‚ II - KrakÃłw - 15 czerwca 1999r.)

(...) nadziejÄ™ na mniej mrocznÄ… przyszÅ‚oÅ›Ä‡ moÅźe w nas wzbudziÄ‡ jedynie interwencja z
Wysoka
( Jan PaweÅ‚ II - Watykan -16.10.2002 )

ZOSTAWIÅ• NAM TESTAMENT, PRZESÅ•ANIE I WIELKIE ZADANIE DO WYPEÅ•NIENIA

WYPEÅ•NIÄ† TESTAMENT Jan PaweÅ‚ II w Polsce

NAJWAÅ»NIEJSZE PRZESÅ•ANIE DO POLAKÃ“W

I woÅ‚am ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja - Jan PaweÅ‚ II, papieÅź, woÅ‚am z caÅ‚ej gÅ‚Ä™bi
tego tysiÄ…clecia, woÅ‚am w przeddzieÅ„ ÅšwiÄ™ta ZesÅ‚ania, woÅ‚am wraz z wami wszystkimi:
Niech zstÄ…pi Duch TwÃłj!
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Niech zstÄ…pi Duch TwÃłj!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi!
(Jan PaweÅ‚ II, Warszawa, 2 czerwca 1979 r.)
czytaj dalej

Do prorockich wypowiedzi SÅ‚ugi BoÅźego Jana PawÅ‚a II

WiÄ™cej - Jezus Chrystus ÅºrÃłdÅ‚em nadziei dla Europy

J.PaweÅ‚ II 15 czerwca 1999r. w Krakowie powiedziaÅ‚:

"[ZwracajÄ…c wzrok ku sanktuarium w Å•agiewnikach mÃłwiÄ™ wam]:
przekaÅźcie przyszÅ‚ym pokoleniom orÄ™dzie BoÅźego MiÅ‚osierdzia, ktÃłre upodobaÅ‚o sobie to
miasto, aby objawiÄ‡ siÄ™ Å›wiatu. U koÅ„ca XX wieku Å›wiat zdaje siÄ™ potrzebowaÄ‡ tego
orÄ™dzia bardziej niÅź kiedykolwiek."
Â
NIEÅšCIE JE W NOWE CZASY JAKO ZACZYN NADZIEI I RÄ˜KOJMIÄ˜ ZBAWIENIA.

MIÅ•OSIERNY BOÅ»E,WSPIERAJ SWÄ„ Å•ASKÄ„ TWÃ“J LUD NA TEJ ZIEMI. UCZYÅƒ DZIECI TEGO
KOÅšCIOÅ•A POKOLENIEM ÅšWIADKÃ“W NA PRZYSZÅ•E WIEKI. SPRAW, ABY W MOCY DUCHA
ÅšWIÄ˜TEGO KOÅšCIÃ“Å• W KRAKOWIE I W CAÅ•EJ OJCZYÅ¹NIE KONTYNUOWAÅ• DZIEÅ•O
UÅšWIÄ˜CANIA, JAKIE MU ZAWIERZYÅ•EÅš PRZED TYSIÄ„CEM LAT
/ KrakÃłw 15 czerwca 1999r. /

W PARLAMENCIE RP - 1999
Polska ma peÅ‚ne prawo, aby uczestniczyÄ‡ w ogÃłlnym procesie postÄ™pu i rozwoju Å›wiata,
zwÅ‚aszcza Europy. Integracja Polski z UniÄ… EuropejskÄ… jest od samego poczÄ…tku wspierana przez
StolicÄ™ ApostolskÄ…. DoÅ›wiadczenie dziejowe, jakie posiada NarÃłd polski, jego bogactwo duchowe i
kulturowe mogÄ… skutecznie przyczyniÄ‡ siÄ™ do ogÃłlnego dobra caÅ‚ej rodziny ludzkiej,
zwÅ‚aszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeÅ„stwa w Europie. (Jan PaweÅ‚ II podczas przemÃłwienia
w Parlamencie RP, 1999)
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"StajÄ…c siÄ™ czÅ‚onkiem WSPÃ“LNOTY EUROPEJSKIEJ,

RZECZPOSPOLITA POLSKA nie moÅźe traciÄ‡ niczego ze swych dÃłbr materialnych i duchowych,
ktÃłrych za cenÄ™ krwi broniÅ‚y pokolenia naszych przodkÃłw" - Jan PaweÅ‚ II

PamiÄ™tajmy:

"Tylko pod tym krzyÅźem, tylko pod tym znakiem, Polska jest PolskÄ…, a Polak Polakiem!".
(A. Mickiewicz)
(...) Nauka bowiem krzyÅźa, ktÃłra jest gÅ‚upstwem dla Å›wiata, dla nas jest mocÄ… BoÅźÄ… (...)
(por. 1 Kor 1,18). Rozumieli to dobrze mieszkaÅ„cy Podhala. I kiedy koÅ„czyÅ‚ siÄ™ wiek XIX, a
rozpoczynaÅ‚ siÄ™ wspÃłÅ‚czesny, ojcowi wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyÅź. Ten krzyÅź tam
stoi i trwa. Jest niemym, ale wymownym Å›wiadkiem naszych czasÃłw. Rzec moÅźna, Åźe ten
jubileuszowy krzyÅź patrzy w stronÄ™ Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i GdaÅ„ska.
Ogarnia caÅ‚Ä… naszÄ… ziemiÄ™ od Tatr po BaÅ‚tyk. Chcieli wasi ojcowie, aby krzyÅź krÃłlowaÅ‚ w
szczegÃłlny sposÃłb w tym piÄ™knym zakÄ…tku Polski. I tak siÄ™ teÅź staÅ‚o. To wasze miasto
rozÅ‚oÅźyÅ‚o siÄ™, rzec moÅźna, u stÃłp krzyÅźa, Åźyje i rozwija siÄ™ w jego zasiÄ™gu - Zakopane i
Podhale. MÃłwiÄ… o tym przydroÅźne kapliczki piÄ™knie rzeÅºbione i z troskÄ… pielÄ™gnowane.
Chrystus towarzyszy wam w codziennej pracy i na szlakach gÃłrskich wÄ™drÃłwek".
(Jan PaweÅ‚ II, Zakopane, 6 czerwca 1997 r.)

"Silny i dobry czÅ‚owiek jest jak drzewo, dajÄ…ce cieÅ„ spieczonej ziemi lub jak skaÅ‚a udzielajÄ…ca
schronienia w czasie burzy"

MUSIMY BRONIÄ† NASZYCH CHRZEÅšCIJAÅƒSKICH WARTOÅšCI
czytaj
Â

LUDOWE, POLSKIE KAPLICZKI czytaj dalej

To staÅ‚y element krajobrazu prawie caÅ‚ej Polski.

POD TYM ZNAKIEM ZWYCIÄ˜Å»YSZ
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â€žTam gdzie stawia siÄ™ krzyÅź, powstaje znak, Åźe dotarÅ‚a juÅź Dobra Nowina o zbawieniu
czÅ‚owieka przez MiÅ‚oÅ›Ä‡. Tam gdzie stawia siÄ™ krzyÅź, powstaje znak, Åźe rozpoczyna siÄ™
ewangelizacja. NiegdyÅ› ojcowie nasi na rÃłÅźnych miejscach polskiej ziemi stawiali krzyÅźe na znak, Åźe
dotarÅ‚a juÅź do nich Ewangelia, Åźe rozpoczÄ™Å‚a siÄ™ ewangelizacja - i Åźe trwa nienaruszona...
KrzyÅź trwa, choÄ‡ zmienia siÄ™ Å›wiat...â€•. (Jan PaweÅ‚ II, z 9 czerwca 1979 roku u OjcÃłw
CystersÃłw, KrakÃłw - MogiÅ‚a).

Najstarsza warmiÅ„ska kapliczka z 1601 roku i w DobrÄ…gu koÅ‚o Barczewa.
W przeciwieÅ„stwie do Prus KsiÄ…ÅźÄ™cych, Warmia nie zostaÅ‚a objÄ™ta reformacjÄ…, lecz
pozostaÅ‚a katolicka. ZawdziÄ™cza temu duÅźÄ… liczbÄ™ zachowanych do dziÅ› kapliczek - okoÅ‚o
1600. 50 kapliczek wybudowano w 18-tym wieku. PrzewaÅźajÄ…ca wiÄ™kszoÅ›Ä‡ jednak powstaÅ‚a
w drugiej poÅ‚owie 19-go i na poczÄ…tku 20-go wieku.
Kapliczki byÅ‚y budowane na znak wdziÄ™cznoÅ›ci, w zwiÄ…zku z koÅ„cem wojny lub przetrwania
epidemii. ByÅ‚y teÅź formÄ… wyraÅźania proÅ›by o uchronienie przed nieszczÄ™Å›ciem.
CzÄ™Å›ciowo speÅ‚niaÅ‚y funkcje brakujÄ…cych w okolicy koÅ›cioÅ‚Ãłw. Fundatorami byÅ‚y
najczÄ™Å›ciej gminy wiejskie lub osoby prywatne

"PiÄ™kno tej ziemi skÅ‚ania do woÅ‚ania o jej zachowanie dla przyszÅ‚ych pokoleÅ„"
JP II, 12 czerwca 1999"

POLSKIE STARE DÄ˜BY - Rogalin
fot.JÄ™drzej TÄ™czyÅ„ski
"Silny i dobry czÅ‚owiek jest jak drzewo, dajÄ…ce cieÅ„ spieczonej ziemi lub jak skaÅ‚a udzielajÄ…ca
schronienia w czasie burzy"

naleÅźy niewÄ…tpliwie homilia wygÅ‚oszona w katedrze gnieÅºnieÅ„skiej dnia 3 czerwca 1979 r.,
zwÅ‚aszcza sÅ‚owa: CzyÅź Chrystus tego nie chce, czy Duch ÅšwiÄ™ty tego nie rozrzÄ…dza, aÅźeby
ten PapieÅź-Polak, PapieÅź-SÅ‚owianin, wÅ‚aÅ›nie teraz odsÅ‚oniÅ‚ duchowÄ… jednoÅ›Ä‡
chrzeÅ›cijaÅ„skiej Europy, na ktÃłrÄ… skÅ‚adajÄ… siÄ™ dwie wielkie tradycje: Zachodu i Wschodu
(...). Tak. Chrystus tego chce. Duch ÅšwiÄ™ty tak rozrzÄ…dza, aÅźeby to zostaÅ‚o powiedziane teraz,
tutaj, w GnieÅºnie, na ziemi piastowskiej, w Polsce, przy relikwiach Å›w. Wojciecha i Å›w. StanisÅ‚awa,
wobec wizerunku Bogurodzicy, Pani JasnogÃłrskiej i Matki KoÅ›cioÅ‚a. Z wypowiedzi tej wynika, iÅź
OpatrznoÅ›Ä‡ sprawiÅ‚a, Åźe wybÃłr PapieÅźa-SÅ‚owianina miaÅ‚ wielkie znaczenie dla zjednoczenia
Europy.
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WstrzÄ…snaÄ‡ sumieniami chrzeÅ›cijan
czytaj

ChciaÅ‚bym, abyÅ›cie w symbolu tej Å›wiecy zanieÅ›li Chrystusa do waszych wspÃłlnot i do caÅ‚ej
naszej Ojczyzny. To Å›wiatÅ‚o Å›wieci juÅź na naszej ziemi od tysiÄ…ca z gÃłrÄ… lat. Trzeba, aby
dzisiaj Å›wieciÅ‚o nowym blaskiem, ktÃłry siÄ™ zapala w waszych wspÃłlnotach, waszych rekolekcjach,
waszych oazach i na pewno w szczegÃłlny sposÃłb w rzymskiej oazie, ktÃłra jest bez precedensu w
dziejach Ruchu ÅšwiatÅ‚o-Å»ycie na naszej ziemi polskiej, ale ufam, Åźe bÄ™dzie precedensem.
Jan PaweÅ‚ II, 17 VIII 1979

RUCH ÅšWIATÅ•O - Å»YCIE - ALLELUJA
czytaj

WIELKI PROROK DLA NAS - POLAKÃ“W

czytaj
WyraÅźam radoÅ›Ä‡, Åźe obecne pielgrzymowanie rozpoczyna siÄ™ w GdaÅ„sku, w mieÅ›cie, ktÃłre
weszÅ‚o na zawsze w dzieje Polski, Europy, a chyba takÅźe i Å›wiata. Tutaj bowiem w sposÃłb
szczegÃłlny daÅ‚ siÄ™ sÅ‚yszeÄ‡ gÅ‚os sumieÅ„ woÅ‚ajÄ…cych o poszanowanie godnoÅ›ci
czÅ‚owieka, zwÅ‚aszcza czÅ‚owieka pracy, gÅ‚os woÅ‚ajÄ…cy o wolnoÅ›Ä‡, o sprawiedliwoÅ›Ä‡ i
miÄ™dzyludzkÄ… solidarnoÅ›Ä‡.- J.PaweÅ‚ II- GdaÅ„sk 1999 r.

Zanim stÄ…d odejdÄ™, proszÄ™ was...
- abyÅ›cie nigdy nie zwÄ…tpili i nie znuÅźyli siÄ™, i nie zniechÄ™cili,
- abyÅ›cie nie podcinali sami tych korzeni, z ktÃłrych wyrastamy.
ProszÄ™ was:
- abyÅ›cie mieli ufnoÅ›Ä‡ nawet wbrew kaÅźdej swojej sÅ‚aboÅ›ci,
abyÅ›cie szukali zawsze duchowej mocy u Tego,
u ktÃłrego tyle pokoleÅ„ ojcÃłw naszych i matek jÄ… znajdowaÅ‚o,
- abyÅ›cie od Niego nigdy nie odstÄ…pili,
- abyÅ›cie nigdy nie utracili tej wolnoÅ›ci ducha,
do ktÃłrej On "wyzwala" czÅ‚owieka,
- abyÅ›cie nigdy nie wzgardzili tÄ… MiÅ‚oÅ›ciÄ…, ktÃłra jest "najwiÄ™ksza",
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ktÃłra siÄ™ wyraziÅ‚a przez KrzyÅź, a bez ktÃłrej Åźycie ludzkie
nie ma ani korzenia, ani sensu.
Jan PaweÅ‚ II

TESTAMENT JANA PAWÅ•A II

czytaj

Â

Czas ucieka,
WiecznoÅ›Ä‡ czeka...

Â
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Czytaj dalejÿÿ

ODCHODZIÅ• W BLASKU ZMARTWYCHWSTANIA
czytaj

...Åźycie zmienia siÄ™, ale siÄ™ nie koÅ„czy

Jan PaweÅ‚ II odszedÅ‚ do domu Ojca. Jego cierpienie wypeÅ‚niÅ‚o siÄ™ i mÃłgÅ‚ poÅ‚Ä…czyÄ‡
siÄ™ z Chrystusem w chwale. PozostaÅ‚y jego sÅ‚owa, zdjÄ™cia i krzyÅź. KrzyÅź Papieski, bo tak o nim
mÃłwiÄ…, ci ktÃłrzy go oglÄ…dajÄ…, dotykajÄ…, a przede wszystkim modlÄ… siÄ™ przy nim.

ZamyÅ›lenia i refleksje, zobowiÄ…zania:

NIE LÄ˜KAJCIE SIÄ˜ !

(...) W modlitwie rÃłÅźaÅ„cowej Maryja modli siÄ™ za nas i z nami.
W tej modlitwie jednoczymy siÄ™ z NiÄ… podobnie jak ApostoÅ‚owie zgromadzeni w Wieczerniku po
WniebowstÄ…pieniu. (...)
( J.PaweÅ‚ II )

ROZWAÅ»ANIA RÃ“Å»AÅƒCOWE Z JANEM PAWÅ•EM II
czytaj

W przesÅ‚aniach Jana PawÅ‚a II, najwyÅźszego autorytetu moralnego dzisiejszego Å›wiata, lekarza
dusz wszystkich ludzi, proroka trzeciego tysiÄ…clecia, kaÅźdy czÅ‚owiek wierzÄ…cy czy poszukujÄ…cy
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Boga, dziecko, mÅ‚ody i dorosÅ‚y, moÅźe znaleÅºÄ‡ dla siebie coÅ› bardzo waÅźnego,
niepowtarzalnego, co nada nowy wymiar jego Åźyciu./czyt.Misztal Henryk, MÃłwiÄ… Å›wiÄ™ci, LublinSandomierz 1999 /

SANTO SUBITO - WysÅ‚uchaj nas Panie !
czytaj dalej

/***********************************************
* Animated Collapsible DIV- Â© Dynamic Drive DHTML code library (www.dynamicdrive.com)
* This notice MUST stay intact for legal use
* Visit Dynamic Drive at http://www.dynamicdrive.com/ for this script and 100s more
***********************************************/
RozwiÅ„ || ZwiÅ„
NIE USTAWAJCIE W MODLITWIE !
J. PaweÅ‚ II, Kalwaria Zebrzydowska, 7 czerwca 1979 r.:

Trzeba siÄ™ zawsze modliÄ‡, a nigdy nie ustawaÄ‡ (por. Å•k 18, 1) - powiedziaÅ‚ Pan Jezus. MÃłdlcie
siÄ™ i ksztaÅ‚tujcie poprzez modlitwÄ™ swoje Åźycie. "Nie samym chlebem Åźyje czÅ‚owiek" (Mt 4, 4) i
nie samÄ… doczesnoÅ›ciÄ…, i nie tylko poprzez zaspokajanie doczesnych - materialnych potrzeb,
ambicji, poÅźÄ…daÅ„, czÅ‚owiek jest czÅ‚owiekiem... "Nie samym chlebem Åźyje czÅ‚owiek, ale
wszelkim sÅ‚owem, ktÃłre pochodzi z ust BoÅźych". JeÅ›li mamy ÅźyÄ‡ tym sÅ‚owem, sÅ‚owem
BoÅźym, trzeba "nie ustawaÄ‡ w modlitwie!". MoÅźe to byÄ‡ nawet modlitwa bez sÅ‚Ãłw.

Panie Jezu, Baranku BoÅźy, ktÃłry gÅ‚adzisz grzechy Å›wiata, wraz z miriadami miriad duchÃłw
anielskich i ze wszystkimi ludÅºmi na ziemi wysÅ‚awiamy Ciebie i prosimy, abyÅ› rÃłwnieÅź nam
pozwoliÅ‚ doÅ‚Ä…czyÄ‡ siÄ™ do tej wielkiej wspÃłlnoty Å›piewajÄ…cej wieczne Alleluja. KtÃłry
Åźyjesz i krÃłlujesz na wieki wiekÃłw. Amen.
Niech z tego miejsca do Wszystkich, ktÃłrzy mnie sÅ‚uchajÄ… tutaj albo gdziekolwiek, przemÃłwi proste
i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najwaÅźniejsze. Najistotniejsze
orÄ™dzie!

Åšw. Jan Chryzostom:
Nic nie jest tak waÅźne jak modlitwa; sprawia ona, Åźe to, co niemoÅźliwe, staje siÄ™ moÅźliwe; to, co
trudne, staje siÄ™ Å‚atwe. Jest niemoÅźliwe, aby grzeszyÅ‚ czÅ‚owiek, ktÃłry siÄ™ modli.

Åšw. Maksymilian:
Modlitwa jest najwaÅźniejszÄ… naszÄ… czynnoÅ›ciÄ…. Modlitwa to zapoznany, a jednak
najpotÄ™Åźniejszy Å›rodek do przywrÃłcenia pokoju w duszach, do dania im szczÄ™Å›cia, zbliÅźenia
ich do miÅ‚oÅ›ci BoÅźej. Modlitwa odradza Å›wiat. Modlitwa jest warunkiem nieodzownym odrodzenia i
Åźycia kaÅźdej duszy.
Åšw. Alfons M. Liguori:
Kto siÄ™ modli, z pewnoÅ›ciÄ… siÄ™ zbawia; kto siÄ™ nie modli, z pewnoÅ›ciÄ… siÄ™ potÄ™pia.
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MODLITWA POWSZECHNA

Z wszystkimi, ktÃłrzy potrzebujÄ… chleba powszedniego, a jeszcze bardziej mocy, ktÃłrÄ… daje Chleb
Eucharystyczny, proÅ›my ZmartwychwstaÅ‚ego Pana, aby zaspokoiÅ‚ wszystkie pragnienia naszych
serc.
1. MÃłdlmy siÄ™ za KoÅ›ciÃłÅ‚ Å›w., aby nigdy nie opuszczaÅ‚ Wieczernika, w ktÃłrym Chrystus
ustanowiÅ‚ Å›wiÄ™tÄ… EucharystiÄ™, i w ktÃłrym po swoim zmartwychwstaniu spotyka siÄ™ z
uczniami.
2.MÃłdlmy siÄ™ za Ojca Å›w. Benedykta XVI, aby wierni starali siÄ™ jak najgÅ‚Ä™biej zrozumieÄ‡
naukÄ™ zawartÄ… w Adhortacji Apostolskiej: â€žSacramentum Caritatisâ€•.
3.MÃłdlmy siÄ™ za wszystkich katolikÃłw, aby w tym czasie paschalnym jak najczÄ™Å›ciej jednoczyli
siÄ™ z Chrystusem ZmartwychwstaÅ‚ym, przyjmujÄ…c jak najczÄ™Å›ciej komuniÄ™ Å›w.
wielkanocnÄ….

Musicie byÄ‡ dobrzy jak chleb, ktÃłry leÅźy na stole i wszystkich nasyci - Jan PaweÅ‚ II

Â
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POMNIK BOÅ»EGO MIÅ•OSIERDZIA
zobacz

Baranowo k/Poznania

Pomnik - wotum dziÄ™kczynienia parafian za pontyfikat J.PawÅ‚a II -

(Kilka sÅ‚Ãłw od projektanta pomnika
i o spotkaniach modlitewnych...
kaÅźdego 2 i 16 dnia miesiÄ…ca o godz.21:00 do 21:37 modlimy siÄ™ pod pomnikiem wspÃłlnie z
naszym Proboszczem parafii

inÅź. Jerzy ZygarÅ‚owski)

MEDJUGORJE I JAN PAWEÅ• II
czytaj
WIELKI PROROK POWSTAÅ• MIÄ˜DZY NAMI
czytaj

PAPIEÅ» W OGNIUzobacz
- niezwykÅ‚y znak na Matysce pow.Åźywiecki - w trakcie uroczystoÅ›ci w drugÄ… rocznicÄ™ odejÅ›cia
J.PawÅ‚a II
fot.Grzegorz Å•ukasik
2 kwietnia 2007, godz.21:37

WARTO PRZECZYTAÄ† ABY WIEDZIEÄ†
NOWA EWANGELIZACJA WG J.PAWÅ•A II
czytaj
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STAROÅ»YTNE PODSTAWY CHRZEÅšCIJAÅƒSKIEJ WIZJI EUROPY JANA PAWÅ•A II
czytaj
WIZJA ZJEDNOCZONEJ EUROPY W NAUCZANIU JANA PAWÅ•A II
czytaj
DZIEJOWA MISJA JANA PAWÅ•A II
czytaj
SANKTUARIA JANA PAWÅ•A II
czytaj
OSTATNI DOKUMENT J.PAWÅ•A II
czytaj
OSTATNIE PRZESÅ•ANIE J.PAWÅ•A II
czytaj

NIEPUBLIKOWANY RÄ˜KOPIS MODLITWY JANA PAWÅ•II
czytaj
/***********************************************
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"TOTUS TUUS"- te sÅ‚owa Å›w. Ludwika Marii Grignon de Montfort z XVII-wiecznego "Traktatu o
prawdziwym naboÅźeÅ„stwie do NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny" staÅ‚y siÄ™ wymownÄ… dewizÄ…
caÅ‚ego pontyfikatu Jana PawÅ‚a II - PapieÅźa, ktÃłry stale mÃłwiÅ‚ i pisaÅ‚ o Maryi, Matce naszego
zawierzenia.â€žTotus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia
Jestem caÅ‚y TwÃłj i wszystko, co posiadam, naleÅźy do Ciebie. Ciebie przyjmujÄ™ we wszystkim, co
moje! Totus Tuus
W gÃłrnej czÄ™Å›ci jednej ze Å›cian PaÅ‚acu Apostolskiego poleciÅ‚ umieÅ›ciÄ‡ wizerunek Matki
NajÅ›wiÄ™tszej. To kolorowa mozaika przedstawiajÄ…ca MaryjÄ™ z DzieciÄ…tkiem. Obraz zostaÅ‚
podpisany czterema Å‚aciÅ„skimi sÅ‚owami:
"Mater Ecclesiae Totus Tuus"
("Matka KoÅ›cioÅ‚a CaÅ‚y TwÃłj")
StanowiÄ… one podwÃłjne wyznanie PapieÅźa: mÃłwiÄ… o Jego wdziÄ™cznoÅ›ci za opiekÄ™, jakÄ…
Maryja otoczyÅ‚a go 13 maja 1981 r., i przyzywajÄ… tej potÄ™Åźnej opieki Maryi nad KoÅ›cioÅ‚em.
To takÅźe wskazanie drogi - do nieba przez caÅ‚kowite zawierzenie Maryi! "Oprawie tego piÄ™knego
placu brakowaÅ‚o wizerunku, ktÃłry by przypominaÅ‚, rÃłwnieÅź w sposÃłb widzialny, obecnoÅ›Ä‡
Tej, ktÃłrÄ… KoÅ›ciÃłÅ‚ czci jako MatkÄ™" - powiedziaÅ‚ PapieÅź w dniu poÅ›wiÄ™cenia tej mozaiki 8
grudnia 1981 r. I dodaÅ‚, Åźe ufa, iÅź zechce Ona z nieustannÄ… troskÄ… opiekowaÄ‡ siÄ™ ludÅºmi,
jak opiekowaÅ‚a siÄ™ nim w dniu zamachu na jego Åźycie,
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"pozwalajÄ…c takÅźe naszemu pokoleniu doÅ›wiadczyÄ‡ niezwyciÄ™Åźonej mocy Jej macierzyÅ„skiej
opieki"
- w Znaku Niezawodnej Nadziei.Jan PaweÅ‚ II oddaÅ‚ pod opiekÄ™ Maryi swojÄ… misjÄ™ nastÄ™pcy
Å›w. Piotra. UmieÅ›ciÅ‚ duÅźe pod lewym ramieniem krzyÅźa juÅź w swoim herbie biskupim, ktÃłry
staÅ‚ siÄ™ jego herbem papieskim, a jego dewiza brzmi:

PapieÅź czÄ™sto mÃłwiÅ‚ i pisaÅ‚ o Maryi - Matce KoÅ›cioÅ‚a. PoÅ›wiÄ™ciÅ‚ Jej encyklikÄ™
Redemptoris Mater, ogÅ‚oszonÄ… w Rzymie 25 marca 1987 roku, w dziewiÄ…tym roku pontyfikatu.
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Podczas wielu podrÃłÅźy przez kontynenty Ojciec ÅšwiÄ™ty zawsze przybywaÅ‚ do bardziej lub mniej
znanych sanktuariÃłw maryjnych. Tym samym poÅ‚Ä…czyÅ‚ niewidzialnÄ… niciÄ… poszczegÃłlne etapy
swoich papieskich podrÃłÅźy na rÃłÅźnych kontynentach, tak jakby przez caÅ‚y czas odczuwaÅ‚ u
swego boku obecnoÅ›Ä‡ Matki BoÅźej i Jej wÄ™drÃłwkÄ™ wÅ›rÃłd ludzi naszych czasÃłw. Ta
niewidzialna niÄ‡ Å‚Ä…czy w szczegÃłlny sposÃłb polskie sanktuaria maryjne, ktÃłre odwiedzaÅ‚ Ojciec
ÅšwiÄ™ty, pozostawiajÄ…c w nich swoje przesÅ‚anie. czytaj dalej kliknij tutaj

Przed obrazem Matki Boskiej NieustajÄ…cej Pomocy w wadowickim koÅ›ciele parafialnym Karol
WojtyÅ‚a modliÅ‚ siÄ™ jako dziecko. UkoronowaÅ‚ go 16 czerwca 1999 roku, podczas pobytu w
rodzinnym mieÅ›cie.
W duchowym dziedzictwie testamentowym Jan PaweÅ‚ II napisaÅ‚:
â€žW tych samych rÄ™kach Matczynych zostawiam wszystko i Wszystkich, z ktÃłrymi zwiÄ…zaÅ‚o
mnie moje Åźycie i moje powoÅ‚anie. W tych rÄ™kach zostawiam nade wszystko KoÅ›ciÃłÅ‚, a takÅźe
mÃłj NarÃłd i caÅ‚Ä… ludzkoÅ›Ä‡â€•.
CzytajÄ…c Testament Jana PawÅ‚a II...wiÄ™cej

MARYJO KRÃ“LOWO POLSKI

JESTEM PRZY TOBIE
PAMIÄ˜TAM
CZUWAM
Codziennie o godz. 21:00, wpatrzeni w oblicze Czarnej Madonny Å‚Ä…czmy siÄ™ duchowo z naszÄ…
StolicÄ… MÄ…droÅ›ci, w Apelu JasnogÃłrskim./ tak jak SÅ‚uga BoÅźy Jan PaweÅ‚ II /
"(...)W szczegÃłlny sposÃłb umiÅ‚owaÅ‚ tÄ™ modlitwÄ™ apelowÄ…. ByÅ‚a dla niego okazjÄ… dla
wygÅ‚aszania wielkich apeli do nas, zwÅ‚aszcza do ludzi mÅ‚odych. ByÅ‚o to Åźarliwe woÅ‚anie o
dobre sumienie PolakÃłw" - przypomniaÅ‚ abp Nowak.ZaznaczyÅ‚ m.in., Åźe to wÅ‚aÅ›nie polski
papieÅź w 1979 r. nazwaÅ‚ w czÄ™stochowskiem sanktuarium Apel JasnogÃłrski "modlitwÄ… polskich
serc".
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Dar Jana PawÅ‚a II dla Matki Boskiej JasnogÃłrskiej

korona dla Matki BoÅźej

korona dla Jezusa
Podczas uroczystoÅ›ci 3 maja wierni po raz pierwszy zobaczyli korony, ktÃłre Jan PaweÅ‚ II dzieÅ„
przed Å›mierciÄ… pobÅ‚ogosÅ‚awiÅ‚ i przekazaÅ‚ na JasnÄ… GÃłrÄ™ dla Matki Boskiej
CzÄ™stochowskiej. czytaj dalej

Pontyfikat J.PawÅ‚a II - znak Å›wiadectwa po zmartwychwstaniu Chrystusa /Benedykt XVI/
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W BLASKU PRAWDY

Niedziela Zmartwychwstania PaÅ„skiego Chrystus ZmartwychwstaÅ‚ !
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 22 August, 2018, 01:23

Niech ta prawda towarzyszy nam kaÅźdego dnia, abyÅ›my uwierzyli, Åźe Ten, ktÃłrego ukrzyÅźowano,
Åźyje, dziaÅ‚a i pragnie nas prowadziÄ‡ do Ojca.
On jest DrogÄ…, PrawdÄ… i Å»yciem!
... spotkanie tego Wielkiego Dnia z zapalonym ogniem paschalnym.
ZapaliliÅ›my od tego ognia Å›wiecÄ™
ÅšWIATÅ•O CHRYSTUSA
i przy niej proklamowaliÅ›my chwaÅ‚Ä™ tego Zmartwychwstania w Å›piewie Exsullet.
CHRYSTE, SYNU BOGA Å»YWEGO !
jesteÅ›my tutaj, my TWÃ“J KOÅšCIÃ“Å•; CIAÅ•O z TWOJEGO CIAÅ•A i TWOJEJ KRWI
jesteÅ›my tutaj, czuwamy. JesteÅ›my TWOIM CIAÅ•EM i jesteÅ›my TWOIM LUDEM.
Jest nas wielu. Gromadzimy siÄ™ na wielu miejscach ziemi. Jest nas wielu a wszystkich nas Å‚Ä…czy
jedna WIARA, zrodzona z TWOJEJ PASCHY, z TWEGO PRZEJÅšCIA przez ÅšMIERÄ† do Å»YCIA NOWEGO,
ktÃłre nosimy w sobie, jakÄ… tylko TY
daÄ‡ moÅźesz ludzkiemu sercu;
TY, ZMARTWYCHWSTAÅ•Y, TY, nasza PASCHA !
ZwiastujÄ™ wam wielkanocne
ALLELUJA ; CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAÅ•
( SÅ‚uga BoÅźy Jan PaweÅ‚ II )
>
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MODLITWA ZA OJCZYZNÄ˜

Wszystkim moim rodakom przynoszÄ™ dziÅ› przesÅ‚anie nadziei pÅ‚ynÄ…ce z Dobrej Nowiny, Åźe
BÃłg bogaty w miÅ‚osierdzie w Chrystusie objawia kaÅźdego dnia swojÄ… miÅ‚oÅ›Ä‡. PrzestaÅ„
siÄ™ lÄ™kaÄ‡! Zaufaj Bogu, ktÃłry bogaty jest w miÅ‚osierdzie. Jest z tobÄ… Chrystus, niezawodny
Dawca nadziei.
Spraw, Ojcze WszechmogÄ…cy, by peÅ‚ne Twojej mocy sÅ‚owa Jana PawÅ‚a II przemieniaÅ‚y
naszÄ… OjczyznÄ™.
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TOTUS TUUS
â€žKiedy Jezus ujrzaÅ‚ MatkÄ™ i stojÄ…cego obok Niej ucznia, ktÃłrego miÅ‚owaÅ‚, rzekÅ‚ do
Matki: Â«Niewiasto, oto syn TwÃłjÂ». NastÄ™pnie rzekÅ‚ do ucznia: Â«Oto Matka twojaÂ». I od tej
godziny uczeÅ„ wziÄ…Å‚ JÄ… do siebie.â€• (J 19,26-27)

"(...) Jasna GÃłra jest stolicÄ… Maryi. Przez MaryjÄ™ przyszedÅ‚ Syn BoÅźy, by zbawiÄ‡ Å›wiat i tu
rÃłwnieÅź przez MaryjÄ™ przyjdzie zbawienie dla Polski przez intronizacjÄ™. Gdy siÄ™ to stanie,
wÃłwczas Polska bÄ™dzie przedmurzem chrzeÅ›cijaÅ„stwa, silnÄ… i potÄ™ÅźnÄ…, o ktÃłrÄ… rozbijÄ…
siÄ™ wszelkie ataki nieprzyjacielskie".

Jan PaweÅ‚ II o trzeÅźwoÅ›ci narodu

"Maryjo, KrÃłlowo Polski, bÄ…dÅº nadal natchnieniem tych wszystkich, ktÃłrzy walczÄ… o trzeÅºwoÅ›Ä‡
swych bliÅºnich, o trzeÅºwoÅ›Ä‡ siebie samych. O trzeÅºwoÅ›Ä‡ Narodu. Jestem szczegÃłlnie
wdziÄ™czny tym, ktÃłrzy podejmujÄ… inicjatywy w tej dziedzinie - zwÅ‚aszcza w miesiÄ…cu sierpniu
(...) Nie wolno tych inicjatyw oÅ›mieszaÄ‡ i pomniejszaÄ‡! Nie wolno! Zbyt wysoka jest stawka, o
ktÃłrÄ… chodzi. Wiemy to dobrze z historii. Zbyt wysoka jest stawka! I trzeba tutaj iÅ›Ä‡ pod prÄ…d!
Pod prÄ…d spoÅ‚ecznego nawyku i pÅ‚ytkiej opinii. Pod prÄ…d ludzkiej sÅ‚aboÅ›ci. Pod prÄ…d Åºle
rozumianej 'wolnoÅ›ci'. WolnoÅ›Ä‡ nie zostaÅ‚a czÅ‚owiekowi dana przez StwÃłrcÄ™ do tego, aÅźeby
niszczyÅ‚ siebie i drugich. WolnoÅ›Ä‡ to nie jest samowola" (Jan PaweÅ‚ II, Jasna GÃłra,
11.06.1987).
Â
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"...ÅšwiÄ™ty - na ustach Å›wiata jesteÅ›
i Twoja Å‚ÃłdÅº w gÅ‚Ä™bi nieba unosi PolskÄ™." ( StanisÅ‚awa Å•owiÅ„ska - Cisza na palcach )

Santo subito - Prorok i Å›wiadek
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