BÄ…dÅºmy ApostoÅ‚ami BoÅźego MiÅ‚osierdzia
Wszystko jest darem MiÅ‚osierdzia ...

17 sierpnia 2002 r. Jan PaweÅ‚ II zawierzyÅ‚ caÅ‚y Å›wiat MiÅ‚osierdziu BoÅźemu.

"BOÅ»E, OJCZE MIÅ•OSIERNY, ktÃłry objawiÅ‚eÅ› swojÄ… miÅ‚oÅ›Ä‡ w TWOIM SYNU, JEZUSIE
CHRYSTUSIE, i wylaÅ‚eÅ› jÄ… na nas w DUCHU ÅšWIÄ˜TYM, POCIESZYCIELU, TOBIE zawierzamy
dziÅ› losy Å›wiata i kaÅźdego czÅ‚owieka"

ÅšWIÄ˜TO MIÅ•OSIERDZIA BOÅ»EGO

Jak zaznaczyÅ‚ w swojej encyklice â€žDives in misericordiaâ€• Ojciec ÅšwiÄ™ty Jan PaweÅ‚ II,
KoÅ›ciÃłÅ‚ ma prawo i obowiÄ…zek odwoÅ‚ywaÄ‡ siÄ™ do miÅ‚osierdzia BoÅźego i wzywaÄ‡ go
wobec wszystkich przejawÃłw zÅ‚a fizycznego i moralnego, wobec wszystkich zagroÅźeÅ„ Åźycia
wspÃłÅ‚czesnej ludzkoÅ›ci. W ostatnich dziesiÄ…tkach lat KoÅ›ciÃłÅ‚ na rÃłÅźne sposoby przyzywa
BoÅźego miÅ‚osierdzia dla rozdartego i znajdujÄ…cego siÄ™ na rozdroÅźach Å›wiata. Naprzeciw
grzesznej i bezradnej ludzkoÅ›ci wychodzi miÅ‚osierny BÃłg, BÃłg bogaty w miÅ‚osierdzie.
W wieku XX i XXI BÃłg poprzez KoÅ›ciÃłÅ‚ i ludzi Å›wiÄ™tych objawiÅ‚ ludzkoÅ›ci pogrÄ…Åźonej w
nÄ™dzy duchowej ogrom i bogactwo swojego miÅ‚osierdzia. WymieÅ„my chociaÅźby encyklikÄ™ Å›w.
Jana PawÅ‚a II â€žDives in misericordiaâ€•, ogÅ‚oszenie przez PapieÅźa Franciszka â€žRoku
MiÅ‚osierdziaâ€•, a nade wszystko sekretarkÄ™ BoÅźego miÅ‚osierdzia Å›w. FaustynÄ™ i objawione
jej dzieÅ‚a miÅ‚osierdzia.

Na ogÃłÅ‚ wymienia siÄ™ kilka postaci uczczenia MiÅ‚osierdzia BoÅźego; wÅ›rÃłd nich w sposÃłb
szczegÃłlny zwrÃłcimy uwagÄ™ na ÅšwiÄ™to MiÅ‚osierdzia BoÅźego. Ma ono swojÄ… doÅ›Ä‡
dÅ‚ugÄ… i ciekawÄ… historiÄ™. Pierwsze bowiem zabiegi o ustanowienie kultu MiÅ‚osierdzia BoÅźego w
KoÅ›ciele katolickim podjÄ…Å‚ ks. MichaÅ‚ SopoÄ‡ko, spowiednik Å›w. siostry Faustyny Kowalskiej.
On teÅź w r. 1940 po raz pierwszy wyjawiÅ‚ powiÄ…zanie kultu z osobÄ… s. Faustyny. Podczas II wojny
Å›wiatowej kult MiÅ‚osierdzia BoÅźego wyszedÅ‚ poza granice Polski i zostaÅ‚ rozpropagowany w
wielu krajach przez rozproszonych po Å›wiecie PolakÃłw, a szczegÃłlnie przez ÅźoÅ‚nierzy armii gen.
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Andersa.
Po okresie zmiennych losÃłw kultu MiÅ‚osierdzia BoÅźego, dopiero za pontyfikatu Å›w. Jana PawÅ‚a II,
sprawy ustanowienia Å›wiÄ™ta MiÅ‚osierdzia BoÅźego ruszyÅ‚y szybko do przodu. PapieÅź Polak,
jeszcze jako biskup krakowski, byÅ‚ gorÄ…cym zwolennikiem kultu MiÅ‚osierdzia BoÅźego.
W r. 1993 biskupi polscy wystosowali proÅ›bÄ™ do papieÅźa o ustanowienie ÅšwiÄ™ta MiÅ‚osierdzia
BoÅźego. Kongregacja zaÅ› ds. Kultu BoÅźego i Dyscypliny SakramentÃłw w r. 1997 zezwoliÅ‚a na
obchodzenie go w polskim KoÅ›ciele katolickim w II NiedzielÄ™ wielkanocnÄ…. Trzy lata pÃłÅºniej,
podczas kanonizacji Å›w. s. Faustyny Jan PaweÅ‚ II ogÅ‚osiÅ‚ drugÄ… niedzielÄ™ wielkanocnÄ… jako
ÅšwiÄ™to MiÅ‚osierdzia BoÅźego dla caÅ‚ego KoÅ›cioÅ‚a.
ÅšwiÄ™to MiÅ‚osierdzia BoÅźego ma najwyÅźszÄ… rangÄ™ wÅ›rÃłd wszystkich pozostaÅ‚ych form
naboÅźeÅ„stwa do MiÅ‚osierdzia BoÅźego, ktÃłre zostaÅ‚y objawione s. Faustynie (np. kult obrazu
Jezusa MiÅ‚osiernego, koronka do MiÅ‚osierdzia BoÅźego czy Godzina MiÅ‚osierdzia). O ustanowieniu
tego Å›wiÄ™ta po raz pierwszy mÃłwiÅ‚ Pan Jezus w PÅ‚ocku 1931 r. W 2016 roku obchody ÅšwiÄ™ta
MiÅ‚osierdzia BoÅźego przypadajÄ… dnia 3 kwietnia w DrugÄ… NiedzielÄ™ po Wielkanocy, zwanÄ… w
liturgii NiedzielÄ… MiÅ‚osierdzia BoÅźego.
WielkoÅ›Ä‡ tego Å›wiÄ™ta mierzy siÄ™ miarÄ… niezwykÅ‚ych obietnic, jakie Pan Jezus zwiÄ…zaÅ‚ z
tym ÅšwiÄ™tem: â€žKto w tym dniu przystÄ…pi do Å¹rÃłdÅ‚a Å»ycia - powiedziaÅ‚ Chrystus- ten
dostÄ…pi zupeÅ‚nego odpuszczenia win i kar (Dz.300). W dniu tym otwarte sÄ… wnÄ™trznoÅ›ci
miÅ‚osierdzia mego, wylewam caÅ‚e morze Å‚ask na dusze, ktÃłre siÄ™ zbliÅźÄ… do ÅºrÃłdÅ‚a
miÅ‚osierdzia mojego; (â€Ś) niech siÄ™ nie lÄ™ka zbliÅźyÄ‡ do mnie Åźadna dusza, chociaÅźby
grzechy jej byÅ‚y jako szkarÅ‚atâ€• (Dz.699).
Aby skorzystaÄ‡ z tych wielkich darÃłw, trzeba wypeÅ‚niÄ‡ warunki naboÅźeÅ„stwa do MiÅ‚osierdzia
BoÅźego: ufnoÅ›Ä‡ w dobroÄ‡ Boga, czynna miÅ‚oÅ›Ä‡ bliÅºniego, stan Å‚aski uÅ›wiÄ™cajÄ…cej
(po spowiedzi Å›wiÄ™tej) i godne przyjÄ™cie Komunii Å›wiÄ™tej. â€žNie znajdzie Åźadna dusza
usprawiedliwienia â€“ wyjaÅ›niÅ‚ Jezus â€“ dopÃłki nie zwrÃłci siÄ™ z ufnoÅ›ciÄ… do
miÅ‚osierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma byÄ‡ Å›wiÄ™tem MiÅ‚osierdzia,
a kapÅ‚ani majÄ… w tym dniu mÃłwiÄ‡ duszom o tym wielkim i niezgÅ‚Ä™bionym miÅ‚osierdziu
moimâ€• (Dz.570).
ÅšwiÄ™to MiÅ‚osierdzia BoÅźego jest nie tylko dniem szczegÃłlnego uwielbienia Boga w tajemnicy
miÅ‚osierdzia, ale takÅźe czasem Å‚aski dla wszystkich ludzi. â€žPragnÄ™ â€“ powiedziaÅ‚ Pan
Jezus â€“ aby Å›wiÄ™to MiÅ‚osierdzia byÅ‚o ucieczkÄ… i schronieniem dla wszystkich dusz, a
szczegÃłlnie dla biednych grzesznikÃłw (Dz.699). Dusze ginÄ… mimo mojej gorzkiej mÄ™ki. DajÄ™ im
ostatniÄ… deskÄ™ ratunku, to jest Å›wiÄ™to MiÅ‚osierdzia mojego. JeÅźeli nie uwielbiÄ…
miÅ‚osierdzia mojego, zginÄ… na wiekiâ€• (Dz.965).
W dniu ÅšwiÄ™ta MiÅ‚osierdzia BoÅźego Zbawiciel chce byÄ‡ hojny bez granic i udzieliÄ‡ wiernym
szczegÃłlnych Å‚ask. MoÅźna zatem powiedzieÄ‡, Åźe Å‚aska caÅ‚kowitego odpuszczenia win i kar,
czyli darowania wszystkich grzechÃłw, ktÃłre jeszcze nie zostaÅ‚y odpuszczone i wszystkich
naleÅźÄ…cych siÄ™ za te grzechy, jest pod wielu wzglÄ™dami czymÅ› wiÄ™kszym niÅź odpust
zupeÅ‚ny; Å‚aska ÅšwiÄ™ta MiÅ‚osierdzia ma byÄ‡ szczegÃłlnÄ… oznakÄ… BoÅźego MiÅ‚osierdzia.
Ponadto wielu teologÃłw jest zdania, Åźe Å‚askÄ™ zupeÅ‚nego odpuszczenia win i kar moÅźna
teologicznie porÃłwnaÄ‡ tylko z Å‚askÄ… chrztu Å›w., stÄ…d zostaÅ‚a ona okreÅ›lona jako drugi
albo nowy chrzest. WielkoÅ›Ä‡ tej obietnicy, choÄ‡ moÅźe nieco szokujÄ…ca, w niczym nie sprzeciwia
siÄ™ nauczaniu KoÅ›cioÅ‚a, wiÄ…Åźe otrzymane Å‚aski z Åźyciem sakramentalnym i do niego
zachÄ™ca.

Cytaty sÅ‚Ãłw obietnic Pana Jezusa pochodzÄ… z Dzienniczka siostry Faustyny, MiÅ‚osierdzie BoÅźe w
duszy mojej, wyd, KsiÄ™Åźy MarianÃłw, Warszawa 1993 (skrÃłt: Dz.)
Grzegorz B. BÅ‚och OFM
P. S. PowyÅźszy art. ukazaÅ‚ siÄ™ w najnowszym numerze â€žFranciszkaÅ„skiego Åšwiataâ€•
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Å»yczÄ™ przyjemnej lektury i serdecznie pozdrawiam. Grzegorz OFM

czytaj

Jezu ufam Tobie
czytaj

MiÅ‚oÅ›Ä‡ jest bardzo czuÅ‚a i jako potÄ™ga najwiÄ™cej wybacza ale najmniej toleruje, zadawala
siÄ™ maÅ‚ym ale ÅźÄ…da wszystkiego.
DziÅ› stajemy wobec tajemnicy miÅ‚oÅ›ci, ktÃłra potÄ™Åźniejsza jest niÅź Å›mierÄ‡ i wszelki grzech.
NajpeÅ‚niej objawia siÄ™ w postawie miÅ‚osierdzia, ktÃłra nie oznacza pobÅ‚aÅźliwoÅ›ci dla zÅ‚a,
zgorszenia, krzywdy, zniewagi...
Oznacza, Åźe przebaczajÄ…cy Ojciec do koÅ„ca czeka na powrÃłt kaÅźdego zagubionego syna, cÃłrki.
Czeka zawsze, do ostatniego tchnienia czÅ‚owieka, czeka na szczerze: "Ojcze przebacz, bo
zgrzeszyÅ‚em..."

Stajemy rÃłwnieÅź wobec tajemnicy pojednania: odpuÅ›Ä‡ nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom..."

J8,1-11
Oby nie brakÅ‚o w nas zdolnoÅ›ci do przebaczenia. Oby nie zabrakÅ‚o dziÅ› wyobraÅºni
miÅ‚osierdzia. To wezwanie Jana PawÅ‚a II aby Å›wiat stawaÅ‚ siÄ™ bardziej ludzki.
JesteÅ›my odpowiedzialni za to nasze wspÃłlne dziedzictwo, ktÃłremu na imiÄ™ Polska. To imiÄ™
zobowiÄ…zuje, to imiÄ™ wiele kosztuje. To nasza polska wolnoÅ›Ä‡ tak wiele kosztuje (...) Do
wolnoÅ›ci wyswobodziÅ‚ nas Chrystus.
Musimy od siebie wiele wymagaÄ‡ i poÅ‚oÅźyÄ‡ zaporÄ™ wszelkiej demoralizacji i wadom
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spoÅ‚ecznym. Dzisiaj zmagamy siÄ™ o ksztaÅ‚t Åźycia spoÅ‚ecznego - od tego bÄ™dzie zaleÅźeÄ‡
jaki bÄ™dzie czÅ‚owiek, rodzina i jakie bÄ™dzie spoÅ‚eczeÅ„stwo, i nasza przyszÅ‚oÅ›Ä‡. Budujmy
cywilizacjÄ™ miÅ‚oÅ›ci, nie Å›mierci. Jest to czas dawania Å›wiadectw przez nasze postawy, czas
budowania naszej wspÃłlnoty - KoÅ›cioÅ‚a na Eucharystii. Bez tego Pokarmu - Daru, ktÃłrym Jest On
Sam - Jezus Chrystus niczego nie osiÄ…gniemy i nie zbudujemy Åźadnej wspÃłlnoty opartej na
prawdziwej miÅ‚oÅ›ci, na Chrystusie
Panie, udziel nam odwagi, mÄ…droÅ›ci i Å‚aski, abyÅ›my godnie mogli Å›wiadczyÄ‡ przed ludÅºmi o
Twojej dobroci i miÅ‚osierdziu. PozwÃłl nam, za przyczynÄ… Twej NajÅ›wiÄ™tszej Matki i naszej
KrÃłlowej, byÄ‡ orÄ™downikami wiary oraz Å›wiatÅ‚em rozpraszajÄ…cym wszelkÄ… obojÄ™tnoÅ›Ä‡
i ciemnoÅ›Ä‡ grzechu.
Chrystus wezwaÅ‚ nas z ciemnoÅ›ci do przedziwnego Å›wiatÅ‚a. To ON Jest PrawdÄ…, ktÃłra zawsze
jednoczy i daje nadziejÄ™ i prawdziwe Åźycie w Nim.
" OtwÃłrzmy drzwi Chrystusowi(...)"

- tak woÅ‚aÅ‚ i woÅ‚aÅ‚ SÅ‚uga BoÅźy Jan PaweÅ‚ II. SÅ‚yszeliÅ›my to wszyscy. SÅ‚yszaÅ‚a
Polska. SÅ‚yszaÅ‚a Europa i caÅ‚y Å›wiat. Trudno byÅ‚o nie usÅ‚yszeÄ‡ gÅ‚osu PapieÅźa Polaka
na wszystkich kontynentach.
A zatem, przyjmijmy to woÅ‚anie i otwÃłrzmy na oÅ›cieÅź drzwi!

OtwÃłrzmy je na przyjÄ™cie Chrystusa aby nasze Åźycie nabraÅ‚o sensu. OtwÃłrzmy nasze serca. "Bez
Niego czÅ‚owiek nie moÅźe zrozumieÄ‡ samego siebie, ani brata ani otaczajÄ…cego go Å›wiata."

TYLKO CHRYSTUS NADAJE WSZYSTKIEMU SENS I CEL

BLASK ZMARTWYCHWSTANIA

PANIE

nie dopuÅ›Ä‡ aby nas ogarnÄ™Å‚y ciemnoÅ›ci bÅ‚Ä™dÃłw ale spraw abyÅ›my zawsze Åźyli w ....
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BLASKU TWOJEJ PRAWDY

PRAWDY Jezusa Chrystusa i Jego EWANGELII
AMEN

OrÄ™downik Prawdy

ODCHODZIÅ•W BLASKU ZMARTWYCHWSTANIA
"KoÅ›ciÃłÅ‚ jest OblubienicÄ… Pana, ktÃłrÄ… tak bardzo kocha, Åźe nie moÅźe znieÅ›Ä‡ w niej
Åźadnej skazy i zmazy" /Ef 6,27/
KoÅ›ciÃłÅ‚ naucza i uÅ›wiadamia nam, Åźe przyjmowanie zbawczego orÄ™dzia Chrystusa wpÅ‚ywa i
musi wpÅ‚ywaÄ‡ na moralnÄ… jakoÅ›Ä‡ egzystencji zarÃłwno w sferze indywidualnej, jak i
spoÅ‚ecznej caÅ‚ych narodÃłw i paÅ„stw.
KoÅ›ciÃłÅ‚ zaprasza wciÄ…Åź...KoÅ›ciÃłÅ‚ modli siÄ™...KoÅ›ciÃłÅ‚ Åźyje...Åźyje EucharystiÄ…,
ktÃłra jest ÅºrÃłdÅ‚em i szczytem MiÅ‚osierdzia BoÅźego.

KoÅ›ciÃłÅ‚ jest Å›wiÄ™ty i nieskalany, doskonaÅ‚y od strony Boga a niedoskonaÅ‚y od strony ludzi.
Dlatego musimy to nieustanne woÅ‚anie naszej Matki- KoÅ›cioÅ‚a, woÅ‚anie Chrystusowe
przyjÄ…Ä‡ jako zaproszenie. Nieustannie dÄ…ÅźyÄ‡ do doskonaÅ‚oÅ›ci i uÅ›wiÄ™cania siÄ™ w Nim
tak jak ON JEST ÅšWIÄ˜TY.
ÅšwiÄ™ty BoÅźe, ÅšwiÄ™ty Mocny,
ÅšwiÄ™ty i NieÅ›miertelny zmiÅ‚uj siÄ™
nad nami i nad caÅ‚ym Å›wiatem.
Z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

moja refleksja:
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Zatem posÅ‚uszeÅ„stwo Bogu i KoÅ›cioÅ‚owi jest Stanem kaÅźdej rozumnej duszy.
Niechaj sÅ‚owa MojÅźesza wypowiedziane do ludu "BÄ™dziesz sÅ‚uchaÅ‚ gÅ‚osu swego Pana"
pokrzepiÄ… nas i umocniÄ… w nadziei nawet wbrew wszelkiej nadziei, gdyÅź "BÃłg Jest naszym Bogiem
na wieki" i MiÅ‚oÅ›ci NajwiÄ™kszej, jak przypominaÅ‚ nam te sÅ‚owa WciÄ…Åź nasz Rodak i Wielki
PapieÅź J. PaweÅ‚ II, abyÅ›my nie zapominali o skÄ…d siÄ™ wywodzimy i skÄ…d jesteÅ›my.
A wiÄ™c gÅ‚oÅ›my i budujmy krÃłlestwo prawdy, piÄ™kna i dobra swoim wÅ‚asnym Åźyciem.
BÄ…dÅºmy Å›wiadkami Chrystusa i Jego Matki-KoÅ›cioÅ‚a. KaÅźdego Chrystus woÅ‚a po imieniu.
Kazdy z nas jest waÅźny w oczach Boga. Nie zapominajmy o tym! On nas zaprasza do udziaÅ‚u w swoim
Åźyciu i uzdalnia kaÅźdego przez mÃśgl duchowo wzrastaÄ‡.
Gdy nasze uczucie zakorzenimy w decyzji woli, z pomocÄ… Å‚aski BoÅźej bÄ™dziemy mogli przetrwaÄ‡
wszelkie prawa burze Åźyciowe.
Jesli ktoÅ› ma maÅ‚Ä… wiarÄ™, nie dowierza Bogu, nie ufa Jemu, aby BÄ™dzie mu trudno oprzeÄ‡
swoje Åźycie na Nim, zdaÄ‡ siÄ™ na niego i podjÄ…Ä‡ Jego zaproszenie. Aby tak siÄ™ nie staÅ‚o,
kaÅźdy z nas dla wÅ‚asnego dobra powinien najpierw odkryÄ‡ prawdziwy obraz siebie w ÅšWIETLE
SÅ‚owa BoÅźego, pojednaÄ‡ siÄ™ ze sobÄ… samym, z Bogiem i ludÅºmi. Jest proces bardzo delikatny i
trudny ale moÅźliwy. Dokonuje siÄ™ przede wszystkim na rozwaÅźaniu SÅ‚owa BoÅźego na modlitwie.
W ten sposÃłb czÅ‚owiek uczy siÄ™ patrzeÄ‡ na siebie "oczami" Boga.

Å»ycie Duchowe mierzy siÄ™ miÅ‚oÅ›ciÄ…, a nie mozna w peÅ‚ni pokochaÄ‡ kogoÅ›, komu siÄ™ do
koÅ„ca nie ufa.
Uczmy siÄ™ logiki miÅ‚oÅ›ci od Jezusa. MiÅ‚oÅ›Ä‡ zawsze zwyciÄ™Åźa jesli jej ÅºrÃłdÅ‚em jest
BÃłg.

PragnÄ™ jednak zaznaczyÄ‡, Åźe nie gÅ‚oszÄ™ tu wÅ‚asnej mÄ…droÅ›ci, ale kierujÄ™ siÄ™
doÅ›wiadczeniem Ewangelii we wÅ‚asnym Åźyciu, odczytywanej bardzo wyraÅºnie w moich osobistych
jak i spoÅ‚ecznych wydarzeniach, nauczaniem Prymasa TysiÄ…clecia KardynaÅ‚a Stefana
WyszyÅ„skiego, Jana PawÅ‚a II, Benedykta XVI oraz wielu wybranych SÅ‚ug BoÅźych i ÅšwiÄ™tych,
ktÃłrzy wÅ‚oÅźyli cenny wkÅ‚ad do Magisterium KoÅ›cioÅ‚a.

Jezu ufam Tobie
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AKT ODDANIA SIÄ˜ MIÅ•OSIERDZIU BOÅ»EMU

"PragnÄ™, ABY CAÅ•Y ÅšWIAT poznaÅ‚ miÅ‚osierdzie Moje" (Dz. 687).

"PRZYGOTUJESZ ÅšWIAT NA OSTATECZNE przyjÅ›cie Moje" (Dz. 429).
Pan Jezus zleciÅ‚ s. Faustynie bardzo wazna misje do speÅ‚nienia: Przygotujesz Å›wiat na ostateczne
moje PrzyjÅ›cie (Dz 429). O tej Misji mÃłwiÅ‚a s. Faustynie RÃłwnieÅź Matka NajÅ›wiÄ™tsza,
kierujÄ…c do niej nastÄ™pujÄ…ce sÅ‚owa: Ja Dalam Zbawiciela Å›wiatu, a ty masz mÃłwiÄ‡ Å›wiatu
o Jego wielkim miÅ‚osierdziu i przygotowaÄ‡ Å›wiat na powtÃłrne PrzyjÅ›cie Jego (Dz 635). Pan Jezus
pragnie nas ostrzegaÄ‡ przed dniem nadchodzÄ…cym sÄ…du i wzywa, abyÅ›my korzystali z czasu
MiÅ‚osierdzia: Blisko jest dzieÅ„ straszliwy, dzieÅ„ mojej sprawiedliwoÅ›ci (Dz 965) Nim przyjdÄ™
jako sÄ™dzia sprawiedliwy, otwieram na oÅ›cieÅź drzwi MiÅ‚osierdzia mojego. Kto nie chce PrzejÅ›Ä‡
przez drzwi MiÅ‚osierdzia, DziesiÄ™Ä‡ Musi PrzejÅ›Ä‡ przez drzwi sprawiedliwoÅ›ci mojej (Dz 1146).

MiÅ‚osierdzie BOÅ»E

MiÅ‚osierdzie BoÅźe w duszy mojej, ktorÃ© wyÅ›piewywaÄ‡ i wysÅ‚awiaÄ‡ na wieki bÄ™dÄ™
Å›w. Faustyna Kowalska
Dzienniczek S.Faustyny-fragmenty kliknij

Koronka DO MiÅ‚osierdzia BoÅźego
Szerzenie czci MiÅ‚osierdzia BoÅźego

Stowarzyszenie "Faustinum"
ProszÄ™ was bracia i siostry, nieÅ›cie miÅ‚osierdzie kaÅźdemu, kto go potrzebuje. BÄ…dÅºcie
apostoÅ‚ami BoÅźego MiÅ‚osierdzia. BÄ…dÅºcie nimi teraz iw nowym (...)- Jan PaweÅ‚ II

WspÃłlnota Jezusa MiÅ‚osiernego

KONTEMPLACJA Jezusa

... DLA KAÅ»DEGO TEN BLASK
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... JEST INNY ...

CZYTAJ

Å»YCIE W blasku PRAWDY
Jezu ufam Tobie!czytaj
.. siÄ™ zmienia, ale siÄ™ nie koÅ„czy

czytaj
"Nie znajdzie ludzkoÅ›Ä‡ uspokojenia, dopÃłki nie zwrÃłci siÄ™ z ufnoÅ›ciÄ… do MiÅ‚osierdzia Mojego"
/Dz. 300/
"PragnÄ™, Åźeby poznaÅ‚ Å›wiat caÅ‚y miÅ‚osierdzie Moje; niepojÄ™tych Å‚ask pragnÄ™ udzieliÄ‡
duszom, ktÃłre ufajÄ… Mojemu miÅ‚osierdziu"
/ sÅ‚owa Pana Jezusa do S.Faustyny /

czytaj

NIECH NAD NASZYMI GOLGOTAMI ZAJAÅšNIEJE BLASK ZMARTWYCHWSTANIA - Ks.ZJPeszkowski

PANIE ProwadÅº MNIE ... WEDÅ•UG TWEJ PRAWDY ... czytaj

BLASK PRAWDY OÅšWIECA Rozum I KSZTAÅ•TUJE WOLNOÅšÄ† CZLOWIEKA

http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 19 November, 2018, 17:08

NASZE dziedzictwo wiary i kultury

zobacz-kliknij w obrazek
POMNIK BOÅ»EGO MIÅ•OSIERDZIA
Baranowo k / Poznania
(Pomnik - wotum dziÄ™kczynienia parafian za pontyfikat J. PawÅ‚a II)-czytaj

Kilka sÅ‚Ãłw od projektanta io spotkaniach modlitewnych ...
KaÅźdego 2 i 16 dnia miesiÄ…ca o godz.21: 00 do 21:37 modlimy siÄ™ wspÃłlnie pod pomnikiem z
naszym Proboszczem parafii
inÅź. Jerzy ZygarÅ‚owski

UZDROWIENIA - Czasami na cud, ale zawsze wiara daje siÅ‚Ä™, czytaj Å›wiadectwa

Wszystko jest darem MiÅ‚osierdzia ...

Ks. Feliks Folejewski SAC, warszawski apostoÅ‚ MiÅ‚osierdzia BoÅźego, wieloletni duchowy opiekun
Rodziny Rodzin i duszpasterz ludzi pracy
( odszedÅ‚ do Pana 23 wrzeÅ›nia 2015 roku)
Jego Åźycie byÅ‚o wspaniaÅ‚Ä… lekcjÄ… miÅ‚oÅ›ci Boga i czÅ‚owieka â€“ tak o Å›wiÄ™tej
pamiÄ™ci ksiÄ™dzu Feliksie Folejewskim SAC mÃłwiÅ‚ podczas Mszy Å›w. ÅźaÅ‚obnej ks. abp Henryk
Hoser, ordynariusz warszawskoâ€“praski
KS. FELIKS FOLEJEWSKI SAC -- APOSTOL BoÅźego MiÅ‚osierdzia -http://www.blaskalleluja.pl
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Moje Åźycie to cud MiÅ‚osierdzia BoÅźego -Czytaj w:

WARTO dla TEJ
Jedynej MIÅ•OSIERNEJ MIÅ•OÅšCI
Å»yÄ‡!

"O jak bardzo kocham dusze, ktÃłre Mi zupeÅ‚nie zaufaÅ‚y - wszystko im uczyniÄ™"
-sÅ‚owa Jezusa do Å›w. S. Faustyny (Dzienniczek)

Åšwiadectwo Ks. Feliksa Folejewskiego SAC
Gdy mÃłwiÄ™ lub piszÄ™ o BoÅźym MiÅ‚osierdziu
towarzyszy mi gÅ‚Ä™bokie przeÅ›wiadczenie, Åźe mÃłwiÄ™, piszÄ™ o Åźyciu moim. ÅšwiadomoÅ›Ä‡
ta towarzyszyÅ‚a mi od dziecka, teraz po tylu latach jest pewnoÅ›ciÄ…. Niczego nie jestem tak pewny,
jak tego, Åźe wszystko w moim Åźyciu jest darem MiÅ‚osierdzia. WspomnÄ™ tylko o jednym wydarzeniu.
ByÅ‚ rok 1993. WracaÅ‚em szczÄ™Å›liwy z Rzymu z uroczystoÅ›ci beatyfikacji s. Faustyny /18.04/.
ObiecaÅ‚em Panu Jezusowi i siostrze Faustynie, Åźe jak dadzÄ… mi teraz zdrowie / byÅ‚em juÅź po
trzech zawaÅ‚ach i operacji serca/, to wszystkie siÅ‚y i czas oddam na gÅ‚oszenie BoÅźego
MiÅ‚osierdzia. Szybko zrozumiaÅ‚em, Åźe gÅ‚oszenie BoÅźego MiÅ‚osierdzia bÄ™dzie zupeÅ‚nie
inaczej wyglÄ…daÅ‚o niÅź to sobie wyobraÅźaÅ‚em... W czerwcu braÅ‚em udziaÅ‚ w uroczystoÅ›ci
BoÅźego CiaÅ‚a w Lublinie. Wieczorem odezwaÅ‚ siÄ™ bÃłl, tzw.â€• wieÅ„cÃłwka â€•. W lipcu dla
pewnoÅ›ci badania kontrolne w instytucie Kardiologiczne w Aninie. OkazaÅ‚o siÄ™, Åźe by-pasy po
dziesiÄ™ciu latach sÄ… juÅź niedroÅźne. Diagnoza lekarzy: konieczny jest przeszczep serca.
Trudne doÅ›wiadczenie. Psychicznie nie mogÅ‚em tego przyjÄ…Ä‡. WiedziaÅ‚em, Åźe dawca musi
umrzeÄ‡, Åźe , Åźe inni chorzy godzÄ… siÄ™ na taki zabieg. Staram siÄ™ zrozumieÄ‡ i
bÅ‚ogosÅ‚awiÄ™ im. W moim przypadku miaÅ‚em wielki opÃłr. ModliÅ‚em siÄ™ o speÅ‚nienie woli
BoÅźej. MiaÅ‚em ogromnÄ… wdziÄ™cznoÅ›Ä‡ i peÅ‚ne zaufanie do lekarzy. Do szpitala zabraÅ‚em
Dzienniczek s. Faustyny. Pewnego popoÅ‚udnia otworzyÅ‚em i wzrok mÃłj zatrzymaÅ‚ siÄ™ na
sÅ‚owach: Kiedy mnie trochÄ™ lÄ™k ogarnÄ…Å‚, Åźe mam tak dÅ‚ugo byÄ‡ poza Zgromadzeniem
sama, Jezus mi powiedziaÅ‚:
â€žNie bÄ™dziesz sama, bo ja jestem z tobÄ… zawsze i wszÄ™dzie, przy sercu moim i nie bÃłj siÄ™
niczego. Sam jestem sprawcÄ… wyjazdu twojego. Wiedz o tym, Åźe oko moje Å›ledzi kaÅźdy ruch serca
twego z wielkÄ… uwagÄ…. BiorÄ™ ciÄ™ na tÄ™ osobnoÅ›Ä‡ , abym sam ksztaÅ‚towaÅ‚ serce twoje
wedÅ‚ug przyszÅ‚ych zamiarÃłw swoich. Czego siÄ™ lÄ™kasz? JeÅźeli jesteÅ› ze mnÄ…, kto siÄ™
oÅ›mieli dotknÄ…Ä‡ ciebie? Jednak cieszÄ™ siÄ™ niezmiernie, Åźe mi mÃłwisz swoje obawy. CÃłrko
moja, mÃłw mi o wszystkim tak prosto i po ludzku, sprawisz mi tym wielkÄ… radoÅ›Ä‡, ja ciÄ™
rozumiem, bo jestem Bogiem- CzÅ‚owiekiem. Ta prosta mowa serca twojego milsza mi jest, aniÅźeli
hymny ukÅ‚adane na czeÅ›Ä‡ mojÄ…. Wiedz cÃłrko moja, Åźe im mowa twoja jest prostsza, tym
wiÄ™cej mnie pociÄ…gasz ku sobie. A teraz bÄ…dÅº spokojna przy sercu moim, poÅ‚ÃłÅź piÃłro, i
szykuj siÄ™ do wyjazduâ€•
http://www.blaskalleluja.pl
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/Dz.797/
PojechaÅ‚em do Krakowa do Kliniki Kardiologicznej; tam spotkanie z lekarzami, pacjentami po
przeszczepie serca i z tymi, ktÃłrzy czekajÄ… na operacje. Jeszcze trochÄ™ mogÅ‚em chodziÄ‡.
PojechaÅ‚em do Sanktuarium BoÅźego MiÅ‚osierdzia w Å•agiewnikach. Przez dziesiÄ™Ä‡ dni i nocy
trwaÅ‚em na modlitwie proszÄ…c o pokÃłj serca, o Å›wiatÅ‚o rozeznania. I przyszÅ‚o Å›wiatÅ‚o.
PowiedziaÅ‚em lekarzowi w klinice: Panie doktorze, bardzo za wszystko dziÄ™kujÄ™, mÃłj przeszczep
serca ma na imiÄ™:

Jezu ufam Tobie !
Lekarz spojrzaÅ‚ i odpowiedziaÅ‚: Dobrze, proszÄ™ ksiÄ™dza. Od tego czasu nie leÅźaÅ‚em w
szpitalu. Przedtem kaÅźdego roku po kilka razy. Gdy lekarze czytajÄ… mÃłj wypis ze szpitala, czÄ™sto
pytajÄ…: Jak to ksiÄ…dz to robi, Åźe tyle pracuje? PotrafiÄ™ byÄ‡ 19-20 godzin na nogach,
posÅ‚ugujÄ™ ludziom, gÅ‚oszÄ™ misje, rekolekcje, zdarzyÅ‚o mi siÄ™, Åźe w niedzielÄ™
wygÅ‚osiÅ‚em 13 kazaÅ„.
Gdyby aparatura medyczna wykazaÅ‚a uzdrowienie, to byÅ‚by ewidentny cud, potrzebny w tym czasie
do kanonizacji s. Faustyny. ZrozumiaÅ‚em wewnÄ™trznie:
Nie bÄ™dziesz uzdrowiony tak, jak ty chcesz, ale bÄ™dziesz miaÅ‚ Å›wiadomoÅ›Ä‡, Åźe wisisz na
niteczce BoÅźego MiÅ‚osierdzia.
ZawoÅ‚anie:
Jezu ufam Tobie!
jest dla mnie Å›wiatÅ‚em, Åźyciem. Wiem, Åźe nie jest Å‚atwo wypowiedzieÄ‡ te sÅ‚owa. Gdy
mÃłwiÄ™:
Jezu, ufam Tobie !
to winienem za wszystko. Bogu dziÄ™kowaÄ‡. Bo wszystko, rÃłwnieÅź bolesne tajemnice naszego Åźycia
sÄ… darem BoÅźego MiÅ‚osierdzia

Ks. Feliks Folejewski SAC
//Syntax: var uniquevar=new animatedcollapse("DIV_id", animatetime_milisec, enablepersist(true/fase),
[initialstate] )
var collapse3=new animatedcollapse("fish", 1000, false, "block")
ZmarÅ‚ 23 wrzeÅ›nia 2015
Jego Åźycie byÅ‚o wspaniaÅ‚Ä… lekcjÄ… miÅ‚oÅ›ci Boga i czÅ‚owieka â€“ tak o Å›wiÄ™tej
pamiÄ™ci ksiÄ™dzu Feliksie Folejewskim SAC mÃłwiÅ‚ podczas Mszy Å›w. ÅźaÅ‚obnej ks. abp Henryk
Hoser, ordynariusz warszawskoâ€“praski.

GDY TWE SERCE zapragnie MNIE - Boga POD POSTACIÄ„ CHLEBA,
http://www.blaskalleluja.pl
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Gdy PRZYJDÄ„ bliÅºni w potrzebie,
Gdy ODPOWIESZ miÅ‚oÅ›ciÄ… DO TEGO, ktÃłry ZÅ•ORZECZY tobie,
Gdy PRZEBACZYSZ NIE NOSZÄ„C urazy w sercu SWOIM,
Gdy BEDZIESZ imienia mojego WZYWAÅ•
ZMARTWYCHWSTAWAÄ† BEDZIESZ W SÅ•ABOÅšCIACH SWOICH kaÅźdego dnia.
W sercu swoim MNIE zobaczysz I swoje podobieÅ„stwo do Mnie - Boga.
ZA CIEBIE UMARÅ•EM BYS BYÅ• SzczÄ™Å›liwy TERAZ I wiecznoÅ›Ä‡ caÅ‚Ä….

Koronka do MiÅ‚osierdzia BoÅźego
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