W TWOIM BLASKU

Jezu, przychodzisz tak cicho ... Jak Przyjaciel
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MÃłj Mistrz, byÄ‡ moÅźe i TwÃłj cicho adorowany powiedziaÅ‚: "Gdzie dwÃłch albo trzech gromadzi
siÄ™ w imiÄ™ moje, tam Jestem poÅ›rÃłd was"
Jestem tu, jestem wÅ›rÃłd was, Jestem w serdecznej przyjaÅºni ze swoim tzn. ludem. z KoÅ›cioÅ‚em.
MOÅ»NA rozpoznaÄ‡ Go w SÅ•OWIE, przy Å•AMANIU chleba i na modlitwie.
ON - PAN Å»YCIA JEST obecny w kaÅźdej wspÃłlnocie, w rodzinie ludzkiej. Dlatego trzeba nam swoimi,
czasem niezwykÅ‚ymi gestami rozniecaÄ‡ tÄ™ radoÅ›Ä‡ i Dobro WspÃłlne, gdzie zjawia siÄ™
choÄ‡by najmniejsza Jego czÄ…stka-zjawia siÄ™ ZmartwychwstaÅ‚y Chrystus.

Chrystus zmartwychwstaÅ‚y, towarzyszy nam, jest przyjacielem. Jest towarzyszem, ktory pozwala siÄ™
zauwaÅźyÄ‡ jedynie poÅ›rÃłd cieni, ale ktÃłrego rzeczywistoÅ›Ä‡ napeÅ‚nia caÅ‚e nasze Åźycie i
sprawia, ze pragniemy Jego ostatecznego towarzystwa. KaÅźda Msza Å›w., w ktorej godnie
uczestniczymy jest przyczyna cudownych dziaÅ‚aÅ„ w naszej duszy i obfitych Å•ask duchowych i
materialnych. Kiedy w komunii Å›w. przyjmujemy CiaÅ‚o i Krew Chrystusa, otrzymujemy Åźycie
wieczne i miÅ‚oÅ›Ä‡ samego Boga. Wchodzimy w Åźycie NajÅ›wiÄ™tszej TrÃłjcy, gdyÅź
ZmartwychwstaÅ‚y Jezus staje siÄ™ wszechobecny. W EUCHARYSTII daje nam samego siebie,
abyÅ›my juÅź tu na ziemi doÅ›wiadczali rzeczywistoÅ›ci nieba. Trzeba przyjÄ…Ä‡ Jego zaproszenie na
Jego UCZTÄ˜ - UCZTÄ˜ Å•AMANIA chleba ktÃłrÄ… dla nas przygotowaÅ‚.

"Duch i Oblubienica mÃłwiÄ…: <>. Kto sÅ‚yszy, niech powie: <>. I kto odczuwa pragnienie, niech
przyjdzie, kto chce niech wody Åźycia darmo zaczerpnie ... MÃłwi Ten, ktÃłry o tym Å›wiadczy: <>.
Amen. PrzyjdÅº . Panie Jezu (Ap.22, 17i20) Jezus przechodzi wciÄ…Åź od nowa bardzo blisko nas. Patrzy
na nas ... z miÅ‚oÅ›ciÄ…. I jesli spojrzysz na niego, tak jak ja, jesli posÅ‚uchasz Go, aby On ciÄ™
nauczy, jak nadaÄ‡ wszystkim twoim czynom sens nadprzyrodzony. wtedy, gdziekolwiek siÄ™
znajdziesz bÄ™dziesz rozsiewaÅ‚ nadziejÄ™, radoÅ›Ä‡ i pokÃłj, gÅ‚osiÅ‚ Jego SÅ‚owo i
wychwalaÅ‚ Jego ImiÄ™. Tak wielki Jest nasz Pan, peÅ‚en dobroci i miÅ‚osierdzia.
http://www.blaskalleluja.pl
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Trzeba obcowaÄ‡ z Nim w SÅ•OWIE Å»YCIA w chlebie Åźycia, w EUCHARYSTII iw MODLITWIE.
I obcowaÄ‡ z Nim tak, jak siÄ™ obcuje z przyjacielem z osobÄ… rzeczywista i Åźywa, jakÄ… jest OnChrystus, poniewaÅź zmartwychwstaÅ‚. Trzeba zachwyciÄ‡ siÄ™ Nim i Jego Ewangelia, gdyÅź nauka ta
jest poznaniem Boga i BoÅźych Prawd przez syna BoÅźego - Wcielone SÅ‚owo i siebie samego w Nim - w
Jezusie Chrystusie - Panu naszym
Marana tha!
CHWALMY PANA - TakÅźe w necie!
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