NIEMI ÅšWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTANIA

Wy, mÅ‚odzi, wiecie, Åźe kamienie woÅ‚ajÄ…. SÄ… nieme, przecieÅź wyjÄ…tkowa majÄ… swojÄ…
wymowÄ™. Zrozumiemy zrobiÄ‡ gdy dotrzemy do szczytÃłw gÃłrskich w Alpach czy w Himalajach.
Wymowa tych samotnych kamieni jest przejmujÄ…ca i rzuca czÅ‚owieka na kolana, kaÅźe mu wejÅ›Ä‡
w siebie, kaÅźe mu przemawiaÄ‡ do niewidzialnego StwÃłrcy. Bo te nieme kamienie przemawiajÄ…. Wy,
mÅ‚odzi, wiecie o tym lepiej niÅź inni, poniewaÅź pragniecie usÅ‚yszeÄ‡ ich tajemnicze przesÅ‚anie,
podejmujÄ…c wspinaczkÄ™ wysokogÃłrska - rÃłbicie to, aÅźeby zadawaÄ‡ sobie trud trudzie i w tym
sprawdzaÄ‡ swoje siÅ‚y mÅ‚ode. Wy wiecie lepiej niz inni o tym I dlatego, aby o was Chrystus mÃłwi:
"Jesli ci umilknÄ…, kamienie woÅ‚aÄ‡ bÄ™dÄ… ". czytaj dalej

PRAWDA JEST NIEÅšMIERTELNA - BÅ•.KS.JERZY POPIEÅ•USZKO wiÄ™cej

"JeÅ›li ci umilknÄ…, kamienie woÅ‚aÄ‡ bÄ™dÄ…".
Jezus przemÃłwiÅ‚ tymi sÅ‚owami: "Dana mi jest wszelka wÅ‚adza w niebie i na ziemi. WiÄ™c IdÅºcie
i nauczajcie wszystkie narody, udzielajÄ…c im chrztu w imiÄ™ Ojca i syna i Ducha ÅšwiÄ™tego. Uczcie
je zachowywaÄ‡ wszystko, co wam przykazaÅ‚em. Oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aÅź do
skoÅ„czenia Å›wiata "(Mt 28,18-20).

MODLITWA BÅ•OGOSÅ•AWIONEGO O. PIO
o nawrÃłcenie grzesznikow

Pokornie proszÄ™ CiÄ™, Panie, abyÅ› ze wzglÄ™du na TwojÄ… dobroÄ‡ i miÅ‚osierdzie
powstrzymaÅ‚ gromy Twego gniewu na nieszczÄ™snych grzesznikÃłw i udzieliÅ‚ im Å‚aski nawrÃłcenia
i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "PieÅ›ni nad pieÅ›niami" powiedziaÅ‚eÅ›, Åźe "jak Å›mierÄ‡
potÄ™Åźna jest miÅ‚oÅ›Ä‡" (Pnp 8,6), dlatego z calym Åźarem CiÄ™ proszÄ™: spojrzyj okiem
niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociÄ…gnij ich ku sobie i zÅ‚Ä…cz nierozerwalnymi
wiÄ™zami miÅ‚oÅ›ci. O Panie, niechaj znowu powstanÄ… ci, ktÃłrzy prawdziwie umarli. Ty, ktÃłry
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swoim potÄ™Åźnym gÅ‚osem wyprowadziÅ‚eÅ› z grobu Å›mierci Å•azarza, zawoÅ‚aj na nich
mocnym i potÄ™Åźnym gÅ‚osem i przywrÃłc im Åźycie. Spraw, by na Twoje sÅ‚owo porzucili swoje
grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sÅ‚awiÄ‡ bogactwa Twojego miÅ‚osierdzia... Ty sam
Panie, wiesz, jak wielu wciÄ…Åź Åźyje z dala od Ciebie, ÅºrÃłdÅ‚a wody Åźywej; jak wciÄ…Åź
sprawdzajÄ… siÄ™ Twe sÅ‚owa, Åźe "Åźniwo jest wielkie, a robotnikÃłw maÅ‚o", Åźe juÅź dojrzaÅ‚o
Åźniwo na polu KoÅ›cioÅ‚a! oby ono nie zmarnowaÅ‚o siÄ™ z powodu braku robotnikÃłw! Oby nie
zagarnÄ™li go wysÅ‚annicy szatana, ktÃłrzy sÄ… tak aktywni! Nie dopuÅ›Ä‡ do tego, o najslodszy
BoÅźe, ale okaÅź swÄ… litoÅ›Ä‡ i wejrzyj na nÄ™dzÄ™ oraz potrzeby duchowe wspÃłÅ‚czesnych ludzi.
OdpuÅ›Ä‡ winy grzesznikom i wprowadÅº ich na drogi sprawiedliwoÅ›ci i pokoju, prowadzÄ…ce do
Twego krÃłlestwa Åźycia i nieÅ›miertelnoÅ›ci. ktÃłry Åźyjesz i krÃłlujesz na wieki wiekÃłw. Amen.

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

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‡
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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….
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 ...

"JAK ÅšMIERÄ† POTÄ˜Å»NA JEST MIÅ•OÅšÄ†" - (Pnp 8,6)

MiÅ‚oÅ›Ä‡ nie puszy sie jak paw,
nie uderza do gÅ‚owy jak woda sodowa,
nie narzuca siÄ™, jak moda
nie mÃłwi "najpierw ja",
nie zloÅ›ci sie o kaÅźdy drobiazg,
nie pamiÄ™ta cudzych bÅ‚Ä™dÃłw,
nie cieszy siÄ™ z cudzego nieszczÄ™Å›cia.

Znajduje przyjemnoÅ›Ä‡ w prawdzie, wszystko cierpliwie znosi,
JEST WIECZNA!!!!!
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PRZEZ MARYJÄ˜ PRZYSZÅ•O ZBAWIENIE ÅšWIATA, WCIELONY SYN BOÅ»Y
Arb Z.Sz.FeliÅ„ski

PRZEZ MARYJÄ˜ PRZYSZÅ•O ZBAWIENIE ÅšWIATA, WCIELONY SYN BOÅ»Y
Arb Z. Sz. FeliÅ„ski

PotÄ™Åźna Niebios KrÃłlowo i Pani AnioÅ‚Ãłw, Ty, ktÃłraÅ› otrzymaÅ‚a od Boga posÅ‚annictwo i
wÅ‚adzÄ™, by zetrzeÄ‡ gÅ‚owÄ™ szatana, prosimy CiÄ™ pokornie, rozkaÅź Hufcom Anielskim, aby
Å›cigaÅ‚y szatanÃłw, stÅ‚umiÅ‚y ich zuchwaÅ‚oÅ›Ä‡, a zwalczajÄ…c ich wszÄ™dzie, strÄ…ciÅ‚y
do PiekÅ‚a. Amen. Wszyscy ÅšwiÄ™ci, AnioÅ‚owie i ArchanioÅ‚owie broÅ„cie nas i strzeÅźcie nas.
Amen
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