CZY MOÅ»NA POZOSTAÄ† OBOJÄ˜TNYM
Jezus umiera na krzyÅźu za kaÅźdego i kaÅźdÄ… z nas. KrzyÅź jest zatem najwiÄ™kszym i najbardziej
wymownym znakiem Jego miÅ‚osiernej miÅ‚oÅ›ci, jedynym znakiem zbawienia dla kaÅźdego pokolenia
i caÅ‚ej ludzkoÅ›ci

Jan PaweÅ‚ II

Czy moÅźna pozostaÄ‡ obojÄ™tnym wobec takiego dowodu miÅ‚oÅ›ci?

ByÅ‚o wielu filozofÃłw, mÄ™drcÃłw i rewolucjonistÃłw na planecie Ziemia, ale Åźaden nie potrafiÅ‚
przeprowadziÄ‡ czÅ‚owieka przez grÃłb. Tylko Jezus Chrystus - Ten, ktÃłremu czeÅ›Ä‡ oddajÄ…
anielskie duchy, otwiera bramÄ™ Å›miercii prowadzi do Åźycia w obfitoÅ›ci, tu na ziemi
i tam po Å›mierci - w niebie.
Nie ma takiego specjalisty, ktÃłry mÃłgÅ‚by uzdrowiÄ‡ poranione i zniewolone ludzkie serce, bo to
serce moÅźe przemieniÄ‡ tylko Ten, kto je stworzyÅ‚.
Z KrzyÅźa Chrystusowego pÅ‚ynie mÄ…droÅ›Ä‡, Å›wiatÅ‚o i moc.
KrzyÅź to drogowskaz ku prawdzie, ku boskim i ludzkim cierpieniom, ku Åźyciu...Kapliczki i krzyÅźe
stawiane przy drodze przetrwaÅ‚y do dziÅ› jako znak wiary naszych ojcÃłw i naszej tradycji. To jest
nasze bogactwo wiary i kultury narodowej. BÄ…dÅźmy wierni temu dziedzictwu .

Czasy siÄ™ zmieniÅ‚y, mÃłwiÄ…. Znaczy co siÄ™ zmieniÅ‚o? Czy czÅ‚owiek nie ma juÅź prawa do
Boga, do swojego StwÃłrcy i Zbawcy? Nie ma juÅź prawa? Bardzo siÄ™ bojÄ… Boga siÅ‚y ciemnoÅ›ci
skoro krzyÅź jest znÃłw zaatakowany a moÅźe im siÄ™ wydaje, Åźe juÅź siÄ™ nie muszÄ… baÄ‡, Åźe
BÃłg jest pokonany juÅź w czÅ‚owieku i moÅźna uderzyÄ‡ takÅźe w jego znak, w krzyÅź. ChciaÅ‚oby
siÄ™ przypomnieÄ‡ tylko, Åźe juÅź nie ÅźyjÄ… ci, ktÃłrzy gÅ‚osili, Åźe BÃłg umarÅ‚. BÃłg dalej
prowadzi swoje dzieÅ‚o na ziemi, Åźe juÅź od dawna nie ÅźyjÄ… ci, co chcieli tworzyÄ‡ siÅ‚Ä…
spoÅ‚eczeÅ„stwo bez Boga. JuÅź ich wielokrotnie wskazano jako odpowiedzialnych za zbrodnie i
cierpienia, a ich dzisiejsi towarzysze z uporem chcÄ… kontynuowaÄ‡ ich dzieÅ‚o. My wiemy, Åźe to
bojaÅºÅ„ BoÅźa jest poczÄ…tkiem mÄ…droÅ›ci, aby tÄ™ mÄ…droÅ›Ä‡ rozpoznaÄ‡ trzeba znaÄ‡
BoÅźÄ… drogÄ™ - to takÅźe poczÄ…tek mÄ…droÅ›ci. warto przeczytaÄ‡ lub posÅ‚uchaÄ‡ caÅ‚Ä…
homiliÄ™ Abp. A.DziÄ™gi

CzÅ‚owiek jest istotÄ… spoÅ‚ecznÄ… i ma prawo organizowaÄ‡ swoje Åźycie czy we wspÃłlnocie
religijnej czy jako obywatel konkretnego PaÅ„stwa. KaÅźda z tych dwÃłch spoÅ‚ecznoÅ›ci ma
obowiÄ…zek stanowienia praw, odpowiadajÄ…cych potrzebom i aktualnej sytuacji swych czÅ‚onkÃłw i
dla ich prawdziwego dobra. Ponadto prawo ludzkie musi byÄ‡ godziwe, sprawiedliwe, celowe i
potrzebne, a takÅźe moÅźliwe fizycznie i moralnie do wypeÅ‚nienia.
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 22 August, 2018, 01:21

Nie moÅźemy przecieÅź zapomnieÄ‡ sÅ‚Ãłw Wielkiego PapieÅźa - Jana PawÅ‚a II wypowiedzianych
przed dziesiÄ™ciu laty pod Giewontem: "'BÄ™dÄ… patrzeÄ‡ na tego, ktÃłrego przebili' - te sÅ‚owa
kierujÄ… nasz wzrok ku krzyÅźowi Å›wiÄ™temu, ku drzewu krzyÅźa, na ktÃłrym zawisÅ‚o zbawienie
Å›wiata. 'Nauka bowiem krzyÅźa - jak pisze Å›w. PaweÅ‚ - 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‚ wspÃłÅ‚czesny, ojcowie 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
Chrystusowy krzyÅź krÃłlowaÅ‚ w sposÃłb szczegÃłlny na Giewoncie (...)
UmiÅ‚owani bracia i siostry, nie wstydÅºcie siÄ™ krzyÅźa. Starajcie siÄ™ na co dzieÅ„ podejmowaÄ‡
krzyÅź i odpowiadaÄ‡ na miÅ‚oÅ›Ä‡ Chrystusa. BroÅ„cie krzyÅźa, nie pozwalajcie, aby ImiÄ™ BoÅźe
byÅ‚o obraÅźane w waszych sercach, w Åźyciu spoÅ‚ecznym czy rodzinnym. DziÄ™kujmy BoÅźej
OpatrznoÅ›ci za to, Åźe krzyÅź powrÃłciÅ‚ do szkÃłÅ‚, urzÄ™dÃłw publicznych, szpitali. Niech on tam
pozostanie! Niech przypomina o naszej chrzeÅ›cijaÅ„skiej godnoÅ›ci i narodowej toÅźsamoÅ›ci, o tym,
kim jesteÅ›my i dokÄ…d zmierzamy i gdzie sÄ… nasze korzenie. Niech przypomina o miÅ‚oÅ›ci Boga
do czÅ‚owieka, ktÃłra w krzyÅźu znalazÅ‚a swÃłj najgÅ‚Ä™bszy wyraz (...).
Niech ten krzyÅź tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrzeÅ›cijaÅ„skiej godnoÅ›ci i narodowej
toÅźsamoÅ›ci, o tym, kim jesteÅ›my i dokÄ…d zmierzamy i gdzie sÄ… nasze korzenie.
(Zakopane, 6 czerwca 1997 r.).

NIE MA WIÄ˜KSZEJ MIÅ•OÅšCI OD TEJ, GDY KTOÅš Å»YCIE SWOJE ODDAJE ZA PRZYJACIÃ“Å•
SWOICH
( J 15, 13 )
Chrystus bez KrzyÅźa nie jest Chrystusem Ewangelii. Bez KrzyÅźa byÄ‡ moÅźe jest Chrystusem
teologÃłw (tych, ktÃłrzy podejmujÄ… specjalistycznÄ… analizÄ™, lecz nie sÄ… zdolni do podejmowania
BoÅźej syntezy teologicznej) i socjologÃłw, Chrystusem pisarzy i dziennikarzy, ale nie jest Chrystusem
Zbawicielem, nie jest Chrystusem najwyÅźszej MiÅ‚oÅ›ci- jak to przepowiedziaÅ‚ Izajasz- ktÃłry
zbawia nas swoimi Å›miertelnymi ranami (por.Iz 53,5, ktÃłry na drzewie KrzyÅźa niesie grzesznikÃłw ku
Ojcu, oczyszczajÄ…c ich po drodze we KRWI swojej. Chrystus bez KrzyÅźa moÅźe byÄ‡ co najwyÅźej
Mistrzem i wzorem do naÅ›ladowania, przewodnikiem, reformatorem, dziaÅ‚aczem spoÅ‚ecznym i
rewolucjonistÄ… jak to o Nim gÅ‚osi dziÅ› tzw. teologia wyzwolenia. Bez KrzyÅźa moÅźe On byÄ‡
wszystkim, ale nigdy nie TYM, ktÃłry prowadzi czÅ‚owieka od
ÅšMIERCI DO Å»YCIA, SAM UMIERAJÄ„C I ZMARTWYCHWSTAJÄ„C
/por. Fr. Blachnicki - KWC, Bp J. Pietraszko /
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Ks. Blachnicki wiedziaÅ‚, Åźe â€žprawdziwe chrzeÅ›cijaÅ„stwo zaczyna siÄ™ od zrozumienia
tajemnicy krzyÅźaâ€• i Åźe wszystko, co dzieje siÄ™ w krÃłlestwie BoÅźym, w krzyÅźu ma swoje
ÅºrÃłdÅ‚o i z nim jest nieodÅ‚Ä…cznie zwiÄ…zane.
Odkupienie przynosi nam nie tylko wyzwolenie od ciemnoÅ›ci bÅ‚Ä™du i od lÄ™ku, ale przede
wszystkim od egoizmu, od egocentrycznej miÅ‚oÅ›ci, ktÃłra stanowi najgÅ‚Ä™bsze ÅºrÃłdÅ‚o
wszelkiej niewoli. Z powodu niej bowiem nie tylko czÅ‚owiek dla czÅ‚owieka staje siÄ™ przedmiotem
manipulacji, ale takÅźe nie moÅźe w wolnoÅ›ci urzeczywistniaÄ‡ sam siebie.
KDK 24 mÃłwi, iÅź "czÅ‚owiek nie moÅźe odnaleÅºÄ‡ siÄ™ w peÅ‚ni inaczej, jak tylko poprzez
bezinteresowny dar z siebie samego".
NIE MA CHRZEÅšCIJAÅƒSTWA BEZ KRZYÅ»A
ChrzeÅ›cijanie, ktÃłrzy odrzucajÄ… krzyÅź, sÄ… "ateistami" - to jedna z myÅ›li zawartych w
rozwaÅźaniach Drogi KrzyÅźowej w rzymskim Koloseum (2008r.) Ich autorem po raz pierwszy w historii
jest biskup z Chin - ks. kard. Joseph Zen Ze-kiun, ordynariusz Hongkongu. "IstniejÄ… odwaÅźni ateiÅ›ci,
ktÃłrzy gotowi sÄ… poÅ›wiÄ™ciÄ‡ siÄ™ rewolucji: skÅ‚onni sÄ… objÄ…Ä‡ krzyÅź, ale bez Jezusa.
WÅ›rÃłd chrzeÅ›cijan sÄ… 'ateiÅ›ci', ktÃłrzy przyjmujÄ… Jezusa, ale bez krzyÅźa. OtÃłÅź bez Jezusa
krzyÅź jest nie do wytrzymania, a bez krzyÅźa nie moÅźna roÅ›ciÄ‡ sobie prawa do bycia z Jezusem" napisaÅ‚ ks. kard. Joseph Zen Ze-kiun w medytacji przy VII stacji Drogi KrzyÅźowej w rzymskim
Koloseum: "Jezus obciÄ…Åźony krzyÅźem".
czytaj dalej

BEZ CHRYSTUSA NIE MA CHRZEÅšCIJAÅƒSTWA
Centrum wiary chrzeÅ›cijaÅ„skiej to Jezus Chrustus .Zasadniczym elementem , ktÃłry odrÃłÅźnia
chrzeÅ›cijaÅ„stwo od pozostaÅ‚ych religii monoteistycznych (judaizmu i islamu) jest wiara w Jezusa
Chrystusa â€“ Syna BoÅźego, ktÃłry staÅ‚ siÄ™ czÅ‚owiekiem dla naszego zbawienia. ZarÃłwno dla
judaizmu, jak i dla islamu jest nie do przyjÄ™cia, aby BÃłg, ktÃłry jest czystym duchem, samÄ…
Å›wiÄ™toÅ›ciÄ…, przyjÄ…Å‚ materialne ciaÅ‚o, niejako "zmieszaÅ‚ siÄ™" z elementem ziemskim,
ktÃłry zawsze byÅ‚ postrzegany jako coÅ› gorszego od tego, co duchowe
czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡
O KRZYÅ»U:
NajwyÅźsze dobro Odkupienia Å›wiata zostaÅ‚o wyprowadzone z KrzyÅźa Chrystusa i stale z niego
bierze swÃłj poczÄ…tek. KrzyÅź Chrystusa staÅ‚ siÄ™ ÅºrÃłdÅ‚em, z ktÃłrego bijÄ… strumienie wody
Åźywej. W nim teÅź musimy postawiÄ‡ na nowo pytanie o sens cierpienia i odczytaÄ‡ do koÅ„ca
odpowiedÅº na to pytanie.
Jan PaweÅ‚ II, List apostolski â€žSalvifici dolorisâ€•, n. 18
WÅ‚aÅ›nie w tajemnicy KrzyÅźa objawia siÄ™ w peÅ‚ni niepowstrzymana potÄ™ga miÅ‚osierdzia Ojca
Niebieskiego. Aby pozyskaÄ‡ na nowo miÅ‚oÅ›Ä‡ swojego stworzenia, zgodziÅ‚ siÄ™ zapÅ‚aciÄ‡
najwyÅźszÄ… cenÄ™ krwi swojego Jednorodzonego Syna. ÅšmierÄ‡, ktÃłra dla pierwszego Adama
byÅ‚a znakiem skrajnej samotnoÅ›ci i niemocy, przeksztaÅ‚ciÅ‚a siÄ™ w ten sposÃłb w najwyÅźszy
akt miÅ‚oÅ›ci i wolnoÅ›ci nowego Adama.
Benedykt XVI, OrÄ™dzie na Wielki Post, 2007 r.

Czy moÅźna pozostaÄ‡ obojÄ™tnym wobec takiego dowodu miÅ‚oÅ›ci?
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Nie zdejmÄ™ KrzyÅźa z mojej Å›ciany-

(PieÅ›Å„ religijna a zarazem Å›wiadectwo i wyznanie naszej wiary)

1. Nie zdejmÄ™ KrzyÅźa z mojej Å›ciany
Za Åźadne skarby Å›wiata,
Bo na nim Jezus ukochany
GrzesznikÃłw z niebem brata.

Ref.: Nie zdejmÄ™ KrzyÅźa z mego serca,
ChoÄ‡by mi umrzeÄ‡ trzeba,
ChoÄ‡by mi groziÅ‚ kat, morderca,
Bo KrzyÅź to klucz do nieba.

2. Nie zdejmÄ™ KrzyÅźa z mojej duszy,
Nie wyrwÄ™ go z sumienia,
Bo KrzyÅź szatana wniwecz kruszy,
Bo KrzyÅź to znak zbawienia.

Ref.: A gdy zobaczÄ™ w poniewierce
Jezusa KrzyÅź i ranÄ™,
KtÃłra otwiera Jego Serce,
W obronie KrzyÅźa stanÄ™.

Modlitwa - egzorcyzm krzyÅźa benedyktyÅ„skiego
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Crux sacra sit mihi lux
Non draco sit mihi dux
Vade retro satana
Non saude mihi vana
Sunt mala quae libas
Ipse venea bibas

TÅ‚umaczenie
KrzyÅź Å›wiÄ™ty niech bÄ™dzie mi Å›wiatÅ‚em
Niech diabeÅ‚ nie bÄ™dzie mi przewodnikiem
IdÅº precz, szatanie
Nie kuÅ› mnie do prÃłÅźnoÅ›ci
ZÅ‚e jest to, co podsuwasz
Sam pij swojÄ… truciznÄ™

CZY KRZYÅ» MOÅ»E BYÄ† NIELEGALNY????

MIÅ•OÅšÄ† KRZYÅ»A

Zatrzymaj siÄ™ i pomyÅ›l przez chwilÄ™,
to zrozumiesz po co Åźyjesz..

Kraj , ktÃłrego drÃłg KrzyÅź strzeÅźe z Jezusem nie zginie.
On nas chroni w kaÅźdej trudnej i smutnej godzinie.
ChroÅ„ KrzyÅź przy drodze stojÄ…cy, z ktÃłrego miÅ‚oÅ›Ä‡ spÅ‚ywa.
Tylko z KrzyÅźem i z Jezusem Polska moÅźe byÄ‡ szczÄ™Å›liwa.

Jezus to najwyÅźsze imiÄ™, to nasza miÅ‚oÅ›Ä‡ i nasza nadzieja,
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 22 August, 2018, 01:21

Jezu, Polska musi zatÄ™skniÄ‡ i prosiÄ‡ z gorÄ…cÄ… miÅ‚oÅ›ciÄ… Pana,
PrzyjdÅº do nas Panie , nasz dobry BoÅźe, przyjdÅº z Å‚askÄ… swojÄ…
KrzyÅź Twego Syna niech bÄ™dzie mi szczÄ™Å›ciem i miÅ‚oÅ›ciÄ… mojÄ….

Przytul siÄ™ do KrzyÅźa , do Jego skarbnicy, On ciÄ™ ochroni
W trudnej chwili burzy , wichrÃłw i nawaÅ‚nicy., On ciÄ™ osÅ‚oni.
Jak sÅ‚odkie w mroku cienie. TwÃłj KrzyÅź w moim sercu lÅ›ni.,
WÃłd krysztaÅ‚Ãłw siÄ™ rumieni i miÅ‚oÅ›ciÄ… wypeÅ‚ni dni.

Jezu Polska wiarÄ™ traci, niech TwÃłj ÅšwiÄ™ty KrzyÅź jÄ… osÅ‚oni,
Niech nas ogarnie Twojej miÅ‚oÅ›ci promieniami.
Jezu jak ja kocham TwÃłj KrzyÅź i w sercu go noszÄ™,
W moich cierpieniach dzielÄ™ siÄ™ z TobÄ… i o miÅ‚oÅ›Ä‡ proszÄ™.

Wobec Twej mÄ™ki , nic moje cierpienie,
Patrzysz na nas z nieba i dajesz pocieszenie,
Czuwasz przy drogach , strzeÅźesz miasta i wioski,
Jezu strzeÅźesz caÅ‚y Å›wiat i umiÅ‚owaÅ‚eÅ› narÃłd polski.

TwÃłj KrzyÅź wzniesiony na Giewoncie,
Promieniami Swoimi ogrzewa PolskÄ™ jak sÅ‚oÅ„ce.
Otula kraj caÅ‚y, peÅ‚en miÅ‚oÅ›ci otula Swymi ÅšwiÄ™tymi ramionami.
"Tylko pod KrzyÅźem i pod Jego znakiem,Polska bÄ™dzie PolskÄ… a Polak Polakiem".

(za wieszczem narodu A.Mickiewiczem)
Auitor: Aniela Piwowarska
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Czy moÅźna pozostaÄ‡ obojÄ™tnym wobec takiego dowodu miÅ‚oÅ›ci?

Â

( ....KrzyÅź zostaÅ‚ poÅ›wiÄ™cony. W nim znajdujÄ… siÄ™ lÄ™ki i nadzieje mieszkaÅ„cÃłw Stalowej
Woli. Dlaczego wiÄ™c ma zostaÄ‡ usuniÄ™ty? - pyta Ks. Bp. E. Frankowski. WyjaÅ›nia teÅź, Åźe
obecny krzyÅź stoi w miejscu poprzedniego. - W tym miejscu byli traceni ludzie. Tam sÄ… koÅ›ci ofiar I i
II wojny Å›wiatowej. wiÄ™cej

MOJA REFLEKSJA: NIECH ON TAM POZOSTANIE (ZA NAUCZANIEM BÅ•OGOSÅ•AWIONEGO J.PAWÅ•A)
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KrzyÅź sprzed katedry w Port-Au-Prince.. Haiti

TAJEMNICA MSZY ÅšW.

http://www.youtube.com/watch?v=889DExWsmFo"
target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=889DExWsmFo&feature=related">http://www.youtu
be.com/watch?v=889DExWsmFo

&feature=related
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Eucharystia jako walka duchowa

Â
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