KU POKRZEPIENIU SERC

BÅ‚ogosÅ‚awieni, ktÃłrzy nie widzieli, a uwierzyli (J 20, 19-31)

Ku pokrzepieniu serc KapÅ‚anÃłw w sercu Naszej Matki - KoÅ›cioÅ‚a !

Warto dla tej Jedynej MiÅ‚oÅ›ci ÅźyÄ‡ !

Czy nasza wiara przekÅ‚ada siÄ™ na Åźycie?

Wiara bez uczynkÃłw jest martwa przypomniaÅ‚ tÄ™ prawdÄ™ Benedykt XVI
Nie wystarczy tylko wierzyÄ‡, Åźe Chrystus jest Bogiem, ale trzeba teÅź z miÅ‚oÅ›ci pÃłjÅ›Ä‡ za Nim
drogÄ… krzyÅźa. â€žJezus nie przyszedÅ‚ po to, by uczyÄ‡ nas nowej filozofii" - mÃłwiÅ‚ Benedykt
XVI â€“ ale po to, by ukazaÄ‡ nam nowÄ… drogÄ™, ktÃłra prowadzi do Åźyciaâ€•.
â€žTÄ… drogÄ… jest miÅ‚osÄ‡, bÄ™dÄ…ca wyrazem autentycznej wiary" â€“ powiedziaÅ‚ Ojciec
ÅšwiÄ™ty. JeÅ›li ktoÅ› czystym i hojnym sercem miÅ‚uje braci, oznacza to, Åźe prawdziwie zna Boga.
Natomiast, jeÅ›li ktoÅ› mÃłwi, Åźe wierzy, a nie miÅ‚uje swych braci, nie jest czÅ‚owiekiem
prawdziwej wiary. Nie mieszka w nim BÃłg. MÃłwi o tym wyraÅºnie Å›w. Jakub ApostoÅ‚ Â«Wiara,
jeÅ›li nie byÅ‚aby poÅ‚Ä…czona z uczynkami, martwa jest sama w sobieÂ»
JeÅ›li naprawdÄ™ wierzymy w zmartwychwstanie Chrystusa, zmienia siÄ™ nasze serce. Zaczynamy
inaczej patrzeÄ‡ na Å›wiat, a takÅźe na innych ludzi, ktÃłrych odkrywamy jako powoÅ‚anych do
zmartwychwstania podobnie jak my. JuÅź teraz moÅźemy na co dzieÅ„ ÅźyÄ‡ wiarÄ…. MoÅźemy sobie
nawzajem dawaÄ‡ znaki wiary w zmartwychwstanie, choÄ‡by zewnÄ™trzne: troszczÄ…c siÄ™ o
potrzebujÄ…cych, okazujÄ…c miÅ‚osierdzie. To takÅźe jest gÅ‚oszenie Ewangelii.
Nas, PolakÃłw Ojciec ÅšwiÄ™ty wezwaÅ‚ do dawania odwaÅźnego Å›wiadectwa o Chrystusie i
naÅ›ladowania Maryi. â€žUczmy siÄ™ od Niej dawaÄ‡ Å›wiadectwo naszej wierze poprzez Åźycie
pokornej sÅ‚uÅźby, gotowi w pierwszej osobie zapÅ‚aciÄ‡ za dochowanie wiernoÅ›ci Ewangelii
miÅ‚oÅ›ci i prawdy, przekonani, Åźe nic z tego, co czynimy nie zginieâ€• - podkreÅ›liÅ‚ Benedykt
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XVI. Jezus powiedziaÅ‚: "JeÅ›li mnie miÅ‚ujecie, przykazaÅ„ moich przestrzegaÄ‡ bÄ™dziecie"- (J
14,15)
"Kto zachowuje Jego naukÄ™, w tym naprawdÄ™ miÅ‚oÅ›Ä‡ BoÅźa jest doskonaÅ‚a!"- (I List Å›w.
Jana 2,5) Kto zachowuje JEGO naukÄ™ â€“ nie wÅ‚asnÄ… lub innych ludzi lecz Jezusa, w takim
czÅ‚owieku manifestuje siÄ™ BoÅźa miÅ‚oÅ›Ä‡. On doÅ›wiadcza BoÅźej miÅ‚oÅ›ci, ale i daje
BoÅźÄ… miÅ‚oÅ›Ä‡. Rozlewa jÄ… z siebie. Chodzenie w BoÅźej miÅ‚oÅ›ci to zainteresowanie i pomoc
bliÅºniemu w trudnoÅ›ciach, to przestrzeganie odpoczynku w DzieÅ„ PaÅ„ski, to ofiarnoÅ›Ä‡, to
sÅ‚uÅźba dla innych.. Jezus powiedziaÅ‚: â€žJeÅ›li przykazaÅ„ moich przestrzegaÄ‡ bÄ™dziecie,
trwaÄ‡ bÄ™dziecie w miÅ‚oÅ›ci mojej, jak i ja przestrzegaÅ‚em przykazaÅ„ Ojca mego i trwam w
miÅ‚oÅ›ci Jegoâ€• â€“ (J 15,10) Trwanie w BoÅźej miÅ‚oÅ›ci, doÅ›wiadczanie BoÅźej
miÅ‚oÅ›ciÄ… wiÄ…Åźe siÄ™ z przestrzeganiem BoÅźych przykazaÅ„. Nie zapominajmy o tym.

Radujcie siÄ™ bo wielka nagroda czeka Was w Niebie!

Gdyby to nie byÅ‚o prawdÄ…, daremna byÅ‚aby nasza wiara, daremne gÅ‚oszenie Ewangelii aÅź po
kraÅ„ce ziemi i daremna Wasza posÅ‚uga i zaangaÅźowanie w budowanie KrÃłlestwa BoÅźego juÅź tu na
tej ziemi.

Zmartwychwstanie PaÅ„skie to fundament naszej wiary, nadziei i ofiarnej miÅ‚oÅ›ci.

A dlaczego o tym piszÄ™? OtÃłÅź nawiÄ…zujÄ…c do wypowiedzi PapieÅźa Benedykta XVI z koÅ„ca
marca ubiegÅ‚ego roku, wsÅ‚uchujÄ…c siÄ™ w jego sÅ‚owa dot. przysiÄ™gi kardynaÅ‚Ãłw o
purpurze bÄ™dÄ…cej kolorem krwi, nasunÄ™Å‚a mi siÄ™ taka refleksja ...jako skutek mojego
osobistego doÅ›wiadczenia.

Oto moje Å›wiadectwo:

Z Å‚aski BoÅźej, w wielkim skupieniu na modlitwie oczami ducha byÅ‚o mi dane widzieÄ‡ po Å›mierci
fizycznej kapÅ‚ana BoÅźego serca, Ojca Ludwika ( Antoniego Nowickiego OFM).
Nie byÅ‚ biskupem. ByÅ‚ odwaÅźnym choÄ‡ skromnym franciszkaninem, z autorytetem,
wykÅ‚adowcÄ… nauki spoÅ‚ecznej koÅ›cioÅ‚a w WSD we Wronkach.

Na wÅ‚asne oczy zobaczyÅ‚am do jakiej godnoÅ›ci zostaÅ‚ wyniesiony, gdyÅź ubrany byÅ‚ w
zÅ‚ocisty pÅ‚aszcz, na gÅ‚owie naÅ‚oÅźonÄ… purpurowÄ… piuskÄ™ a w rÄ™ku zÅ‚oty kielich, do
ktÃłrego wlewaÅ‚a siÄ™ jak rzeka lub tÄ™cza ale biaÅ‚a... (chwaÅ‚a ?) nie umiem wyraziÄ‡
sÅ‚owami - a tak byÅ‚ na twarzy rozpromieniony radoÅ›ciÄ… i przemieniony piÄ™knoÅ›ciÄ… w â€ž
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mÅ‚odego starcaâ€• z biaÅ‚ymi do ramion wÅ‚osami... i uÅ›miechnÄ…Å‚ siÄ™ do mnie tak
gÅ‚Ä™boko, bez sÅ‚Ãłw, aÅź moje serce i duch radosny okrzyk wydaÅ‚o : (Ojciec Ludwik !!!!!!) i
raduje siÄ™ moje serce do tej pory i nie przestajÄ™ Bogu dziÄ™kowaÄ‡ za kapÅ‚anÃłw, wiernych swej
misji aÅź do koÅ„ca swych dni Åźywota, ukrzyÅźowanych wraz z Chrystusem. NastÄ™pnie na jego
rozpromienionej twarzy koÅ‚ysaÅ‚ siÄ™ negatyw nasycony Å›wiatÅ‚em przypominajÄ…cy Oblicze
Chrystusa z CaÅ‚unu TuryÅ„skiego i moje myÅ›li natychmiast pobiegÅ‚y do PapieÅźa PawÅ‚a VI ( jak
pÃłÅºniej sprawdziÅ‚am, jako pierwszy papieÅź powiedziaÅ‚: â€žwszyscy artyÅ›ci prÃłbowali przy
pomocy barwy i formy przeÅ‚oÅźyÄ‡ boskie oblicze Jezusa. A jednak nie jesteÅ›my z nich zadowoleni.
MoÅźe jedynie wizerunek ze ÅšwiÄ™tego CaÅ‚unu ofiarowuje nam coÅ› z tajemnicy tego CzÅ‚owieka i
Boga... ; ...przedstawione tu Oblicze Chrystusa wydaje siÄ™ tak prawdziwe, tak gÅ‚Ä™bokie, tak
ludzkie i boskie, jak Åźaden inny czczony wizerunek (...)â€•).

PÃłÅºniej widniaÅ‚ sam zÅ‚oty kielich z napisem IHS a nad nim biaÅ‚a Hostia...

ZÅ•OTY kielich z napisem IHS
nad nim
BIAÅ•A HOSTIA

Moja refleksja:

Dobry BÃłg dokonaÅ‚ po pierwszym etapie Åźycia w chwili Å›mierci lub po (nie wiem), jakby nowego
stworzenia, bo potÄ™ÅźnÄ… mocÄ… Ducha ÅšwiÄ™tego oÅźywiÅ‚ O. Ludwika i wprowadziÅ‚ go do
nowego juÅź niekoÅ„czÄ…cego siÄ™ Åźycia, bo jak to inaczej wytÅ‚umaczyÄ‡ ? KK naucza, Åźe dusza
jest nieÅ›miertelna tylko ciaÅ‚o wraca do ziemi i czeka na powszechne zmartwychwstanie ciaÅ‚, a
duch ludzki w chwili Å›mierci powraca do Boga skÄ…d wyszedÅ‚ ale to nie koniec... to drugi etap i inny
wymiar przestrzeni duchowej , niewidoczny dla naszych oczu, chyba, Åźe sam BÃłg zechce i pokaÅźe z
Å‚aski swej tak jak mnie. A byÅ‚o to 19 stycznia 2004 roku, w niedzielÄ™ godz. 19.10 a krÃłtko
wczeÅ›niej, 13 dni po jego Å›mierci obudziÅ‚ mnie jego gÅ‚os, ktÃłry â€žjakby zatrÄ…biÅ‚ mi do
chorego lewego uchaâ€•, ktÃłre zostaÅ‚o uleczone.

ZrozumiaÅ‚am tÄ™ wielkÄ… duchowÄ… Å‚askÄ™ z pomocÄ… ApostoÅ‚ki MiÅ‚osierdzia BoÅźego
Å›w. Siostry Faustyny, ktÃłra napisaÅ‚a: â€•...Å‚askÄ™ BoÅźÄ… trzeba przyjmowaÄ‡ tak, jak BÃłg
jÄ… zsyÅ‚a, i w sposÃłb w jaki On chce, i trzeba jÄ… przyjmowaÄ‡ pod takÄ… postaciÄ…, pod jakÄ…
nam BÃłg zsyÅ‚aâ€• (Dzienniczek 715).

Niech zwyciÄ™stwo Chrystusa nad Å›mierciÄ… stanie siÄ™ udziaÅ‚em kaÅźdego z nas, a przeÅźycie
ÅšwiÄ…t Wielkanocnych odnowi w nas nadziejÄ™, Åźe doczekamy radosnego poranka wÅ‚asnej
Wielkanocy a â€•zbawienie popÅ‚ynie od Boga niczym rzekaâ€•- tak jak to przepowiedziaÅ‚ prorok
Izajasz.
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Serdecznie pozdrawiam, z pamiÄ™ciÄ… serca i dziÄ™kczynieniem Bogu za tÄ™ Å‚askÄ™ i wielkie
DzieÅ‚o Nowej Ewangelizacji pod opiekÄ… naszej KrÃłlowej i Matki jakie rozpoczÄ…Å‚ nasz
umiÅ‚owany Rodak i PapieÅź- Jan PaweÅ‚ II, ktÃłry niebawem jako SÅ‚uga BoÅźy bÄ™dzie
kanonizowany.

I na tym miejscu ÅźyczÄ™ caÅ‚ej WspÃłlnocie FranciszkaÅ„skiej aby umocniona Duchem ÅšwiÄ™tym i
MocÄ… SÅ‚owa ukazywaÅ‚a blask i piÄ™kno Prawdy Ewangelii , wskazywaÅ‚a DrogÄ™ i
przyciÄ…gaÅ‚a wszystkich szukajÄ…cych prawdy i Boga, do wspÃłlnoty Matki â€“ KoÅ›cioÅ‚a.

Z Jezusem i MaryjÄ…
Lucyna Barbara

PoznaÅ„, 24.04.2007
ps. DÅ‚ugo siÄ™ zastanawiaÅ‚am nad tÄ… tajemnicÄ… i z kim siÄ™ mam podzieliÄ‡ ale dziÅ›
doszÅ‚am do wniosku, Åźe w tym czasie BÃłg postawiÅ‚ mi KapÅ‚anÃłw na mojej drodze. Gdy O.
Ludwik OFM zachorowaÅ‚ na raka, zdziwiÅ‚am siÄ™ bardzo, Åźe poprosiÅ‚ mnie o modlitwÄ™ i
zwierzyÅ‚ siÄ™, Åźe podda siÄ™ kaÅźdej woli BoÅźej... inny kapÅ‚an teÅź franciszkanin widzÄ…c moje
zatroskanie, przynagliÅ‚ mnie onieÅ›mielonÄ…, abym poszÅ‚a odwiedziÄ‡ go w szpitalu.
PoprosiÅ‚am o bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo bo nie wiedziaÅ‚am co mam powiedzieÄ‡. PoszÅ‚am... w
samÄ… porÄ™... OdszedÅ‚ do Pana w imieniny Pana Jezusa, 3 stycznia 2004, w cichoÅ›ci, momencie,
kiedy trzymaÅ‚am go za rÄ™kÄ™, w wielkim trwaniu OpatrznoÅ›ci, a ja nie rozumiaÅ‚am skÄ…d siÄ™
wziÄ™Å‚a ta moja odwaga i moc .. to nie byÅ‚o ze mnie, to byÅ‚o moje pierwsze bezpoÅ›rednie
zetkniÄ™cie siÄ™ z odchodzeniem do BoÅźego Å›wiata czÅ‚owieka. To byÅ‚ kapÅ‚an bliski mojemu
sercu.. BÃłg zapÅ‚aÄ‡ za to doÅ›wiadczenie prawdy naszej wiary, przejÅ›cia ze Å›mierci do Åźycia ...
OdtÄ…d juÅź inaczej patrzÄ™ na wszystkich kapÅ‚anÃłw, na ich wybranie, na ich pieczÄ™Ä‡ a przede
wszystkim na to, Åźe rozdajÄ… nam darmo Åźycie Chrystusa podczas Eucharystii w KoÅ›ciele... oby Ich
nigdy nam nie zabrakÅ‚o...
Kochajmy nasz KoÅ›ciÃłÅ‚ - naszÄ… MatkÄ™ i kochajmy naszych KapÅ‚anÃłw !!!

wiÄ™cej

http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 1 October, 2020, 22:00

http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 1 October, 2020, 22:00

