ÅšWIAT POTRZEBUJE NASZEGO ÅšWIADECTWA
â€ž...Bo ja nie wstydzÄ™ siÄ™ Ewangelii, jest ona bowiem mocÄ… ku zbawieniu dla kaÅźdego...â€•Å›w. PaweÅ‚ (List do Rzymian)

Orszaki Trzech KrÃłli 2017â€“ poza PolskÄ… â€“ organizowane sÄ… m.in. w Niemczech, na Ukrainie,
w Rwandzie, Ekwadorze i Stanach Zjednoczonych

6 stycznia ÅšwiÄ™to Objawienia siÄ™ PaÅ„skiego poganom â€“ Epifania â€“ Trzech KrÃłli. Jest
jednym z najstarszych Å›wiÄ…t w KoÅ›ciele. Obchodzono je na Wschodzie od III wieku, a na Zachod
przedostaÅ‚o siÄ™ pod koniec IV wieku.
W koÅ›cioÅ‚ach Å›wiÄ™cona jest kreda, ktÃłrÄ… zgodnie z dawnym polskim zwyczajem na drzwiach
naszych domostw i mieszkaÅ„ kreÅ›limy pierwsze litery MÄ™drcÃłw ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i
Baltazara ( K+M+B) oraz kadzidÅ‚o, ktÃłrym powinniÅ›my wykadziÄ‡ od zÅ‚ego ducha nasze domy.
Dary MÄ™drcÃłw majÄ… znaczenie symboliczne. OznaczajÄ… godnoÅ›Ä‡ krÃłlewskÄ… Chrystusa
(zÅ‚oto), wypÅ‚ywajÄ…cÄ… z poÅ‚Ä…czenia siÄ™ natury ludzkiej (mirra) z BoskÄ… (kadzidÅ‚o).
Dlatego wyobraÅźajÄ… one samego Zbawiciela. Oznakowanie w ten sposÃłb drzwi naszych domÃłw
posiada rangÄ™, Å›wiadectwa wiary wobec naszych braci i siÃłstr, ktÃłrzy od nas tego Å›wiadectwa
ÅźÄ…dajÄ… i na nie oczekujÄ…. Pragniemy przez to wyraziÄ‡, Åźe jak kiedyÅ› oni, tak i my teraz
chcemy szukaÄ‡ Chrystusa i cieszyÄ‡ siÄ™ z Jego znalezienia.

Tylko Bog moÅźe daÄ‡ wiarÄ™; Jednak Ty moÅźesz daÄ‡ Å›wiadectwo

Droga wyboru Jezusa wiÄ…Åźe siÄ™ z dawaniem Å›wiadectwa o Nim. Jest to trudna, ale najpewniejsza i
najlepsza droga, ktÃłra prowadzi do zbawienia
z ksiÄ…Åźki Å»yÄ‡ EwangeliÄ… - Codzienna Ewangelia z rozwaÅźaniami 2012
Ewangelia jest Åźywym SÅ‚owem Boga. Ma ona moc przemieniÄ‡ nasze Åźycie, nadaÄ‡ mu
wÅ‚aÅ›ciwy kierunek i cel.

Warto przeczytaÄ‡
JEZUS CHRYSTUS W CENTRUM WIARY CHRZEÅšCIJAÅƒSKIEJ
Å»yjemy w czasach pluralizmu i tolerancji. A to oznacza, Åźe kaÅźde stanowisko, poglÄ…d, postawa,
przekonanie ma takie samo prawo bytu, jak kaÅźde inne. Liczy siÄ™ nie tyle prawda â€“ bo ona dzieli
ludzi (zresztÄ…, jak zapytaÅ‚ PiÅ‚at: "CÃłÅź to jest prawda?"), ale tolerancja, niemal za wszelkÄ…
cenÄ™. Podobnie wzglÄ™dne stajÄ… siÄ™ zasady, zwÅ‚aszcza te moralne. Teraz kaÅźdy ma prawo tak
postÄ™powaÄ‡, jak sam uwaÅźa za sÅ‚uszne â€“ w imiÄ™ wolnoÅ›ci osoby. Dotyczy to rÃłwnieÅź
religii. Nie jest waÅźne, kto jakÄ… religiÄ™ wyznaje, przecieÅź w zasadzie "w kaÅźdej chodzi o to samo",
po co siÄ™ kÅ‚ÃłciÄ‡ i spieraÄ‡ na argumenty. WaÅźne, Åźeby byÅ‚ pokÃłj na Å›wiecie i ludziom
dobrze siÄ™ ÅźyÅ‚oâ€Ś W takim Å›wiecie tym bardziej musimy byÄ‡ Å›wiadomi naszej
chrzeÅ›cijaÅ„skiej toÅźsamoÅ›ci. Inaczej mÃłwiÄ…c, powinniÅ›my wiedzieÄ‡, co decyduje o tym, Åźe
jesteÅ›my chrzeÅ›cijanami i czy naprawdÄ™ nie rÃłÅźnimy siÄ™ niczym istotnym od wyznawcÃłw
innych religii?
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BEZ CHRYSTUSA NIE MA CHRZEÅšCIJAÅƒSTWA

Zasadniczym elementem wiary, 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.
Bez Jezusa Chrystusa nie ma zatem chrzeÅ›cijaÅ„stwa. Ale powiedzmy to jeszcze raz wyraÅºnie: nie
chodzi tylko o Jezusa - wybitnego czÅ‚owieka, nauczyciela, proroka, nawet cudotwÃłrcy - bo takiego
Jezusa uznaje islam i nawet judaizm. Chodzi o drugÄ… OsobÄ™ TrÃłjcy ÅšwiÄ™tej, ktÃłra od wiekÃłw
ÅźyÅ‚a zjednoczona z Ojcem w Duchu ÅšwiÄ™tym, a w okreÅ›lonym punkcie historii przyjÄ™Å‚a
ludzkie ciaÅ‚o. Chodzi o Jezusa Chrystusa, "ktÃłry cierpiaÅ‚ i umarÅ‚ za nas i ktÃłry teraz, poniewaÅź
zmartwychwstaÅ‚, Åźyje z nami na zawsze..." (por. KKK 426). WÅ‚aÅ›nie ten moment jest
newralgiczny: BÃłg, ktÃłry staje siÄ™ czÅ‚owiekiem dla zbawienia czÅ‚owieka - tego nie ma w Åźadnej
innej religii. To jest nasza toÅźsamoÅ›Ä‡, to jest nasz skarb, ktÃłrego nie moÅźemy siÄ™ wyrzec w
imiÄ™ tolerancji i religijnego pluralizmu. Raczej chcemy dzieliÄ‡ siÄ™ nim z innymi. Bo nie ma
radoÅ›niejszej nowiny, niÅź fakt, Åźe Tak bowiem BÃłg umiÅ‚owaÅ‚ Å›wiat, Åźe Syna swego
Jednorodzonego daÅ‚, aby kaÅźdy kto w Niego wierzy nie zginÄ…Å‚, ale miaÅ‚ Åźycie wieczne (J 3,16).

czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

BYÄ† CHRZEÅšCIJANINEM - to nasze powoÅ‚anie. To Åźycie wg Ewangelii, wg KrzyÅźa Chrystusowego,
wg SÅ‚owa BoÅźego, ktÃłre gÅ‚osi KoÅ›ciÃłÅ‚.
Nie bierzmy wzoru z tego Å›wiata, lecz przemieniajmy siÄ™ przez odnawianie umysÅ‚u dla
rozpoznawania woli BoÅźej, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonaÅ‚e. /por Rz.12,2/ OrÄ™dzie
Fatimskie jest dla nas wezwaniem. PowiedziaÅ‚ PapieÅź Benedykt XVI. Jest wezwaniem, abyÅ›my
naszym codziennym Åźyciem dawali Å›wiadectwo prawdzie i Bogu. BÃłg Jest Bogiem Nadziei dla
Å›wiata, dla naszej Ojczyzny. Trwajmy mocni w wierze! PostÄ™pujmy drogami KoÅ›cioÅ‚a, ktÃłry jest
wspÃłlnotÄ… modlitwy o jednoÅ›Ä‡ i miÅ‚oÅ›Ä‡ naszych rodzin, i caÅ‚ej rodziny ludzkiej. BÃłg
pragnie nawrÃłciÄ‡ caÅ‚y Å›wiat i wezwaÄ‡ go do zbawienia i na drogÄ™ prowadzÄ…cÄ… do Niego,
ktÃłry jest poczÄ…tkiem i koÅ„cem wszelkiego bytu.

To wielka zachÄ™ta do przywracania jednoÅ›ci caÅ‚emu stworzeniu, w ktÃłrym czÅ‚owiek i rodzina
ludzka zajmujÄ… czoÅ‚owe miejsce. To wielkie zadanie nie tylko dla chrzeÅ›cijan ale dla wszystkich,
zwÅ‚. ludzi dobrej woli. To apostolstwo - przywilej i zobowiÄ…zanie nie tylko dla utrudzonych
duchownych ale dla Å›wieckich, dla calego KoÅ›cioÅ‚a, KoÅ›ciÃłÅ‚ to caÅ‚y Chrystus / GÅ‚owa i
mistyczne CiaÅ‚o /a my Jego Åźywymi czÅ‚onkami.

Åšwiadectwo sÅ‚owa i Åźycia jest nakazem Pana, ktÃłry chce, aby Å›wiatÅ‚oÅ›Ä‡ nasza Å›wieciÅ‚a
przed ludÅºmi i dlatego obiecaÅ‚ nam moc Ducha ÅšwiÄ™tego, abyÅ›my mogli staÄ‡ siÄ™ Jego
Å›wiadkami, ufajÄ…c tej mocy i modlÄ…c, siÄ™ o nia chcÄ™ przy kaÅźdej okazji wyznawaÄ‡
Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela. (SÅ‚uga BoÅźy Ks. Franciszek Blachnicki - zaÅ‚oÅźyciel Ruchu
ÅšwiatÅ‚o-Å»ycie)

Osoba wierzÄ…ca, peÅ‚na Chrystusa, ktÃłry w niej mieszka, daje o Nim Å›wiadectwo swoim wÅ‚asnym
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Åźyciem, kim On dla niej jest. Jednak nigdy nie czyni tego w sposÃłb nachalny, narzucajÄ…cy siÄ™ ale
zupeÅ‚nie naturalnie dzieli siÄ™ tym, czym Åźyje, zgodnie ze swym temperamentem, zdolnoÅ›ciami,
wyksztaÅ‚ceniem, pozycjÄ… spoÅ‚ecznÄ… a przede wszystkim prawym sumieniem i nauczaniem
Magisterium KoÅ›cioÅ‚a ( aby uniknÄ…Ä‡ bÅ‚Ä™dÃłw o Panu i Jego KoÅ›ciele postawionym na
fundamencie ApostoÅ‚Ãłw, na Piotrze...)

KoÅ›ciÃłÅ‚ jest organizmem Åźywym, nie organizacjÄ…. (Benedykt XVI), jest wspÃłlnotÄ…, ktÃłra
zawsze gromadzi siÄ™ wokÃłÅ‚ Chrystusa. Niesie EwageliÄ™ nadziei.
KoÅ›ciÃłÅ‚ wciÄ…Åź zaprasza ... KoÅ›ciÃłÅ‚ modli siÄ™ ... KoÅ›ciÃłÅ‚ Åźyje ... Åźyje EucharystiÄ…,
ktÃłra jest ÅºrÃłdÅ‚em i szczytem MiÅ‚osierdzia BoÅźego.

Ks. Franciszek Blachnicki: Warunki owocnego dawania Å›wiadectwa o Chrystusie
-

ByÄ‡ pewnym, Åźe Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, Åźe jest w moim Åźyciu, Åźyje we mnie,
a ja w Nim.
-

UpewniÄ‡ siÄ™, Åźe wszystkie moje grzechy sÄ… uznane i wyznane przed Bogiem w wierze w
przebaczajÄ…cÄ… moc krwi Chrystusa wylanej na krzyÅźu.
-

UpewniÄ‡ siÄ™, Åźe prowadzÄ™ Åźycie w Duchu, Åźe Chrystus zasiada na tronie mojego serca, a
moje "ja" jest Mu poddane.
-

-

-

-

-

DzieliÄ‡ siÄ™ przy kaÅźdej okazji w prosty sposÃłb swojÄ… wiarÄ… w Chrystusa z innymi.

ModliÄ‡ siÄ™.

IÅ›Ä‡, tzn. WziÄ…Ä‡ inicjatywÄ™ w swoje rÄ™ce.

IÅ›Ä‡ w miÅ‚oÅ›ci, w przekonaniu, Åźe jestem narzÄ™dziem miÅ‚oÅ›ci Boga.

RozmawiaÄ‡ o Jezusie.

PozostawiÄ‡ Bogu rezultaty i Jemu przypisywaÄ‡ owoce.
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JeÅźeli bÄ™dziemy stosowali wszystkie wymienione zasady, to nasze Å›wiadectwo na pewno bÄ™dzie
owocne i bÄ™dziemy przezywali wielkÄ… radoÅ›Ä‡. Wtedy na pytanie: Co uwaÅźasz za
najradoÅ›niejsze w swoim Åźyciu? - bÄ™dziemy mogli odpowiedzieÄ‡: - To, Åźe przyjÄ…Å‚em
Chrystusa i Åźe mogÄ™ innych do Niego prowadziÄ‡. To jest najradoÅ›niejsze przeÅźycie w moim
Åźyciu i tym najlepiej mogÄ™ sÅ‚uÅźyÄ‡ innym ludziom, moim braciom.

Â

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

DoÅ›wiadczenie Boga w Åźyciu, uzdrowienie i odkrycie na nowo Jego obecnoÅ›ci i miÅ‚oÅ›ci jest
doÅ›wiadczeniem bardzo osobistym, dlatego bardzo czÄ™sto nie Å‚atwo to opisaÄ‡ i ujÄ…Ä‡ w kilku
prostych a zarazem klarownych zdaniach, szczegÃłlnie gdy obejmuje ono rozlegÅ‚y obszar naszego
Åźycia. Wielokrotnie Å›wiadectwo musi w nas dojrzeÄ‡ i przynieÅ›Ä‡ owoce w swoim czasie. Pan BÃłg
jednak oczekuje od nas dzielenia siÄ™ tym co czyni w naszym Åźyciu, a to po to aby inni ktÃłrzy to
czytajÄ… mogli rÃłwnieÅź poprzez Twoje Å›wiadectwo dotknÄ…Ä‡ Jego miÅ‚oÅ›ci i otworzyÄ‡ siÄ™.
Dlatego podziel siÄ™ z innymi tym co otrzymaÅ‚eÅ› - nie zatrzymuj tego tylko dla siebie.

Matko Boga i ludzi Nasza Pani i Matko
Na poczÄ…tku dziejÃłw zbawienia, odwieczny Ojciec wyznaczyÅ‚ i wybraÅ‚ Ciebie, NiepokalanÄ…, na
MatkÄ™ SÅ‚owa, ktÃłre staÅ‚o siÄ™ CiaÅ‚em. Na poczÄ…tku walki dobra ze zÅ‚em wybraÅ‚ Ciebie
jako niewiastÄ™, ktÃłra zmiaÅźdÅźy gÅ‚owÄ™ wÄ™Åźa. W ten sposÃłb uczyniÅ‚ Twoje pokorne
macierzyÅ„stwo znakiem nadziei dla wszystkich, ktÃłrzy - w tym zmaganiu, w tej walce - pragnÄ…
wytrwaÄ‡ przy Twoim Synu i zÅ‚o dobrem zwyciÄ™ÅźaÄ‡.

W miarÄ™ zbliÅźania siÄ™ do koÅ„ca drugiego tysiÄ…clecia, my, ludzie gÅ‚Ä™boko odczuwamy te
zmagania. Wydarzenia, w ktÃłrych uczestniczymy, ukazujÄ… nam stale, jak bardzo sÄ… groÅºne - w nas
samych i wokÃłÅ‚ nas - siÅ‚y grzechu, nienawiÅ›ci, okrucieÅ„stwa i Å›mierci. Tak wiÄ™c znÃłw
kierujemy nasze wejrzenie na MatkÄ™ Odkupiciela Å›wiata, na tÄ™ niewiastÄ™ z Apokalipsy
Å›wiÄ™tego Jana, na niewiastÄ™ obleczonÄ… w sÅ‚oÅ„ce, w ktÃłrej widzimy Ciebie jaÅ›niejÄ…cÄ…
Å›wiatÅ‚em, ktÃłre rozÅ›wietla mroczne i niebezpieczne etapy ludzkiego Åźycia na ziemi. O Matko,
niech ta modlitwa i to oddanie siÄ™, ktÃłre odnawiamy po raz wtÃłry, powiedzÄ… Ci o nas wszystko.
Przygarnij nas znowu do siebie, Matko Boga i ludzi - Pocieszycielko, WspomoÅźycielko, wielka Matko Boga
i nasza Matko, i przybliÅź siÄ™ znowu do nas. Nie pozwÃłl zatraciÄ‡ siÄ™ braciom i siostrom Twojego
Syna. Daj naszym sercom moc prawdy. WprowadÅº pokÃłj i Å‚ad w nasze Åźycie.
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OkaÅź siÄ™ nam matkÄ…! KrÃłlowo Niebios, raduj siÄ™!

Turyn, 13 kwietnia 1980 Jan PaweÅ‚ II

NieÅ›my ten nasz depozyt wyprÃłbowanej wiary z Jezusem i MaryjÄ… i dzielmy siÄ™ Nim jak chlebem z
oddaniem i poÅ›wiÄ™ceniem. I nie lÄ™kajmy siÄ™ dawaÄ‡ Å›wiadectwa przynaleÅźnoÅ›ci do
KoÅ›cioÅ‚a Chrystusa i Maryi, naszej duchowej Matki, PoÅ›redniczki wszystkich Å‚ask, abyÅ›my mieli
uczestnictwo w owocach Å›mierci i zmartwychwstania, w budowaniu wspÃłlnego dobra na Jego
fundamencie, w Å›wiecie i w naszej OjczyÅºnie.

Idziemy z TobÄ…, Matko, idziemy polskÄ… drogÄ…, solidarni z Chrystusem, jak zawsze Tobie wierni byli
nasi ojcowie ...

ÅšwiÄ™ta Rodzina: Jezus, Maryja, JÃłzef - ÅšwiÄ™ta Rodzina z Nazaretu przypomina nam te trzy
wielkie postaci w dziejach Å›wiata, ktÃłre dla wszystkich rodzin stanowiÄ… najwspanialszy ideaÅ‚
Å›wiÄ™toÅ›ci i przykÅ‚ad do naÅ›ladowania.
KaÅźdy z nas wychowaÅ‚ siÄ™ w rodzinie, w niej znalazÅ‚ schronienie i miÅ‚oÅ›Ä‡.
W nich poznaj Boga ... ObyÅ›my wszyscy wdziÄ™cznoÅ›ciÄ… otoczyli nasze rodziny na wzÃłr tej
miÅ‚oÅ›ci Rodziny z Nazaretu

NASZE ÅšWIADECTWA
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"Figura Chrystusa w Åšwiebodzinie to znak wiary"

36-metrowy pomnik Jezusa Chrystusa KrÃłla WszechÅ›wiata w Åšwiebodzinie to znak wiary, znak
religijny, hoÅ‚d zÅ‚oÅźony Chrystusowi i element Sanktuarium MiÅ‚osierdzia BoÅźego - tak okreÅ›liÅ‚
znacznie budowli biskup Diecezji ZielonogÃłrsko-Gorzowskiej Stefan Regmunt.
DodaÅ‚ rÃłwnieÅź, Åźe czÄ™sto spotyka siÄ™ z pytaniami, dlaczego figura jest taka duÅźa.
WyjaÅ›niÅ‚, Åźe podczas budowy kierowano siÄ™ 33-letnim Åźyciem Jezusa.
Sama figura ma 33 metry, doliczyÄ‡ do tego naleÅźy 3-metrowÄ… koronÄ™, ktÃłra symbolizuje 3-letnie
nauczanie Chrystusa.
WysokoÅ›Ä‡ kopca, na ktÃłrym znajduje siÄ™ postaÄ‡, to 16,5 metra; razem daje to 52,5 m.
RozpiÄ™toÅ›Ä‡ ramion figury Chrystusa to 25 m.
CiÄ™Åźar monumentu to ok. 440 ton.
PostaÄ‡ Chrystusa z rozÅ‚oÅźonymi ramionami skierowana jest w kierunku Åšwiebodzina.
Patrzymy na tÄ… figurÄ™ Jezusa Chrystusa KrÃłla WszechÅ›wiata jako dar spoÅ‚ecznoÅ›ci ludzi
wierzÄ…cych, ktÃłrzy pod przewodnictwem duszpasterza ufundowali takÄ… figurÄ™ czytaj

Obchodzimy uroczystoÅ›Ä‡ BoÅźego CiaÅ‚a
- publiczne Å›wiadectwo wiary

WychodzÄ…c w procesji poza mury koÅ›cioÅ‚Ãłw, skÅ‚adamy publiczne Å›wiadectwo wiary w
Chrystusa ukrytego w Eucharystii.
PamiÄ…tkÄ™ ustanowienia NajÅ›wiÄ™tszego Sakramentu obchodzi KoÅ›ciÃłÅ‚ wÅ‚aÅ›ciwie w Wielki
Czwartek. Jednak wÃłwczas Chrystus rozpoczyna swojÄ… mÄ™kÄ™. Dlatego od XIII wieku KoÅ›ciÃłÅ‚
obchodzi osobne Å›wiÄ™to BoÅźego CiaÅ‚a, aby za ten dar niezwykÅ‚y Chrystusowi w odpowiednio
uroczysty sposÃłb podziÄ™kowaÄ‡.
Po raz pierwszy z procesjÄ… BoÅźego CiaÅ‚a na terenie Polski spotykamy siÄ™ juÅź w XIV wieku w
PÅ‚ocku i we WrocÅ‚awiu. Od wieku XVI wprowadzono z Niemiec zwyczaj Å›piewania czterech
Ewangelii przy czterech oÅ‚tarzach. Istnieje on do dnia dzisiejszego. Wychodzimy na ulice naszych miast
i wsi aby wielbiÄ‡ i wychwalaÄ‡ Boga, obchodzÄ…c w ten sposÃłb uroczystoÅ›Ä‡ NajÅ›wiÄ™tszego
CiaÅ‚a i Krwi Chrystusa. UroczystoÅ›Ä‡ BoÅźego CiaÅ‚a to wezwanie do wspÃłlnego dziÄ™kczynienia
za dar Eucharystii, Boski pokarm i Boskie lekarstwo. BoÅźe CiaÅ‚o, zwÅ‚aszcza zaÅ› sama procesja,
ktÃłra przechodzi ulicami, to znak dla stojÄ…cych z boku i przyglÄ…dajÄ…cych siÄ™ radosnym
tÅ‚umom, podÄ…ÅźajÄ…cym za Jezusem w NajÅ›wiÄ™tszym Sakramencie.WychodzÄ…c w procesji
poza mury koÅ›cioÅ‚Ãłw, skÅ‚adamy publiczne Å›wiadectwo wiary w Chrystusa ukrytego w
Eucharystii. Jednak Å›wiadczenia o Nim nie da siÄ™ ograniczyÄ‡ do dorocznej manifestacji. Jeszcze
bardziej cenna jest wiernoÅ›Ä‡ okazywana Mu w konkretnych sytuacjach i codziennych wyborach. Jest
to moÅźliwe, o ile polegamy nie na wÅ‚asnych siÅ‚ach, lecz na mocy Chrystusa, ktÃłrej nam udziela
wraz ze swym CiaÅ‚em i KrwiÄ….
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PRZYDROÅ»NE SYMBOLE WIARY CHRZEÅšCIJAÅƒSKIEJ W NASZYCH RODZINNYCH STRONACH

Kapliczki i krzyÅźe przydroÅźne wrosÅ‚y w krajobraz Polski tak mocno, Åźe czÄ™sto nawet nie zwracamy
na nie uwagi. Stawiane byÅ‚y i wciÄ…Åź sÄ… w konkretnych intencjach lub jako wyraz wdziÄ™cznoÅ›ci
za otrzymane Å‚aski, a niejednokrotnie upamiÄ™tniaÅ‚y rÃłÅźnego rodzaju jubileusze bÄ…dÅº waÅźne
wydarzenia. TakÅźe na terenie tomaszowskiej parafii NajÅ›wiÄ™tszego Serca Jezusowego moÅźna
spotkaÄ‡ ten specyficzny wyraz wiary mieszkaÅ„cÃłw nadpilickiego miasta. Niestety jedynie na trzech
kapliczkach znajduje siÄ™ z informacja z jakiej okazji zostaÅ‚y postawione. ByÄ‡ moÅźe ktoÅ›
pamiÄ™ta historiÄ™ pozostaÅ‚ych i zechciaÅ‚by siÄ™ podzieliÄ‡ tymi wiadomoÅ›ciami wiÄ™cej

NASZE ÅšWIADECTWA

Jestem praktykujÄ…cÄ… katoliczkÄ… i ceniÄ™ jasny, jednoznaczny system moralny. WaÅźna jest dla
mnie takÅźe zawodowa etyka lekarska. Dlatego pragnÄ™ zaapelowaÄ‡ do wszystkich rodzicÃłw
przestraszonych diagnozÄ… â€žzespÃłÅ‚ Turneraâ€•: nie bÃłjcie siÄ™ swoich dzieci, dajcie im
moÅźliwoÅ›Ä‡ rozwoju i speÅ‚nienia. OsobiÅ›cie uwaÅźam, Åźe moje Åźycie nie jest jakÄ…Å›
pomyÅ‚kÄ…, Åźe jest warte przeÅźycia. KaÅźdej maleÅ„kiej z ZT ÅźyczyÅ‚abym takiej szansy, jakÄ…
sama otrzymaÅ‚am.
czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

Åšwiadectwa nawrÃłceÅ„ dziÄ™ki objawieniu Jezusa: "Prawdziwe Å»ycie w Bogu"

http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 10 December, 2018, 11:31

Mam na imiÄ™ Marzena, teraz kiedy to piszÄ™ mam 26 lat. W tym miejscu chcÄ™ napisaÄ‡
Å›wiadectwo przemiany jaka zaszÅ‚a w moim Åźyciu pod wpÅ‚ywem lektury orÄ™dzi "Prawdziwe
Åźycie w Bogu". Åšwiadectwo to jest moim wyrazem dziÄ™kczynienia Bogu za otrzymane Å‚aski.
ChwaÅ‚a niech bÄ™dzie Bogu na wieki wiekÃłw oraz czeÅ›Ä‡ Niepokalanemu Sercu Maryi! przeczytaj

Uzdrowienie przy nocnej Å›wiatÅ‚oÅ›ci Nieba czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡ - kliknij w link

Swoje Å›wiadectwo rozpoczÄ™Å‚a sÅ‚owami Maryi wypowiedzianymi przy Å›wiÄ™tej ElÅźbiecie:
â€žWielbi dusza moja Pana, i raduje siÄ™ duch mÃłj w Bogu, moim Zbawcy. (Å•k 1,46)
Åšwiadectwo proboszcza z Meksyku

Åšwiadectwa z Medziugorja

ODMÃ“WIÅ•A PRZEJÅšCIA NA JUDAIZM. ZAPÅ•ACIÅ•A ZA TO Å»YCIEM.

Â

MÅ‚oda, piÄ™kna dziewczyna. MiaÅ‚a wybÃłr: zmiana wyznania i dalsze Åźycie albo trwanie przy swojej
wierze i pewna Å›mierÄ‡. WybraÅ‚a Chrystusa. Czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

Medjugorje- ostatnie wezwanie naszej Matki
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Â
OrÄ™dzie z 25 wrzeÅ›nia 2011r.
â€žDrogie dzieci! Wzywam was, aby ten czas byÅ‚ dla was wszystkich czasem dawania Å›wiadectwa.
Wy, ktÃłrzy Åźyjecie w miÅ‚oÅ›ci BoÅźej i doÅ›wiadczyliÅ›cie Jego darÃłw Å›wiadczcie o nich swoimi
sÅ‚owami i Åźyciem, by byÅ‚y radoÅ›ciÄ… i bodÅºcem dla innych w wierze. Jestem z wami i
nieustannie orÄ™dujÄ™ przed Bogiem za wami wszystkimi, aby wasza wiara byÅ‚a zawsze Åźywa i
radosna i w miÅ‚oÅ›ci BoÅźej. DziÄ™kujÄ™, Åźe odpowiedzieliÅ›cie na moje wezwanieâ€•.

Wierni z Medziugorja na audiencji generalnej u PapieÅźa Benedykta XVI
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