LUDZKOÅšÄ† POTRZEBUJE NAWRÃ“CENIA
Jezus powiedziaÅ‚:..."Czas siÄ™ wypeÅ‚niÅ‚ i bliskie jest krÃłlestwo BoÅźe. Nawracajcie siÄ™ i
wierzcie w EwangeliÄ™"(Mk 1,15)

RÃłwnieÅź w naszych dniach ludzkoÅ›Ä‡ potrzebuje duchowego i moralnego nawrÃłcenia podkreÅ›liÅ‚ Benedykt XVI w wielkanocnym orÄ™dziu poprzedzajÄ…cym tradycyjne
bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo â€žUrbi et Orbi - Miastu i Åšwiatuâ€•.
PapieÅź wygÅ‚osiÅ‚ je z centralnej loggii Bazyliki Å›w. Piotra.

Ojciec ÅšwiÄ™ty podkreÅ›liÅ‚, Åźe przez Zmartwychwstanie Chrystusa stary czÅ‚owiek ustÄ™puje
miejsca nowemu. ZostawiajÄ…c poprzednie Åźycie moÅźna postÄ™powaÄ‡ w nowym. Duchowy exodus
jest podstawÄ… caÅ‚kowitego wyzwolenia, ktÃłre pozwala odnowiÄ‡ kaÅźdy wymiar ludzki, osobisty i
spoÅ‚eczny.
TÅ•UMACZENIE: â€žRÃłwnieÅź w naszych dniach ludzkoÅ›Ä‡ potrzebuje exodusu, nie
powierzchownym poprawek, ale duchowego i moralnego nawrÃłcenia, potrzebuje ewangelicznego
zbawienia, aby wyjÅ›Ä‡ z kryzysu, ktÃłry jest gÅ‚Ä™boki i dlatego wymaga gÅ‚Ä™bokichâ€•.
NastÄ™pnie Benedykt XVI prosiÅ‚ w intencjach Bliskiego Wschodu i Ziemi ÅšwiÄ™tej, aby nastÄ…piÅ‚
tam prawdziwy i ostateczny exodus ludÃłw z wojny i przemocy ku pokojowi i zgodzie. PapieÅź
wspominaÅ‚ rÃłwnieÅź o sytuacji chrzeÅ›cijan w Iraku, krajach Ameryki Å•aciÅ„skiej i KaraibÃłw,
mieszkaÅ„cÃłw Haiti, Chile oraz Afryki. Jak zawsze tuÅź przed bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwem Ojciec
ÅšwiÄ™ty wygÅ‚osiÅ‚ krÃłtki Å›wiÄ…teczne pozdrowienia, w tym po polsku.( za www.wiara.pl)
Benedykt XVI wygÅ‚osiÅ‚ pozdrowienia w 65-ciu jÄ™zykach, w tym np. po kazachsku czy islandzku.

czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

Chrystus zmartwychwstaÅ‚! Prawdziwie zmartwychwstaÅ‚!

â€žNieznajomoÅ›Ä‡ Ewangelii jest nieznajomoÅ›ciÄ… Chrystusa" - te sÅ‚owa Å›w. Hieronima czÄ™sto za KonstytucjÄ… o liturgii Soboru WatykaÅ„skiego II - przytacza wielu teologÃłw
wspÃłÅ‚czesnych.

SÅ‚owo BoÅźe do rozwaÅźania:
znajduje siÄ™ w LiÅ›cie do Kolosan, rozdziaÅ‚ 1, wersety 15 do 19 :
â€žOn jest obrazem Boga niewidzialnego, Pierworodnym wobec kaÅźdego stworzenia, bo w Nim
zostaÅ‚o wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi [â€Ś]. I On jest GÅ‚owÄ…
CiaÅ‚a czyli KoÅ›cioÅ‚a. On jest [â€Ś] Pierworodnym spoÅ›rÃłd umarÅ‚ych [â€Ś], zechciaÅ‚
bowiem [BÃłg], aby w Nim zamieszkaÅ‚a caÅ‚a PeÅ‚nia.â€•

ON JEST OBRAZEM BOGA NIEWIDZIALNEGO - czytaj
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NIEMI ÅšWIADKOWIE ZMARTWYCHWSTANIA (CaÅ‚uny: z Turynu i Manoppello)

ByliÅ›my umarli na skutek grzechu (por. Ef 2, 5) â€” tak Å›w. PaweÅ‚ opisuje sytuacjÄ™
czÅ‚owieka bez Chrystusa. Oto dlaczego Syn BoÅźy zechciaÅ‚ przyjÄ…Ä‡ ludzkÄ… naturÄ™,
wyzwalajÄ…c jÄ… z niewoli grzechu i Å›mierci

CZY MOÅ»NA POZOSTAÄ† OBOJÄ˜TNYM WOBEC DOWODU TEJ MIÅ•OÅšCI???

Zmartwychwstanie
jest rzeczywistoÅ›ciÄ….

WedÅ‚ug tradycji Åźydowskiej, aby dowieÅ›Ä‡ czegoÅ› przed sÄ…dem, trzeba byÅ‚o przedstawiÄ‡
dwÃłch Å›wiadkÃłw. I tu wÅ‚aÅ›nie mamy dwÃłch Å›wiadkÃłw â€“ Jana i Piotra, ale teÅź dwa
dowody â€“ dwa kawaÅ‚ki pÅ‚Ãłtna: CaÅ‚un TuryÅ„ski i Oblicze z Manoppello. SÄ… to zatem dwa
rzeczowe dowody Zmartwychwstania
Wizerunek twarzy na ChuÅ›cie z Manoppello oraz odbicie przodu i tyÅ‚u martwego ciaÅ‚a na CaÅ‚unie
TuryÅ„skim nie zaistniaÅ‚y na skutek bezpoÅ›redniego kontaktu ciaÅ‚a z pÅ‚Ãłtnem, ale dziÄ™ki
cudownej BoÅźej interwencji w trakcie zmartwychwstania Chrystusa.
wiÄ™cej

KaÅźdy musi zapaliÄ‡ siÄ™ od Niego: Åźeby gesty miÅ‚oÅ›ci nie zniknÄ™Å‚y ze Å›wiata; Åźeby nadal
mÃłwiÅ‚o siÄ™ o miÅ‚oÅ›ci; Åźeby ona nadal ogrzewaÅ‚a ludzi.

Niech nasze serca, jak paschalna Å›wieca, pÅ‚onÄ… miÅ‚oÅ›ciÄ… do Boga. Niech doczekajÄ… dnia,
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gdy ostatecznie wzejdzie sÅ‚oÅ„ce nie znajÄ…ce zachodu, oÅ›wiecajÄ…cy ludzkoÅ›Ä‡ swoim
Å›wiatÅ‚em BoÅźy Syn, Jezus Chrystus.
ObyÅ›my w tym dniu wszyscy mogli siÄ™ radowaÄ‡ i cieszyÄ‡.
Z okazji ÅšwiÄ…t Wielkanocnych skÅ‚adam najserdeczniejsze Åźyczenia: abyÅ›my potrafili i mieli
odwagÄ™ powstaÄ‡ z grobÃłw beznadziei, strachu, grzechu i rozczarowaÅ„.
Uwierzmy, Åźe takie Zmartwychwstanie juÅź dzisiaj jest moÅźliwe, bo to obietnica samego Chrystusa,
ktÃłry pokazaÅ‚ Å›wiatu, Åźe jest Åźycie poÅ›rÃłd Å›mierci.

Â
Radosnego Alleluja...
Â
Jezus biblijny jest ÅźywÄ… PrawdÄ… - Szukaj Jego Oblicza

PoniedziaÅ‚ek w Oktawie Wielkanocy, I TydzieÅ„ Wielkanocny
Dz 2,14

22-32 Wtedy stanÄ…Å‚ Piotr razem z Jedenastoma i przemÃłwiÅ‚ do nich donoÅ›nym gÅ‚osem:
MÄ™Åźowie Judejczycy i wszyscy mieszkaÅ„cy Jerozolimy, przyjmijcie do wiadomoÅ›ci i posÅ‚uchajcie
uwaÅźnie mych sÅ‚Ãłw. MÄ™Åźowie izraelscy, sÅ‚uchajcie tego, co mÃłwiÄ™: Jezusa Nazarejczyka,
MÄ™Åźa, ktÃłrego posÅ‚annictwo BÃłg potwierdziÅ‚ wam niezwykÅ‚ymi czynami, cudami i znakami,
jakich BÃłg przez Niego dokonaÅ‚ wÅ›rÃłd was, o czym sami wiecie, tego MÄ™Åźa, ktÃłry z woli
postanowienia i przewidzenia BoÅźego zostaÅ‚ wydany, przybiliÅ›cie rÄ™kami bezboÅźnych do krzyÅźa i
zabiliÅ›cie. Lecz BÃłg wskrzesiÅ‚ Go, zerwawszy wiÄ™zy Å›mierci, gdyÅź niemoÅźliwe byÅ‚o, aby ona
panowaÅ‚a nad Nim, bo Dawid mÃłwiÅ‚ o Nim: MiaÅ‚em Pana zawsze przed oczami, gdyÅź stoi po
mojej prawicy, abym siÄ™ nie zachwiaÅ‚. Dlatego ucieszyÅ‚o siÄ™ moje serce i rozradowaÅ‚ siÄ™
mÃłj jÄ™zyk, takÅźe i moje ciaÅ‚o spoczywaÄ‡ bÄ™dzie w nadziei, Åźe nie zostawisz duszy mojej w
OtchÅ‚ani ani nie dasz ÅšwiÄ™temu Twemu ulec skaÅźeniu. DaÅ‚eÅ› mi poznaÄ‡ drogi Åźycia i
napeÅ‚nisz mnie radoÅ›ciÄ… przed obliczem Twoim. Bracia, wolno powiedzieÄ‡ do was otwarcie, Åźe
patriarcha Dawid umarÅ‚ i zostaÅ‚ pochowany w grobie, ktÃłry znajduje siÄ™ u nas aÅź po dzieÅ„
dzisiejszy. WiÄ™c jako prorok, ktÃłry wiedziaÅ‚, Åźe BÃłg przysiÄ…gÅ‚ mu uroczyÅ›cie, iÅź jego
Potomek zasiÄ…dzie na jego tronie, widziaÅ‚ przyszÅ‚oÅ›Ä‡ i przepowiedziaÅ‚ zmartwychwstanie
Mesjasza, Åźe ani nie pozostanie w OtchÅ‚ani, ani ciaÅ‚o Jego nie ulegnie rozkÅ‚adowi. Tego
wÅ‚aÅ›nie Jezusa wskrzesiÅ‚ BÃłg, a my wszyscy jesteÅ›my tego Å›wiadkami.

Ewangelia Mt 28,8-15
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PoÅ›piesznie wiÄ™c oddaliÅ‚y siÄ™ od grobu, z bojaÅºniÄ… i wielkÄ… radoÅ›ciÄ…, i biegÅ‚y
oznajmiÄ‡ to Jego uczniom. A oto Jezus stanÄ…Å‚ przed nimi i rzekÅ‚: "Witajcie!" One podeszÅ‚y do
Niego, objÄ™Å‚y Go za nogi i oddaÅ‚y Mu pokÅ‚on. A Jezus rzekÅ‚ do nich: "Nie bÃłjcie siÄ™! IdÅºcie
i oznajmijcie moim braciom: niech idÄ… do Galilei, tam Mnie zobaczÄ…". Gdy one byÅ‚y w drodze,
niektÃłrzy ze straÅźy przyszli do miasta i powiadomili arcykapÅ‚anÃłw o wszystkim, co zaszÅ‚o. Ci
zebrali siÄ™ ze starszymi, a po naradzie dali ÅźoÅ‚nierzom sporo pieniÄ™dzy i rzekli: "Rozpowiadajcie
tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyÅ›my spali. A gdyby to doszÅ‚o do uszu
namiestnika, my z nim pomÃłwimy i wybawimy was z kÅ‚opotu". Ci wiÄ™c wziÄ™li pieniÄ…dze i
uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosÅ‚a siÄ™ ta pogÅ‚oska miÄ™dzy Å»ydami i trwa aÅź do dnia
dzisiejszego.

Jezus biblijny jest ÅźywÄ… PrawdÄ… - Szukaj Jego Oblicza

"PRAWDA JEST WARTA KAÅ»DEGO CIERPIENIA. EWANGELIA CIERPIENIA PRZYGOTOWUJE NASZÄ„
DROGÄ˜ KU PRZYSZÅ•OÅšCI" - JAN PAWEÅ•II

W LiÅ›cie Apostolskim Tertio millennio adveniente Jan PaweÅ‚ II ( Åšwiadek Chrystusa - PapieÅź)
wyraziÅ‚ Åźyczenie, aby chrzeÅ›cijanie powrÃłcili â€žz odnowionym zapaÅ‚em do Biblii" (TMA 40).
PowrÃłt do Biblii zaczÄ…Å‚ siÄ™ w KoÅ›ciele od II Soboru WatykaÅ„skiego. W Konstytucji o
Objawieniu BoÅźym (1965) wprost stwierdza siÄ™, Åźe wierni â€žwinni mieÄ‡ szeroki dostÄ™p do
Pisma ÅšwiÄ™tego", ktÃłre jest dla nich â€žutwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz ÅºrÃłdÅ‚em
czystym i staÅ‚ym Åźycia duchowego" (KO 21, 22), co w praktyce oznacza przywrÃłcenie Biblii caÅ‚emu
Ludowi BoÅźemu.

Droga SÅ‚owa BoÅźego do serc wspÃłÅ‚czesnych ludzi jest jednak bardzo powolna i bolesna, a obecne
pokolenie wykazuje silny rozdÅºwiÄ™k miÄ™dzy EwangeliÄ… a Åźyciem. Potrzeba wiÄ™c nowych
inspiracji biblijnych, ktÃłre pomogÄ… rozbudziÄ‡ Åźywy sens wiary u ludzi ochrzczonych i zwiÄ…zanych
z KoÅ›cioÅ‚em oraz pomogÄ… otworzyÄ‡ siÄ™ na tych, ktÃłrzy â€žszczerym sercem szukajÄ…
Boga".
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Â«Ja jestem z wami aÅź do skoÅ„czenia Å›wiataÂ» (por. Mt 28, 20)

Sam Pan Jezus mÃłwiÅ‚ o sobie: "Jam jest Pasterz Dobry" (por. J 10,1-18).
Kult Dobrego Pasterza byÅ‚ bardzo Åźywy w pierwotnym KoÅ›ciele. PostaÄ‡ Chrystusa ze
zbÅ‚Ä…kanÄ… owcÄ… na ramieniu bardzo przemawiaÅ‚a do pierwszych chrzeÅ›cijan i byÅ‚a ich
ulubionym obrazem.

Jezus powiedziaÅ‚ do swoich uczniÃłw: Niech siÄ™ nie trwoÅźy serce wasze. Wierzycie w Boga? I we
Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkaÅ„ wiele. Gdyby tak nie byÅ‚o, to bym wam
powiedziaÅ‚. IdÄ™ przecieÅź przygotowaÄ‡ wam miejsce. A gdy odejdÄ™ i przygotujÄ™ wam miejsce,
przyjdÄ™ powtÃłrnie i zabiorÄ™ was do siebie, abyÅ›cie i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogÄ™,
dokÄ…d Ja idÄ™. OdezwaÅ‚ siÄ™ do Niego Tomasz: Panie, nie wiemy, dokÄ…d idziesz. Jak wiÄ™c
moÅźemy znaÄ‡ drogÄ™? OdpowiedziaÅ‚ mu Jezus: Ja jestem drogÄ… i prawdÄ…, i Åźyciem. Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. (J 14,1-6)
â€žPanie, do kogÃłÅź pÃłjdziemy ? Ty masz sÅ‚owa Åźycia wiecznego, J 6, 68â€•

Alleluja!!!

DziÄ™kujmy Panu bo jest dobry, bo Jego Å‚aska trwa na wieki!

DziÄ™kujmy Panu, za Dar Eucharystii i KapÅ‚anÃłw!

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to niezwykÅ‚y cud BoÅźej MiÅ‚oÅ›ci! BÃłg, ktÃłry jest
MiÅ‚oÅ›ciÄ… i DawcÄ… Åźycia, pokonuje Å›mierÄ‡, przezwyciÄ™Åźa nasze sÅ‚aboÅ›ci, leczy nasze
zranienia, wlewa w nasze serca nadziejÄ™ na Åźycie wieczne! W tym dniu wspaniaÅ‚ym wszyscy siÄ™
radujmy i weselmy, bo Jezus Åźyje i bÄ™dzie z nami po wszystkie dni, aÅź do skoÅ„czenia Å›wiata!
KaÅźdy kto w Niego wierzy nie umrze na wieki! Chrystus umarÅ‚ za nas nie po to, aby nas uwolniÄ‡ od
Å›mierci, lecz aby nam daÄ‡ moÅźnoÅ›Ä‡ umrzeÄ‡ skutecznie:umrzeÄ‡ dla Åźycia starego
czÅ‚owieka, by mÃłc oÅźyÄ‡ Åźyciem czÅ‚owieka nowego, ktÃłry juÅź nigdy nie umiera. To wÅ‚aÅ›nie
jest sens Paschy! Niech ZmartwychwstaÅ‚y Chrystus umocni naszÄ… wiarÄ™, byÅ›my byli Å›wiadkami
miÅ‚oÅ›ci do Boga i do bliskich w rodzinach oraz do wszystkich bliÅºnich, ktÃłrych BÃłg stawia na
drogach naszego Åźycia!
Niech ZmartwychwstaÅ‚y Pan wypeÅ‚ni nasze serca nadziejÄ…, ktÃłra pomoÅźe nam powstaÄ‡ z
naszych grobÃłw, pokonaÄ‡ lÄ™ki, bÃłle i strapienia!
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Wielki jest Pan, peÅ‚en dobroci i miÅ‚osierdzia!!!

Åšwiadectwo nawrÃłcenia Marzeny dziÄ™ki orÄ™dziom "Prawdziwe Åźycie w Bogu"

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

Â
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