ÅšWIAT POTRZEBUJE POKOJU
BÅ‚ogosÅ‚awieni, ktÃłrzy wprowadzajÄ… pokÃłj, albowiem oni bÄ™dÄ… nazwani synami BoÅźymi

Ci, ktÃłrzy pokÃłj czyniÄ…, pokÃłj zaprowadzajÄ… we wnÄ™trzu, w sumieniu, pokÃłj miÄ™dzy
czÅ‚owiekiem a czÅ‚owiekiem, miÄ™dzy domem a domem, narodem a narodem - oni przez Boga
nazwani bÄ™dÄ… synami BoÅźymi, bo speÅ‚niajÄ… dzieÅ‚o Syna BoÅźego. PokÃłj oparty na prawdzie,
powiÄ…zany z Bogiem - to prawdziwy pokÃłj, ktÃłry od Boga pochodzi, to nie ten pokÃłj okrzyczany
dziÅ› rÃłÅźnymi hasÅ‚ami.
Nigdy nie wzniecajmy nigdzie niepokoju, dÄ…Åźmy, aÅźeby z nas pokÃłj szedÅ‚ na ludzi. To rzecz
bardzo trudna, ale Chrystusowa.

Åšwiat potrzebuje dziÅ› pokoju, a wszyscy wierzÄ…cy w Boga powinni byÄ‡ zawsze ÅºrÃłdÅ‚em
pokoju i czyniÄ…cymi pokÃłj â€“ powiedziaÅ‚ papieÅź Benedykt XVI podczas audiencji ogÃłlnej.
PeÅ‚ny tekst

OtwÃłrzmy siÄ™ na Boga, by zapanowaÅ‚ pokÃłj

ABY ÅšWIATÅ•O ZABÅ•YSÅ•O W KAÅ»DYM CZÅ•OWIEKU, NARODZIE I ZACHWYCIÅ•O SWYM
PIÄ˜KNEM - ABY PRZEMIENIAÄ† SIEBIE I ÅšWIAT NA BARDZIEJ BOÅ»Y I LUDZKI

ZANIEÅšMY TEN OGIEÅƒ MIÅ•OÅšCI EUROPIE I NA CAÅ•Y ÅšWIAT

tak krÃłlom, wÅ‚adcom, parlamentarzystom, sÄ™dziom jak i obywatelom, ubogim i bogatym, Starcom i
dzieciom, wiÄ™Åºniom, uzaleÅźnionym i chorym, po prostu wszystkim!

WIELKI PROROK J. PAWEÅ• II - PAPIEÅ» - MATKO BOGA I LUDZI - NASZA PANI I MATKO
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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.

OkaÅź siÄ™ nam matkÄ…! KrÃłlowo Niebios, raduj siÄ™!

Turyn, 13 kwietnia 1980

Mater Ecclesiae Totus Tuus" - ("Matka KoÅ›cioÅ‚a CaÅ‚y TwÃłj")
MB z DzieciÄ…tkiem - mozaika na Å›cianie PaÅ‚acu Apostolskiego w Watykanie

NIEZAWODNY ZNAK NADZIEI

MATER ECCLESIE

1. Pielgrzymi, przybywajÄ…cy na Plac Å›w. Piotra w Rzymie, bez trudu zauwaÅźajÄ… w gÃłrnej
czÄ™Å›ci jednej ze Å›cian PaÅ‚acu Apostolskiego na Watykanie wielki wizerunek Matki
NajÅ›wiÄ™tszej z DzieciÄ…tkiem. PoleciÅ‚ go tam umieÅ›ciÄ‡ 8 grudnia 1981 r. Jan PaweÅ‚ II jako
wotum dziÄ™kczynne za ocalenie swojego Åźycia podczas zamachu, ktÃłry miaÅ‚ miejsce 13 maja tego
roku. Wizerunek podpisany jest czterema Å‚aciÅ„skimi sÅ‚owami: â€žMater Ecclesiae Totus
Tuusâ€• - Matko KoÅ›cioÅ‚a CaÅ‚y TwÃłj. StanowiÄ… one podwÃłjne wyznanie PapieÅźa: mÃłwiÄ… o
wdziÄ™cznoÅ›ci Ojca ÅšwiÄ™tego za opiekÄ™, jakÄ… Maryja otoczyÅ‚a go w tym dniu, oraz
przyzywajÄ… jej opieki nad KoÅ›cioÅ‚em. Zapytajmy dzisiaj: jaki jest zwiÄ…zek Matki BoÅźej z
KoÅ›cioÅ‚em?
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2. Katechizm KoÅ›cioÅ‚a Katolickiego naucza: â€žMaryja, wypowiadajÄ…c Fiat (Niech mi siÄ™ stanie)
w chwili Zwiastowania i dajÄ…c swoje przyzwolenie na misterium Wcielenia, wspÃłÅ‚dziaÅ‚aÅ‚a juÅź w
caÅ‚ym dziele, jakie miaÅ‚ wypeÅ‚niÄ‡ Jej Syn. Jest Ona MatkÄ… wszÄ™dzie tam, gdzie On jest
Zbawicielem i GÅ‚owÄ… Mistycznego CiaÅ‚aâ€• (KKK 973). Wierzymy, Åźe NajÅ›wiÄ™tsza BoÅźa
Rodzicielka, Nowa Ewa, Matka KoÅ›cioÅ‚a, kontynuuje w niebie swojÄ… macierzyÅ„skÄ… rolÄ™ wobec
czÅ‚onkÃłw Chrystusaâ€• (KKK 975). OdpowiadajÄ…c Bogu â€žTakâ€•, daÅ‚a doskonaÅ‚y
przykÅ‚ad przyjmowania woli BoÅźej w swoim Åźyciu. TowarzyszyÅ‚a Chrystusowi od poczÄ…tku Jego
publicznej dziaÅ‚alnoÅ›ci (Kana Galilejska) aÅź po krzyÅź na Golgocie. â€žNajgÅ‚Ä™biej ze swym
Jednorodzonym wspÃłÅ‚cierpiaÅ‚a i z ofiarÄ… Jego zÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ matczynym duchemâ€• (KK
3). Zatem w szczegÃłlny sposÃłb wspÃłÅ‚pracowaÅ‚a z dzieÅ‚em Zbawiciela przez wiarÄ™, nadziejÄ™
i miÅ‚oÅ›Ä‡ i staÅ‚a siÄ™ MatkÄ… wszystkich wierzÄ…cych w Chrystusa, MatkÄ… caÅ‚ego
KoÅ›cioÅ‚a.

3. W litanii loretaÅ„skiej wyznajemy, Åźe Maryja jest orÄ™downiczkÄ…, wspomoÅźycielkÄ…,
poÅ›redniczkÄ…. Nazywamy jÄ… teÅź MatkÄ… piÄ™knej MiÅ‚oÅ›ci, prowadzÄ…cÄ… do jednoÅ›ci
wszystkich uczniÃłw Jej Syna. KoÅ›ciÃłÅ‚ w swoim pielgrzymowaniu do Chrystusa, rozwaÅźajÄ…c
tajemnice Jej Åźycia, widzi w Niej wzÃłr i pragnie JÄ… naÅ›ladowaÄ‡. Nazywa JÄ… swojÄ… MatkÄ…,
gdyÅź przez NiÄ… rodzi siÄ™ to, co Å›wiÄ™te w KoÅ›ciele. Od poczÄ…tku KoÅ›ciÃłÅ‚ okreÅ›laÅ‚
jÄ… mianem BoÅźej Rodzicielki i w swoich modlitwach uciekaÅ‚ siÄ™ do niej upraszajÄ…c o obronÄ™
we wszelkich przeciwnoÅ›ciach. W naszych czasach z wdziÄ™cznoÅ›ciÄ… przyjmuje Jej wskazania,
udzielane podczas objawieÅ„ w: Lourdes, La Salette, Fatimie i tylu innych miejscach. MÃłwimy, Åźe
Maryja jest ikonÄ… KoÅ›cioÅ‚a, bo uczy, jak wierzyÄ‡ i bezgranicznie ufaÄ‡ Bogu; swoim Åźyciem
ukazuje, Åźe prawdziwa miÅ‚oÅ›Ä‡ Å‚Ä…czy siÄ™ z przyjÄ™ciem krzyÅźa i cierpienia, i tylko ta droga
wiedzie do prawdziwego zjednoczenia z Chrystusem.

4. ZapamiÄ™tajmy: â€žW tajemnicy [...] KoÅ›cioÅ‚a â€“ naucza II SobÃłr WatykaÅ„ski - ktÃłry
sam takÅźe sÅ‚usznie nazywany jest matkÄ… i dziewicÄ…, BÅ‚ogosÅ‚awiona Dziewica Maryja
przodowaÅ‚a najdoskonalej [...], stajÄ…c siÄ™ wzorem dziewicy i zarazem matkiâ€• (KK 63).
KoÅ›ciÃłÅ‚ nieustannie podkreÅ›la wyjÄ…tkowÄ… rolÄ™ Maryi, kieruje wzrok wiernych na jej osobÄ™,
aby wsparci jej macierzyÅ„skÄ… opiekÄ… jeszcze Å›ciÅ›lej jednoczyli siÄ™ z Chrystusem. Przypomina,
Åźe Maryja jest wzorem zawierzenia, zaufania i bezgranicznej miÅ‚oÅ›ci â€žktÃłre oÅźywiaÄ‡ winny
wszystkich wspÃłÅ‚pracujÄ…cych dla odrodzenia ludzi w apostolskim posÅ‚annictwie KoÅ›cioÅ‚aâ€•
(KK 65). PatrzÄ…c na NiÄ… rozumiemy, â€žczym jest KoÅ›ciÃłÅ‚ w swoim misterium, w swojej
â€žpielgrzymce wiaryâ€•, i czym bÄ™dzie w ojczyÅºnie na koÅ„cu swej drogi, gdzie go oczekuje (...)
Ta, ktÃłrÄ… czci jako MatkÄ™ swego Pana i swojÄ… MatkÄ™â€• (KKK 972).
ks. Waldemar Graczyk

(DzieÅ‚o to znajdowaÅ‚o siÄ™ pierwotnie na jednej z kolumn watykaÅ„skiej Bazyliki
KonstantyÅ„skiej, a w 1067 roku zostaÅ‚o przeniesione do kaplicy Collona, gdzie pozostaje do dziÅ›. W
1970 roku papieÅź PaweÅ‚ VI nadaÅ‚ wizerunkowi tytuÅ‚ â€žMater Ecclesiaeâ€• (â€žMatka
KoÅ›cioÅ‚aâ€•), natomiast papieÅź Jan PaweÅ‚ II, po ocaleniu z zamachu 13 maja 1981 r. poleciÅ‚
umieÅ›ciÄ‡ jej powiÄ™kszonÄ… replikÄ™, wykonanÄ… takÅźe technikÄ… mozaikowÄ… i opatrzeÄ‡
napisem czterech sÅ‚Ãłw: "Mater Ecclesiae Totus Tuus"-"Matka KoÅ›cioÅ‚a CaÅ‚y TwÃłj")

Bp Marek JÄ™draszewski - NIEZAWODNY ZNAK NADZIEI -

wyjÄ…tkowa publikacja Czciciela Matki BoÅźej. Autor, a zarazem biskup pomocniczy Archidiecezji
PoznaÅ„skiej Marek JÄ™draszewski zadedykowaÅ‚ swojÄ… ksiÄ…ÅźkÄ™, poÅ›wiÄ™conÄ… Matce
KoÅ›cioÅ‚a, Ojcu ÅšwiÄ™tego Janowi PawÅ‚owi II. ModlÄ…c siÄ™ przez wstawiennictwo Matki BoÅźej
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o rychÅ‚e wyniesienie na oÅ‚tarze Jana PawÅ‚a II, polecajmy tÄ™ pozycjÄ™. Dla nas, PolakÃłw,
idÄ…cych za wzorem Wielkiego PapieÅźa, ktÃłry w swoim zawoÅ‚aniu "Totus Tuus" zawierzyÅ‚ siebie i
KoÅ›ciÃłÅ‚ Matce Chrystusa, wiÄ™Åº z MaryjÄ… jest szczegÃłlnym znakiem naszej wiary i wspÃłlnoty.
Wraz z NiÄ… nieustannie woÅ‚amy: "Do Syna Swego nas prowadÅº!". Warto, byÅ›my razem tÄ™
prawdÄ™ przeÅźywali, zarÃłwno osobiÅ›cie, jak i w rodzinach, parafiach, w kaÅźdej wspÃłlnocie Åźycia!
Wspomnijmy sÅ‚owa Wielkiego PapieÅźa Jana PawÅ‚a II: "Moi drodzy, skierujmy spojrzenie na
MaryjÄ™, znak niezawodnej nadziei! Niech Niepokalana Dziewica pomaga kaÅźdemu czÅ‚owiekowi
nawrÃłciÄ‡ siÄ™ do Jezusa, aby mÃłgÅ‚ doÅ›wiadczyÄ‡ uzdrawiajÄ…cej mocy Jego miÅ‚oÅ›ci."
(RozwaÅźanie przed modlitwÄ… "AnioÅ‚ PaÅ„ski". 8 XII 1999) czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡ o publikacji

W BLASKU JANA PAWÅ•A II Pod hasÅ‚em â€žW blasku Jana PawÅ‚a IIâ€• na Jasnej GÃłrze rozpoczÄ™Å‚a siÄ™ dziÅ› nowenna
sobÃłt przed beatyfikacjÄ… Jana PawÅ‚a II

DziewiÄ™Ä‡ kolejnych sobÃłt poprzedzajÄ…cych uroczystoÅ›ci beatyfikacyjne bÄ™dzie wypeÅ‚nionych
modlitwÄ… i pogÅ‚Ä™bionÄ… refleksjÄ… nad przesÅ‚aniem Jana PawÅ‚a II, zwÅ‚aszcza nad jego
nauczaniem maryjnym

â€žJest to czas szczegÃłlnej modlitwy i zadumy nad tym dziedzictwem, nad tym wszystkim co
pozostawiÅ‚ nam Jan PaweÅ‚ II, kiedy wielokrotnie pielgrzymowaÅ‚ na JasnÄ… GÃłrÄ™ (...)tutaj w
jasnogÃłrskiej szkole Maryi uczyÅ‚ siÄ™ posÅ‚ugi na Stolicy Piotrowej, tutaj zawierzaÅ‚ Jej swoje
duszpasterstwo i caÅ‚y KoÅ›ciÃłÅ‚â€•.wiÄ™cej

KRÃ“LOWA POLSKI przeczytaj
3 maja 2011 roku
NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny, KrÃłlowej Polski
Konstytucji Trzeciego Maja
Jan 19,25-27
Niewiasto, oto syn TwÃłj- czytaj

WIELKI PROROK J. PAWEÅ• II - PAPIEÅ» - POKÃ“J JEST MOÅ»LIWY
CzÅ‚owiek, ktÃłry doÅ›wiadcza dziÅ› wielu niepokojÃłw, pragnie poszukiwaÄ‡ drÃłg pokoju i
miÅ‚oÅ›ci, ktÃłre majÄ… swe ÅºrÃłdÅ‚o w Bogu. NowÄ… nadziejÄ™ przynoszÄ… sÅ‚owa Jana
PawÅ‚a II: â€žPokÃłj jest moÅźliwyâ€•.
DziesiÄ…tki tysiÄ™cy mÅ‚odych ludzi z caÅ‚ej Europy, a takÅźe z innych kontynentÃłw, uczestniczÄ… w
Europejskich Spotkaniach MÅ‚odych . Nie tworzÄ… â€žruchuâ€•, lecz szukajÄ… drÃłg zaufania:
miÄ™dzy osobami rÃłÅźnych pokoleÅ„, miÄ™dzy chrzeÅ›cijanami rÃłÅźnych tradycji, miÄ™dzy
narodami, zaufania do Boga. LeÅźÄ… im na sercu sprawy zwiÄ…zane ze zrozumieniem miÄ™dzy
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narodami, z pokojem na ziemi. DÄ…ÅźÄ… do pogÅ‚Ä™biania wiary i wraÅźliwoÅ›ci spoÅ‚ecznej.

PapieÅź Benedykt XVI - PokÃłj jest moÅźliwy. PokÃłj jest naglÄ…cy. PokÃłj jest niezbÄ™dnym warunkiem
godnego Åźycia osoby ludzkiej i spoÅ‚eczeÅ„stwa
Od zbyt dawna na Bliskim Wschodzie trwajÄ… konflikty, wojny, przemoc, terroryzm. PokÃłj, ktÃłry jest
darem Boga, jest teÅź rezultatem wysiÅ‚kÃłw ludzi dobrej woli, instytucji krajowych i
miÄ™dzynarodowych, szczegÃłlnie paÅ„stw zaangaÅźowanych w poszukiwania rozwiÄ…zania konfliktÃłw
PodkreÅ›liÅ‚, Åźe nigdy nie moÅźna pogodziÄ‡ siÄ™ z brakiem pokoju. - PokÃłj jest moÅźliwy. PokÃłj
jest naglÄ…cy. PokÃłj jest niezbÄ™dnym warunkiem godnego Åźycia osoby ludzkiej i spoÅ‚eczeÅ„stwa dodaÅ‚ papieÅź. - PokÃłj jest teÅź - stwierdziÅ‚ - najlepszym remedium na to, by uniknÄ…Ä‡ emigracji
z Bliskiego Wschodu.
PrzytaczajÄ…c sÅ‚owa z Psalmu: "ProÅ›cie o pokÃłj dla Jeruzalem" Benedykt XVI wezwaÅ‚: - MÃłdlmy
siÄ™ o pokÃłj dla Ziemi ÅšwiÄ™tej. MÃłdlmy siÄ™ o pokÃłj na Bliskim Wschodzie angaÅźujÄ…c siÄ™ na
rzecz tego, aby dar ofiarowany przez Boga ludziom dobrej woli szerzyÅ‚ siÄ™ na caÅ‚ym Å›wiecie.

- Potrzebujemy pokory, by uznaÄ‡ nasze ograniczenia, nasze bÅ‚Ä™dy i uchybienia - zauwaÅźyÅ‚
rÃłwnieÅź papieÅź i zapewniÅ‚ o woli KoÅ›cioÅ‚a katolickiego do kontynuowania dialogu z innymi
KoÅ›cioÅ‚ami i wspÃłlnotami koÅ›cielnymi. caÅ‚oÅ›Ä‡

RADUJ SIÄ˜ PANI FATIMSKA
Z TOBÄ„ ZWYCIÄ˜Å»YMY ZÅ•O

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.

DROGA POKOJU

Matka NajÅ›wiÄ™tsza wskazuje nam na dwie drogi ocalenia. PierwszÄ… jest poÅ›wiÄ™cenie
grzesznego Å›wiata Jej Niepokalanemu Sercu. Akt oddania Maryi uratuje Å›wiat, bo kiedy to, co
zostaÅ‚o zbrukane przez zÅ‚o, znajdzie siÄ™ w ramionach Matki, szatan nie bÄ™dzie juÅź miaÅ‚ doÅ„
dostÄ™pu. Nasycanie zÅ‚em przestanie byÄ‡ postÄ™pujÄ…cym procesem, zÅ‚o zacznie siÄ™ cofaÄ‡,
aÅź w koÅ„cu zniknie otoczone dobrem i ciepÅ‚em miÅ‚oÅ›ci Maryi. To prawda dotyczÄ…ca zÅ‚ej
Rosji, zÅ‚ych krÄ™gÃłw spoÅ‚ecznych, rodzin opÄ™tanych przez zÅ‚o, serc zÅ‚amanych przez
grzech. Musimy jednak pamiÄ™taÄ‡, iÅź proces oczyszczenia ze zÅ‚a w ramionach Matki nie jest
kwestiÄ… jednej chwili. Åšwiat musi trwaÄ‡ w poÅ›wiÄ™ceniu Jej Niepokalanemu Sercu, by proces
jego demonizacji zostaÅ‚ zatrzymany, a potem cofniÄ™ty. Jak upominaÅ‚ nas Jan PaweÅ‚ II,
poÅ›wiÄ™cenie nie moÅźe byÄ‡ aktem jednorazowym, trzeba je ustawicznie ponawiaÄ‡...
http://www.blaskalleluja.pl

Powered by Joomla!

Wygenerowano: 24 January, 2021, 07:17

Uratowanie Å›wiata zalewanego przez powÃłdÅº grzechu ma siÄ™ dokonaÄ‡ wÅ‚aÅ›nie na drodze
poÅ›wiÄ™cenia go Maryi. BÃłg chce, aby Å›wiat zostaÅ‚ ocalony na drodze pokoju - tak jak ukazaÅ‚
to w wielkim fatimskim orÄ™dziu. Chce, by przemiany w Å›wiecie dokonywaÅ‚y siÄ™ bez jednego
wystrzaÅ‚u, by zÅ‚o zapadÅ‚o siÄ™ do Å›rodka, by zostaÅ‚o pokonane od wewnÄ…trz. Znakiem
tego jest cud wycofania siÄ™ wojsk sowieckich z Austrii w 1955 r. czy rozpad sowieckiego imperium po
roku 1989. Tamte wydarzenia pokazujÄ…, Åźe BÃłg chce prowadziÄ‡ Å›wiat drogami pokoju.
Ta droga nie jest Å‚atwa - wymaga Åźycia poÅ›wiÄ™ceniem i przemieniania swego serca na wzÃłr
Niepokalanego Serca Maryi. Jest to jednak pierwsza droga, jakÄ… zaplanowaÅ‚ dla nas BÃłg. Droga
pokoju, droga, na ktÃłrej nie ma cierpienia ludzi dobrych...
czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

Biskupi apelujÄ… o pomoc dla Japonii

Polscy biskupi apelujÄ… o pomoc dla poszkodowanych w wyniku trzÄ™sienia ziemi i tsunami w Japonii.
Po ostatnim zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, ktÃłre odbyÅ‚o siÄ™ w Zakopanem,
zdecydowano o przeprowadzeniu ogÃłlnopolskiej zbiÃłrki na ten cel.
Jak powiedziaÅ‚ przewodniczÄ…cy Konferencji Episkopatu Polski, biskupi apelujÄ… o â€žwyraÅźenie
znaku sercaâ€• wobec poszkodowanych. â€žWiadomo, Åźe moÅźe nasza pomoc nie rozwiÄ…Åźe
wszystkich problemÃłw, ale zawsze serce, ÅźyczliwoÅ›Ä‡ w takich momentach siÄ™ liczy, Åźeby tych
ludzi nie zostawiÄ‡ w ich kÅ‚opotach tylko samym sobie, ale Åźeby w jakiÅ› sposÃłb wyraziÄ‡ naszÄ…
solidarnoÅ›Ä‡ i pomocâ€• â€“ stwierdziÅ‚ abp JÃłzef Michalik.

OgÃłlnopolska zbiÃłrka do puszek na rzecz ofiar trzÄ™sienia ziemi i tsunami w Japonii odbÄ™dzie siÄ™ w
koÅ›cioÅ‚ach wszystkich diecezji w Polsce w niedzielÄ™ 27 marca.
BÅ‚ogosÅ‚awieni miÅ‚osierni, albowiem oni miÅ‚osierdzia dostÄ…piÄ… (Mt 5,7). czytaj
Jest to jedno z najwaÅźniejszych zdaÅ„ wypowiedzianych przez Jezusa, ktÃłre wzywajÄ… nas do
miÅ‚osierdzia i obiecujÄ… w zamian BoÅźe miÅ‚osierdzie. Jednak, aby w peÅ‚ni zrozumieÄ‡ to
bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stwo, naleÅźy odczytaÄ‡ je w kontekÅ›cie pozostaÅ‚ych. Warto zwrÃłciÄ‡
rÃłwnieÅź uwagÄ™ na kolejnoÅ›Ä‡ oÅ›miu bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stw. Bowiem jest ona nieprzypadkowa i
stanowi etapy rozwoju duchowego tych, ktÃłrzy chcÄ… naÅ›ladowaÄ‡ Chrystusa w swoim Åźyciu.

â€žPokÃłj mÃłj zostawiam wamâ€• (por. J 14, 27).
Ja jestem z wami aÅź do skoÅ„czenia Å›wiataÂ» (por. Mt 28, 20)

Dar ofiarowany ApostoÅ‚om w Wieczerniku znajdzie peÅ‚nÄ… realizacjÄ™ w Zmartwychwstaniu
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Chrystusa. Gdy ukaÅźe siÄ™ On Jedenastu w Wieczerniku, zwrÃłci siÄ™ do nich trzy razy z
pozdrowieniem: â€žPokÃłj wam!â€• (J 20, 19). Jest nie tylko jakimÅ› â€žpokojemâ€•, ale
pokojem samego Chrystusa: â€žmÃłj pokÃłjâ€•, jak On sam mÃłwi. Aby byÄ‡ lepiej zrozumianym,
tÅ‚umaczy to w sposÃłb jeszcze prostszy: Ja dajÄ™ wam mÃłj pokÃłj â€žnie tak jak daje Å›wiatâ€•
(por. J 14, 27). Åšwiat dÄ…Åźy do pokoju, potrzebuje pokoju â€“ tak wczoraj, jak i dziÅ› â€“ ale
czÄ™sto szuka go w niewÅ‚aÅ›ciwy sposÃłb, nieraz nawet uciekajÄ…c siÄ™ do uÅźycia siÅ‚y albo na
zasadzie rÃłwnowagi przeciwstawnych sobie mocy. W takich sytuacjach czÅ‚owiek Åźyje z sercem
niepokojonym lÄ™kiem i niepewnoÅ›ciÄ…. PokÃłj Chrystusa natomiast jedna dusze, oczyszcza serca i
nawraca umysÅ‚y.
wiecej

PokÃłj", ktÃłry daje Å›wiat, trwoÅźy i lÄ™ka. Jezusowy pokÃłj, otwiera na poznanie i przyjÄ™cie
miÅ‚oÅ›ci. Jezus poznaje mÃłj niepokÃłj. MÃłwi o tym. On uzdrawia czÅ‚owieka z trwogi i niepokoju.
Nie moÅźna poznaÄ‡ mÄ…droÅ›ci BoÅźej i doznaÄ‡ Jego pokoju, trwajÄ…c w lÄ™ku. LÄ™k zbliÅźa do
wÅ‚adcy tego Å›wiata, pokÃłj â€“ do Jezusa. "On jest naszym pokojem".
Å¹rÃłdÅ‚em miÅ‚oÅ›ci jest pokÃłj. Å¹rÃłdÅ‚em pokoju jest czynienie tak, "jak siÄ™ Ojcu podoba".
BÄ™dÄ…c w lÄ™ku, czÅ‚owiekowi bardzo trudno jest kochaÄ‡. Nie bÄ™dÄ…c wolnym, nie umie on, nie
potrafi przyjÄ…Ä‡ miÅ‚oÅ›ci i wziÄ…Ä‡ tym samym za niÄ… odpowiedzialnoÅ›Ä‡. MÃłwimy o
"neurotycznej miÅ‚oÅ›ci", w ktÃłrej dominuje obawa o siebie i troska o doÅ›wiadczenie tego, co
byÅ‚oby przyjemne dla mnie, co moÅźe daÄ‡ mi drugi czÅ‚owiek.

PokÃłj porzÄ…dkuje sprawy serca, uczÄ…c trzeÅºwego myÅ›lenia.

DOÅ•Ä„CZ DO SZTAFETY WIELKOPOSTNEJ

ByÅ‚oby dobrze, aby takÄ… modlitwÄ… o pokÃłj objÄ…Ä‡ caÅ‚y Å›wiat, Åźeby tak jak dwunastu
ApostoÅ‚Ãłw, tak jak fundamenty KoÅ›cioÅ‚a, byÅ‚o 12 takich gwiazd - sanktuariÃłw, centrÃłw
modlitwy o pokÃłj na caÅ‚ym Å›wiecieâ€• â€“ powiedziaÅ‚ Piotr CioÅ‚kowski.
â€žW sensie duchowym jest to wypeÅ‚nienie testamentu Jana PawÅ‚a II, ktÃłry wzywaÅ‚ ludzi do
troszczenia siÄ™ o pokÃłj. TakÅźe te nasze dziaÅ‚ania wpisujÄ… siÄ™ w realizacjÄ™ tego wezwania
Jana PawÅ‚a II i Benedykta XVI, ktÃłry rÃłwnieÅź na dzieÅ„ pokoju wzywaÅ‚ wszystkich ludzi do
odpowiedzialnoÅ›ci za pokÃłj na Å›wiecieâ€• â€“ dodaÅ‚ prezes Stowarzyszenia â€žCommunita
Regina della Paceâ€•.
wiÄ™cej

CZAS APOKALIPSY?
â€žCzy zbliÅźamy siÄ™ do apokalipsy?â€• - pytanie to stawiajÄ… kard. Carlo Marii Martiniemu
czytelnicy â€žCorriere della Seraâ€•. Emerytowany arcybiskup Mediolanu na Å‚amach
mediolaÅ„skiego dziennika odpowiada na ich pytania raz w miesiÄ…cu. DziÅ› 84-letni wÅ‚oski purpurat
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przekonuje, Åźe â€žnie naleÅźy siÄ™ lÄ™kaÄ‡ apokalipsyâ€•.
Wielu z nas, obserwujÄ…c wydarzenia ostatnich czasÃłw, â€žwielkie katastrofy naturalne, a takÅźe
wojny i przejawy nienawiÅ›ciâ€•, odnosi wraÅźenie, Åźe zbliÅźa siÄ™ koniec Å›wiata. Czy naleÅźy
siÄ™ go spodziewaÄ‡?
czytaj caÅ‚oÅ›Ä‡

JA JESTEM ÅšWIATÅ•OÅšCIÄ„ ÅšWIATA... (J 8, 12)

Pan Jezus przypomina uczniom, Åźe sÄ… Å›wiatÅ‚em Å›wiata. Oznajmia to kaÅźdemu z nas. Bardzo
chce, ÅźebyÅ›my siÄ™ przyjrzeli, jaki promyk Å›wiatÅ‚a w nasze serce wÅ‚oÅźyÅ‚. Jaki dar nam
szczegÃłlnie ofiarowaÅ‚, byÅ›my korzystajÄ…c z niego, sprawiali, Åźe na Å›wiecie bÄ™dzie wiÄ™cej
Å›wiatÅ‚a. Tam, gdzie czÅ‚owiek kocha, wprowadza Å›wiatÅ‚o na Å›wiat. Tam, gdzie nienawidzi,
pojawia siÄ™ ciemnoÅ›Ä‡. W Bogu â€“ mÃłwi Å›w. Jan â€“ nie ma nic z ciemnoÅ›ci. W Nim jest
tylko Å›wiatÅ‚o.( Mt 5, 13-16 )

Odwagi! Nie lÄ™kajmy siÄ™! Jest z nami Chrystus

Z nauczania J.PawÅ‚a II

Â
Â
ZmartwychwstaÅ‚y Pan mÃłwi dziÅ› do kaÅźdego z nas:
â€žPrzestaÅ„ siÄ™ lÄ™kaÄ‡! Jam jest Pierwszy, Ostatni i Å»yjÄ…cy.
ByÅ‚em umarÅ‚y, a oto znÃłw ÅźyjÄ™. Zaufaj Bogu,
ktÃłry bogaty jest w miÅ‚osierdzie. Jest z TobÄ… Chrystus,
niezawodny Dawca nadziei!â€•
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PragnÄ™ im powiedzieÄ‡, Åźe ludzie ci, ich rÃłwieÅ›nice i rÃłwieÅ›nicy w Polsce, trwajÄ… na rozmowie
z Chrystusem: sÅ‚yszÄ… Jego wezwanie: "PÃłjdÅº za MnÄ…" i wezwanie to starajÄ… siÄ™ stosowaÄ‡
do rÃłÅźnych powoÅ‚aÅ„ i "darÃłw", jakie sÄ… ich udziaÅ‚em w KoÅ›ciele i w spoÅ‚eczeÅ„stwie; Åźe
nie chcÄ… rozstawaÄ‡ siÄ™ z naszym Mistrzem i Odkupicielem wÅ›rÃłd smutku sumienia, ale szukajÄ…
u Niego wytrwale mocy i radoÅ›ci, takiej mocy i takiej radoÅ›ci, jakiej "Å›wiat daÄ‡ nie moÅźe" (por. J
14,27). JakÄ… daje tylko On: Chrystus - i Jego Eucharystia. (J.PaweÅ‚ II - fragm. homilii GdaÅ„sk, 12
czerwca 1987 )

Modlitwa o pokÃłj dla Å›wiata - niezwykle potrzebna!

BÅ•OGOSÅ•AWIONY JANIE PAWLE II
MÃ“DL SIÄ˜ ZA NAMI!

SÅ‚owa Jezusa, czyli EwangeliÄ™, â€žspisano, abyÅ›cie wierzyli, Åźe Jezus jest Chrystusem, Synem
BoÅźym, oraz abyÅ›cie wierzÄ…c, mieli Åźycie w imiÄ™ Jegoâ€•. â€žMieÄ‡ Åźycieâ€• â€“ to
poznaÄ‡, pokochaÄ‡ i naÅ›ladowaÄ‡ Jezusa w Jego czÅ‚owieczeÅ„stwie.

"PokÃłj", ktÃłry daje Å›wiat, trwoÅźy i lÄ™ka. Jezusowy pokÃłj, otwiera na poznanie i przyjÄ™cie
miÅ‚oÅ›ci. Jezus poznaje mÃłj niepokÃłj. MÃłwi o tym. On uzdrawia czÅ‚owieka z trwogi i niepokoju.
Nie moÅźna poznaÄ‡ mÄ…droÅ›ci BoÅźej i doznaÄ‡ Jego pokoju, trwajÄ…c w lÄ™ku. LÄ™k zbliÅźa do
wÅ‚adcy tego Å›wiata, pokÃłj â€“ do Jezusa. "On jest naszym pokojem".

Å¹rÃłdÅ‚em miÅ‚oÅ›ci jest pokÃłj. Å¹rÃłdÅ‚em pokoju jest czynienie tak, "jak siÄ™ Ojcu podoba".
BÄ™dÄ…c w lÄ™ku, czÅ‚owiekowi bardzo trudno jest kochaÄ‡. Nie bÄ™dÄ…c wolnym, nie umie on, nie
potrafi przyjÄ…Ä‡ miÅ‚oÅ›ci i wziÄ…Ä‡ tym samym za niÄ… odpowiedzialnoÅ›Ä‡. MÃłwimy o
"neurotycznej miÅ‚oÅ›ci", w ktÃłrej dominuje obawa o siebie i troska o doÅ›wiadczenie tego, co
byÅ‚oby przyjemne dla mnie, co moÅźe daÄ‡ mi drugi czÅ‚owiek.
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PokÃłj porzÄ…dkuje sprawy serca, uczÄ…c trzeÅºwego myÅ›lenia.

PapieÅź apeluje o pokÃłj i pojednanie
Jezus przyszedÅ‚ wyzwoliÄ‡ nas od zÅ‚a
wiÄ™cej

OtwÃłrzmy siÄ™ na Boga, by zapanowaÅ‚ pokÃłj

PapieÅź Franciszek o pokoju, ktÃłry musimy pielÄ™gnowaÄ‡ i zdobywaÄ‡

PokÃłj, ktÃłry BÃłg Ojciec pragnie siaÄ‡ na Å›wiecie, my musimy pielÄ™gnowaÄ‡, a nawet - co
wiÄ™cej, "zdobywaÄ‡" - powiedziaÅ‚ Franciszek w rozwaÅźaniach przed modlitwÄ… AnioÅ‚ PaÅ„ski 1
stycznia w Watykanie

PeÅ‚ny tekst
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