
 Alleluja! Alleluja!  Oto dzień, który Pan 

uczynił, radujmy się w nim i weselmy [Ps 118].                                                               

Uzupełnij: 1. Pocieszyciel, Duch Święty, którego 

Ojciec pośle w moim … On was wszystkiego 
nauczy. 2. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie … moją naukę  
3. Ojciec mój umiłuje go, i do niego …  4. Pokój … wam, 
pokój mój daję wam. 5. Jezus rozmawiał ze swoimi ...              
6. „Drogowskazy” Miłości Boga  . 7. Kościół prowadzony 

przez Ducha Świętego oczekuje na objawienie się 
niebieskiego …  8. Ojciec … jest ode Mnie. 9. Niech się 

nie trwoży serce … ani się lęka. 

Ojciec św. Franciszek: – Chrześcijanin nie chodzi 

ciemnymi drogami, bo tam nie ma prawdy  o Bogu. 
Ale nawet jeśli by na nie wszedł, może liczyć na 
przebaczenie i łagodność Boga, który go przywróci 
do życia w świetle… - Trwać   w światłości jak Bóg.             

I bez grzechu, ponieważ nie ma takiego błędu, który – 
uznany przez tego, kto go popełnił – nie przyciągnąłby 
czułości i przebaczenia Ojca. „Takie jest życie 
chrześcijańskie” – wierzący nie mogą żyć dwulicowo: 
światłością na zewnątrz i ciemnością w sercu, bo „Bóg 
jest wyłącznie światłem” … «Nie bądź kłamcą! Ty jesteś 
w komunii z Bogiem, chodź w świetle! Czyń dzieła 

światła, nie mów jednego czyniąc coś innego. ‘Nie’ 
podwójnemu życiu i temu wszystkiemu!»” – …  

Chodźmy w światłości, gdyż Bóg jest światłem.               
[z kaplicy Domu św. Marty: 29 IV 16, Homilia].                        

Św. Jan Paweł II - Proszę was: - abyście mieli 

ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, 
abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u 
którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją 
znajdowało; - abyście od Niego nie odstąpili; - abyście 
nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, 
która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie 

nie ma ani korzenia, ani sensu.    (Jan Paweł II, Kraków, 10 

czerwca 1979 r.)   

Beatyfikacja Jana Pawła II odbyła się 1 maja 
2011 roku, w Rzymie na Placu Św. Piotra 
o g.10.oo. Uroczystości przewodniczył 
Ojciec św.Benedykt XVI.  
 Stefan Kardynał Wyszyński –  – 

„Będziesz miłował Pana Boga twego… będziesz miłował 
bliźniego twego, jako samego siebie” – dotychczas nie 
ukazał się żaden doskonalszy manifest sprawiedliwości, 
który bardziej oddawałby człowieka człowiekowi, serce 
sercu, dłoń dłoni.  [Kromka Chleba 08,s.35]. 
 
- Czy można Boga kochać rano, w południe, wieczorem         
i nawet przez sen? – Odpowiem przykładami                             
z Ewangelii: – Przychodzi poranek. Budzimy się. Miejmy 
świadomość, że to Bóg nas budzi, otwiera nam oczy                 
i wydaje polecenie, jak Jezus paralitykowi: „Wstań                    
i chodź”. Nie możemy ociągać się, usprawiedliwiać, 
choćby była okropna pogoda, chlapał deszcz i pies wył 
za oknem… Jeśli tak przyjmujemy od Boga poranek, 
wtedy na dzień dobry mówimy Mu, że Go kochamy.                  
- Przychodzi południe. Niech nam się przypomni 
polecenie, jakie Jezus dał sługom w Kanie: „Napełnijcie 
stągwie wodą”. Napełnianie stągwi wodą jest obrazem 
nieznośnego trudu, jak trud ciągłego sprzątania, 
zmywania, gotowania, uczenia…, pracy…-wszystkiego, 
co wydaje się trudne i beznadziejne. Jeżeli przyjmujemy 
wszystko ze świadomością, że Bóg tego od nas 
oczekuje, wtedy… mówimy Mu, że Go kochamy. A Bóg, 
który zmienił wodę w wino, naszemu trudowi, pozornie 
bezsensownemu, nada sens.                                              
- Przychodzi wieczór. Polecenie Jezusa: „Czuwajcie               
i módlcie się”. W czuwaniu kryje się ostrożność (żebym 
nie przegapił czegoś ważnego)  i nadzieja – Bóg nawet            
o zmierzchu mojego życia może się mną posłużyć …                  
- Przychodzi noc. Nie można bać się dnia następnego. 
Pan Jezus powiedział: „ Nie bój się o jutro, bo każdy 
dzień sam się o siebie troszczy. Nie bój się, ale wierz”. 
Jeżeli z wiarą przyjmujemy te słowa, to kochamy Boga 
nawet przez sen; -                                   
 

MOJE POSTANOWIENIE:  Zastanowię się: co ja dziś 

uczynię dla Pana Jezusa? - Pomodlę w intencjach 
innych ludzi, i o to, abym szukał miłości, która jest tak 
ważna dla Pana Boga … 
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1  x  x  x  x  I  M    N   U  x  

2  x  Z   C   O   Y    Ł  x  

3  x  P   Z   J   Z   E   Y  

4  x  Z   S   A   I   M  x  x  

5  x  x  U    N   A   I  x  x  

6  P    Y   A   A    A  x  

7  x  x  J    U   A    M  x  

8  x  x  W    K    Y  x  x  x  

9  x  x  x  x  W  A    E  x  x  x  



Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 
naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i do niego 

przyjdziemy. (J 14,23)                                   
J 14,23-29                          
Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto 
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec 
mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy 
u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie 
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, 
nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.                   
To wam powiedziałem przebywając wśród was.                       
A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle                  
w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy                          
i przypomni wam wszystko, co Ja wam 
powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój 
daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. 
Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka. 
Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę                     
i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, 
rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec 
większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam 
o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się 
to stanie.                       

Zmartwychwstały Jezus wstępuje do Ojca i posyła 
Kościołowi Ducha Świętego. To misterium jest 
treścią całego Okresu Wielkanocnego. Duch 
Święty nieustannie aktualizuje tajemnicę Paschy 
Jezusa Chrystusa, czyli Jego odkupieńczej śmierci 
i zmartwychwstania. Kościół prowadzony przez 
Ducha Świętego oczekuje na powrót Chrystusa                       
i objawienie się niebieskiego Jeruzalem, w którym 
każdy z nas ma przygotowane dla siebie miejsce.           
[x M. Zachara MIC, „Oremus” Okres Wielkanocny 2004, s. 142]. 

 Chyba słowo „Pocieszyciel” – to nie to samo 
co „Paraklet”. Pocieszać – to za mało. Mowa                       
o Duchu Świętym, który jest mocą. Nieraz 
niespodziewanie odsłania zawsze aktualny dla nas 
sens Pisma Świętego. Ile razy święte słowa, na 
które nie zwracaliśmy uwagi – nagle stają się 
nam bliskie, najbardziej potrzebne, żywe.  – To 
Duch Święty przypomina to, co najważniejsze            
w danej chwili dla naszej duszy.                          
[Wszędy pełno Ciebie, x J. Twardowski, s. 47];  
 

MODLITWA  WIERNYCH                          
1. Módlmy się za pasterzy Kościoła, kapłanów, stan 

zakonny,  aby czerpiąc z nauki Boga, ukazywali nam 
drogę do domu Ojca  – CIEBIE PROSIMY...                               
2. Módlmy się o pokój dla  ludzi całego świata, aby mogli 

wzrastać w mądrości i miłości Boga - CIEBIE PROSIMY 
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy i wszystkich pracowników, aby przez modlitwę                      
i życie Ewangelią cieszyli się miłością Boga - CIEBIE …                                   
4. Módlmy się o wdzięczność Bogu za wielkich świętych, 

których powołuje spośród nas i za wartości, które wnieśli 
w nasze osobiste życie i  życie naszego Narodu, Jan 
Paweł II i Prymas Stefan Wyszyński. – CIEBIE ...                            
5. Módlmy się za nas samych o miłość i wierność Bogu  - 

CIEBIE PROSIMY…  
   Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                 
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla ciebie Duch Święty;        
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:     

"Co Bóg mówi do mnie?"     – Stary Testament 
przekazuje nam Boże przykazania. Mówi nam, 
czego nie mamy czynić: nie kraść, nie pożądać 
żony bliźniego swego. - Ewangelia kryje się                        
w ośmiu błogosławieństwach.  - Zwykle uważamy, 
że jest szczęśliwy ten, komu się powodzi, kto ma 
pieniądze, jest obrotny... Tymczasem 
błogosławieństwa mówią, że można być 
szczęśliwym na tej ziemi, będąc ubogim, 
nieznanym, zapomnianym, cierpiącym. Nie chodzi 
tu o szczęście po śmierci, ale szczęście w życiu 
ziemskim. Ten, kto żyje w łączności z Bogiem, 
może być szczęśliwy, choć inni uważają go za 
nieszczęśliwego… – a ja? - czy żyję w łączności                     
z Bogiem? – czy jestem szczęśliwy(a)  po prostu                     
z tego powodu, że Bóg powołał mnie do życia? …                   
- czy cieszę się jak ptaki niebieskie i lilie polne …                         
- czy cieszę się , że jestem dzieckiem Bożym …                                            
–  Ciekawe, jak rozumieli to pierwsi słuchacze 
błogosławieństw, ludzie Ziemi Świętej, praktycznie 
handlarze wełny, winogron, których uczono,                     
że dobrobyt i powodzenie jest nagrodą za dobre 
życie. – a mnie? – może też tak uczono? … - albo 
sam(a) nie chciałem(-am) słuchać Ewangelii?   …                                                                                   
- Czy myślę czasami, że Pan Bóg pokłada we mnie 
nadzieję? – bo przecież dał mi wolną wolę, więc nie 
chce mnie do niczego zmuszać… - Jest moim 

Ojcem, pragnie, żebym był(a) szczęśliwy(a) … 
wskazuje drogę … i oczekuje, abym z własnej woli 
chciał(a) nią iść… bez lęku, bo przecież objawił                  
mi Swoją miłość… 
III – Actio / oratio: - Teraz ty pozwól Bogu zstąpić 
do swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi 
w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. 
Może ci w tym pomóc modlitwa słowami Ewangelii: 
Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi, 
niech nam ukaże pogodne oblicze. (Ps 67)                     
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...                      
To czas bezsłownego westchnienia Ducha, 
ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: 
Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie 
wśród wszystkich narodów. (Ps 67) [W świecie 

Ewangelii, x J.T.].  KALENDARIUM:                   
1 V -  wsp. św. Józefa Rzemieślnika - był opiekunem 

św. Rodziny. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku:                        
19 marca - jako Oblubieńca Matki Bożej, a dzisiaj - jako 
wzór i patrona ludzi pracujących.                                      
1 MAJA  – nd. – Międzynarodowy Dzień Solidarności 
Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – obchodzony                

od 1890. W Polsce jest świętem państwowym od 1950.                                     
2 MAJA  – pn. - Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej  
– ustanowiony przez Sejm - 20 lutego 2004                                                                      

3 MAJA  - wt. - Uroczystość Najświętszej Maryi 
Panny, Królowej Polski, Patronki Polski -  Maryja 

wyniesiona, Maryja Królowa – to Ta, która ukazuje 
swojego Syna, Ta, która skrywa się za Słowem, Ta, która 
to Słowo nieustannie kontempluje, Ta, która jest przy 
cierpiącym. Niekiedy fałszujemy obraz Maryi … myślimy            
i nauczamy o Niej wedle wzoru zaczerpniętego z tradycji 
narodowej, monarchicznej, czysto ziemskiej. Ona i Jej 
Syn  nie kierowali się tym stylem myślenia. Królestwo 
Boże nie jest z tego świata. [A.Kuśmierski OP, Oremus V 07] 
3 Maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja –

ustanowione w 1919 oraz ponownie w 1990; Uchwalenie 
Konstytucji 3 Maja zostało uznane za święto 5 V 1791.                
06 V – pt. - Święto świętych Apostołów Filipa                              
i Jakuba - Niepewność Filipa, jego … prośba: „Pokaż 

nam Ojca” – prowokuje Jezusa do objawienia swojej 
tożsamości. Jakub, krewny Jezusa, pierwszy biskup 
Jerozolimy – uczy słowem i przykładem prawdziwej 
wiary, która wpływa na uczynki … Obaj przyciągnięci 
miłością Chrystusa, zmagając się z własną słabością, 
coraz bardziej Go poznawali, by potem przyprowadzić     
do Niego innych [x J. Januszewski, „Oremus” V 2008, s. 31]. 


