
 Powiedzcie Bogu: Jak zadziwiające są Twe dzieła! 

(Ps 66) Hasła:  1. „Ja zaś będę … Ojca, a innego 

Pocieszyciela da wam” 2. „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 
… moją naukę”  3. „… chwila, a świat nie będzie już Mnie 
oglądał.”; 4. Tego, kto będzie zachowywał naukę Jezusa, 
Bóg-Ojciec …5. „Jeżeli Mnie … będziecie zachowywać 
moje przykazania”. 6. …  którego daje nam Bóg-Ojciec to 
Duch Prawdy.  7. „Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 
Pocieszyciela  da wam na …” 8. Ducha Prawdy, świat … 
nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna.                         
9. „W owym dniu … że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we 
Mnie i Ja w was”. 10.  „Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go 
miłował i … mu siebie”.  11.  „Nie zostawię was …”.              
12. Być może to samotność jest jedynym … który może 
otworzyć drzwi naszych serc dla Ducha Świętego 

 
 Papież Franciszek:  … Misją chrześcijan jest dawanie 

ludziom radości. … Pan Jezus prosi nas także, 
byśmy trwali w Jego miłości „bo jest to miłość Ojca”            
i zachęca nas do przestrzegania Jego przykazań. … 

Dekalog jest podstawą, ale trzeba także przestrzegać 
wszystkich rzeczy, których nauczył nas Jezus, tych 
przykazań życia codziennego, określających 
chrześcijański sposób życia. … Bardzo obszerna jest 
lista przykazań Jezusa, chociaż ich istotą jest miłość 
Ojca do Jezusa i miłość Jezusa wobec nas … chociaż 
świat proponuje nam inne miłości, na przykład 
umiłowanie pieniędzy, próżności, przechwalania się, 
pychy, władzy, w tym dopuszczanie się wielu 
niesprawiedliwości, by zyskać więcej władzy.  
… Są to inne miłości, które nie pochodzą od Jezusa ani 
od Ojca. Prosi On nas, abyśmy trwali w Jego miłości, 

która jest miłością Ojca. … Miarą miłości jest 
kochanie bezgraniczne... [z Domu Św. Marty, 

18.05.2017]   Św. Jan Paweł II «Szczególne 
wezwanie kieruję do rodzin: niech rodzice, a zwłaszcza 

matki, umieją hojnie ofiarowywać Panu swoich synów, 
których On powołuje do kapłaństwa, niech towarzyszą im 
z radością na drodze ich powołania, świadomi, że 
pomnażają i pogłębiają w ten sposób swą płodność jako 
chrześcijanie i członkowie Kościoła i mogą w pewnym 
sensie zaznać szczęścia, które stało się udziałem 
Dziewicy-Matki Maryi: „Błogosławiona jesteś 
między niewiastami i błogosławiony jest owoc 
Twojego łona” (Łk 1, 42).   Kardynał Stefan 
Wyszyński -  26/ Matka nigdy nie odchodzi – ani od 

kołyski,  ani z Kalwarii, ani od grobu swojego dziecka.  - 
27/ O, jak dobrze, gdy wielcy tego świata mają jeszcze 
matki i szanują je; jak dobrze, że ludzkość może mieć 
Matkę, Maryję i odnosić się do Niej całkowicie   po 
dziecięcemu.  [Kromka chleba].     

Co to znaczy: kochać Boga? – Kochać Boga to spełniać 
Jego wolę, to, czego On od nas chce. Co jest wolą 
Bożą? Wolą Bożą jest życie, jakie Bóg nam układa,                
a naszym zadaniem jest je przeżyć. Ktoś chciał być 
muzykiem i grać na trąbce w operze – został urzędnikiem 
na poczcie. Inny chciał być wielkim uczonym, a musiał 
opiekować się domem rodzinnym. Siostra, która wstąpiła 
do zakonu, chciała fruwać jak w niebie, a musi kuśtykać. 
Czasami przychodzi choroba i spacerujemy                    
po szpitalnych korytarzach w pokracznych piżamach, 
czasem spotyka nas szczęście, nieoczekiwana radość. 
To jest życie, które dał nam Bóg. – Kochać Boga 
znaczy pokochać życie, które On nam daje, wszystko 
co przychodzi spoza nas: zdrowie i chorobę, łatwe               

i trudne szczęście, miłość i samotność, pogodę                       
i niepogodę, deszcz, który chlapie i śnieg, potrafi nawet 
pyskatą sąsiadkę, znaną z tego, że trzaska drzwiami, 
czynić podobną do dziewczynki w białej sukience od 
Pierwszej Komunii Świętej.  Kochać Boga to pokochać 
całym sercem łamigłówkę życia, jaką On nam układa.            
[x J. Twardowski,  W świetle Ewangelii s.342].                       

MOJE  POSTANOWIENIE: Z dziecięcą ufnością 

pomodlę się do naszej Matki, pewny(a), że Jej modlitwa 
zawsze ustrzeże nas od zła – oraz o wierność Bożym 
Przykazaniom i Dary Ducha Świętego … 

Kapelan Instytutu Matki i Dziecka                                                   
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Spowiedź-pół godziny 

                przed i po Mszy Św. 
                                 oraz na prośbę 
 
 

1  x  x  x  x  x  P   O    Ł  x  

2  x  Z   C   O   Y    Ł  x  

3  x  J   S   C   E  x  x  x  x  

4  x  x  x  U   I   U   E  x  x  

5  M   Ł    E    E  x  x  x  

6  P   C    S   Y   I   L  

7  x  Z   W   Z  E  x  x  x  x  x  

8  x  x  P    Y    Ć  x  x  x  

9  P   Z    C   E  x  x  x  x  

1 0  O   J    I  Ę  x  x  x  x  x  

1 1  x  x  x  S   E   O   A   I  
1 2  x  x  x  x  K  L   C    M  x  



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

przyjdziemy (J 14,23)         J 14,15-21       

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeżeli Mnie 
miłujecie, będziecie zachowywać moje 
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego 
Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze - 
Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, 
ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy                              
Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was 
będzie. Nie zostawię was sierotami: Przyjdę                          
do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już 
Mnie oglądał. Ale wy Mnie widzicie, ponieważ                       
Ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, 
że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie                          
i Ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje 
je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie 
umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go 
miłował i objawię mu siebie.                                  

Jezus obiecuje swoim uczniom: „Nie zostawię was 
sierotami. Przyjdę do was w moim Duchu” Jednak zanim 
to nastąpi, czas samotności jest potrzebny. Czas, kiedy 
trzeba bronić wiary; kiedy trzeba uzasadnić nadzieję, 
którą nosimy w sercach; kiedy odrzucają głoszone 
przeze nas słowo; kiedy przychodzi cierpienie. Być może 
ta samotność jest jedynym kluczem, który może otworzyć 
drzwi naszych serc dla Ducha Świętego. Być może też 
dzięki niej naprawdę zobaczę, że Go potrzebujemy,                           
i zaczniemy Go przyzywać [P. Ciesielski OP, „Oremus” IV  

08, s. 140];* 

    … - Czy przebywanie z Bogiem jest dostępne 
tylko wielkim mistykom? – Jezus mówi, że 
każdy, kto Go miłuje i zachowuje Jego naukę, 
przebywa z Bogiem  ...  [x J. Twardowski, W świetle Ew. 

s.345].  
… Alicja: - Czy Twoje słowa już zamieniają się na 
rzeczywistość? – Jezus: one są rzeczywistością                  
w chwili gdy je wypowiadam. Słowo Boga jest 
ciałem. Nie ma oddzielenia między słowem, a jego 
ucieleśnieniem. Wszystko co istnieje jest z mocy 
Słowa … Stanowi jedność we Mnie i w czasie, 
który odczuwasz. Nie ma czasu, Ja jestem 
teraźniejszością, Dlatego nie należy się martwić                     
o jutro. … Jest tylko dziś – teraz. Tylko to „teraz” 
jest ważne ...   [Alicja Lenczewska, Świadectwo, Dziennik 

Duchowy, s. 153].  

  MODLITWA  WIERNYCH : -                         
1. Módlmy się za Kościół święty o utwierdzenie w wierze 

i doprowadzenie wątpiących do poznania Boga – CIEBIE                     
2.  Módlmy się papieża Franciszka o potrzebne siły do 

pełnienia posługi następcy św. Piotra – CIEBIE … 
3. Módlmy się o Pokój między narodami – CIEBIE ... 
4. Módlmy się za wszystkie Mamy na świecie o opiekę 

Maryi - naszej Królowej  i najlepszej Matki  – CIEBIE ...  
5. Módlmy się za dzieci z  naszego Instytutu, ich rodziny                                             

i wszystkich pracowników Służby Zdrowia, aby pamiętali, 
o Miłości Jezusa – CIEBIE PROSIMY ...                                     
6. Módlmy się za osoby ratujące życie innych, 

szczególnie za honorowych dawców krwi aby byli 
otoczeni opieką Maryi – CIEBIE PROSIMY … 
7. Módlmy się za nas, abyśmy zawsze otwarci na ludzi 

byli wiernymi świadkami Twojego słowa                                                 
– CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE 
 

Wszystkim  Mamom  już  dziś   życzymy zdrowia                            
i obfitości Bożych Łask.                                                             

Podczas nabożeństwa majowego o g. 17.15 będziemy 
modlić się za nasze wszystkie Mamy. 

 
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                                                          
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy tekst, 
 Św. Ewangelii, jak gdyby dyktował Ją dla ciebie 
Duch Święty;  II -  Meditatio -    Staraj się zrozumieć 

- pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – - Dar 
Ducha Świętego nie jest łatwy … Duch Święty jest 
Żywym Bogiem, a więc Osobą, Trzecią Osobą 
Trójcy Świętej. Tam gdzie mamy do czynienia                                  
z człowiekiem, a tym bardziej z Bogiem, musimy 
wykluczyć i zrezygnować z traktowania go jak 
przedmiot, jak rzecz. Nie ma więc mowy                             
o wykorzystywaniu go, posługiwaniu się nim do 
swoich celów, manipulowaniu. … Chociaż rodzi się 
pokusa, żeby tak samo pomanipulować sobie 
Panem Bogiem, żeby Go wykorzystać, żeby się na 
coś przydał, jako takie „stoliczku, nakryj się!”. A gdy 
nie widzimy żadnych doraźnych korzyści, to po 
prostu zapominamy o Nim – aż do czasu, gdy 
przyjdzie trwoga... Na pewno nie o takim darze 
myślał Chrystus, gdy obiecywał Ducha Świętego. 
Chciał dać nam Towarzysza i Przyjaciela,                            
a nie chłopca na posyłki. Czy jednak będziemy                        
w stanie Go przyjąć tak, jak chciałby tego 

Chrystus? Chrystus wiedział, że to nie 
takie proste, wiedział, że Ducha Świętego 
nie może przyjąć „świat” – ponieważ Go 
nie widzi ani nie zna. A my właśnie często 
jesteśmy tylko ze świata… Czy chcę poznać Boga? 
... Czy gotów jestem Boga przyjąć i wpuścić do 
swojego życia… -  Bóg nigdy nie odmawia. 
Przychodzi szybko – i wtedy człowiek staje się 
chrześcijaninem.- Czy z całym zaufaniem pragnę 
oddać swoje życie Bogu? …                               
III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed 
Bogiem serce, aby mówić Mu  o przeżyciach,  które 
rodzi   w tobie słowo Może ci w tym pomóc modlitwa 
psalmu: Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, 
opiewajcie chwałę Jego imienia  (Ps 66)            
IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia  w Bogu. 
Powtarzaj  w różnych porach dnia: Niech cała ziemia 
chwali swego Pana (Ps 66)         [z Ks. Mariusz Pohl]. 
                                       

Kalendarium:                              
24 V 2017 – śr. – Wspomnienie Najświętszej Maryi 
Panny, Wspomożycielki Wiernych                                   

– Już w IV wieku św. Efrem pisał, że „Maryja jest 
orędowniczką i wspomożycielką dla grzeszników                             
i nieszczęśliwych”. Zaś dzisiejsze wspomnienie – 
Najświętszej Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych – 
ustanowił papież Pius VII na pamiątkę dnia, kiedy 
uwolniony z niewoli, mógł powrócić do Rzymu (1815) ... 
W 1959 r. na prośbę biskupów polskich zostało ono 
wprowadzone w Polsce... [x J. Januszewski, „Oremus” V 08, 
s. 113];                                                                   
26. V. – pt. -  Dzień Matki                            
26 V 2017 – pt. – Wspomnienie św. Filipa Nereusza, 
prezbitera – Wewnętrzna wolność, poczucie humoru, 

swoboda w działaniu – to główne przymioty dzisiejszego 
patrona. To dzięki nim św. Filip Neri (1515-1595) był tak 
nowatorski w swoim apostolstwie. Potrafił bawić się                       
z dziećmi na placach miasta. Gromadził ludzi różnych 
stanów, także spośród elity ówczesnego Rzymu,                          
z którymi wspólnie się modlił, czytał, prowadził dyskusje. 
Założył zgromadzenie zakonne, w którym pozostawiał 
braciom wiele swobody  i niezależności. W swoim domu 
organizował koncerty, prelekcje o sztuce, archeologii, 
historii. We wszystkim był oddany Bogu, dlatego jego 
wszechstronna działalność przyniosła wspaniałe owoce. 
[M. Rojszyk OP, „Oremus” Okres Wielkanocny 2006, s. 162-
163];    


