
Hasła:  1. Ja jestem drogą i …  i życiem 2. „Nikt nie 
… do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”  3. „W domu 

Ojca mego jest … wiele”; 4. „Kto Mnie zobaczył, … także 
i Ojca”.  5. „Niech się nie … serce wasze”. 6. „Przyjdę … 

i zabiorę was do siebie, abyście              i wy byli tam, 
gdzie Ja jestem”  7. „Słów tych, które wam mówię, nie … 

od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje 
tych dzieł.  8. „Kto we Mnie wierzy, będzie także 

dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, …                   
i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. 9. „Idę 
przecież … wam miejsce”. 10.  „Wierzcie … ze względu 
na same dzieła”. 11.  „… w Boga? I we Mnie 
wierzcie”.12. „Filipie, tak długo jestem z wami,                 

a  jeszcze Mnie nie …?”. 

 
Papież Franciszek:  Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, 

życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy 
wygnańcy, synowie Ewy; do Ciebie wzdychamy jęcząc               
i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko 
nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a 
Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym 
wygnaniu nam okaż. O łaskawa,  o litościwa, o słodka 
Panno Maryjo!                                      
„…W tym miejscu, gdzie przed 100 laty wszystkim 
pokazałaś zamysły miłosierdzia naszego Boga, patrzę na 
Twoją suknię światła i jako biskup ubrany na biało, 
pamiętam o tych wszystkich, którzy odziani w biel 
chrzcielną, chcą żyć w Bogu i rozważają tajemnice 
Chrystusa aby osiągnąć pokój  -  (...) dlatego 
przemierzymy wszystkie szlaki, będziemy pielgrzymami 
wszystkich dróg, obalimy wszystkie mury i pokonamy 
wszystkie granice, wychodząc ku wszystkim peryferiom, 
ukazując tam sprawiedliwość i pokój Boga"… „Pokaż 
nam moc Twego ochronnego płaszcza. W Twym 

Niepokalanym Sercu, bądź ucieczką 
grzeszników i drogą prowadzącą do Boga. 

Zjednoczony z moimi braćmi przez Ciebie poświęcam się 
Bogu, o Fatimska Dziewico Różańca”…  
[http://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-papiez-franciszek-w-
fatimie-zawierzyl-siebie-opiece-matki-
bo,nId,2393361#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_
campaign=chrome] 
Św. Jan Paweł II - ponieważ orędzie Matki 

Boskiej Fatimskiej jest orędziem macierzyńskim, 
jest ono silne i jednoznaczne... Brzmi jak mowa 
Jana Chrzciciela na brzegu Jordanu. Nawołuje do 
pokuty. Ostrzega. Wzywa do modlitwy. Poleca różaniec. 
Orędzie jest skierowane do każdego człowieka. … Jej 
troska rozciąga się na każdą jednostkę naszych czasów, 
na wszystkie społeczeństwa, narody i ludy… -  Niech 
będą błogosławieni wszyscy ci, którzy dzień po dniu,                 
z niewyczerpaną hojnością, przyjmują Twoje wezwanie, 
o Matko, do czynienia tego, co powie Twój Syn, Jezus 
(por. J 2,5), dając Kościołowi i światu radosne świadectwo 
życia natchnionego Ewangelią… – [Fatima, 13 maja 1982];  

 
Stefan Kard. Wyszyński „-Tam gdzie panuje wielka 

ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg 
dokonuje przez Nią przedziwnych cudów swojej potęgi.. 
[Kromka chleba, 3 maja]    

Jakie są powody ludzkiej rozpaczy i poczucia bezsensu? 
– Przeświadczenie, że kocham i przerażenie z powodu 
tego, że nie jestem kochany;  - niezawinione cierpienie, 
na jakie muszę patrzeć; - przeżywana śmierć. 
Tymczasem Bóg, stając się człowiekiem,  Jezusem, 
nadal sens temu wszystkiemu, co mogłoby wydawać się 
bez sensu. – Przyszedł na świat z miłości do ludzi                                
i został ukrzyżowany. Okazał przez to, że sam bardziej 
kochał, niż był kochany.– Przyjął najbardziej 
niezawinione cierpienie i uczy tym samym, że można 
kochać innych i wypełnić swoje posłannictwo. – Śmierć 
przyjął jako powrót do Ojca. Poza Jezusem nie ma sensu 
w życiu.  [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii s.339]. 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1  x  x  x  x  x  x  P   A    Ą  

2  P   Z   C   O    I  x  x  
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1 2  x  x  P   Z   A    Ś  x  x  
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Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, nikt nie 
przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. 
     J 14, 1-12  

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Niech się nie 
trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie 
wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby 
tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież 
przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję 
wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, 
abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 
dokąd Ja idę". Odezwał się do Niego Tomasz: "Panie, 
nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać 
drogę?" Odpowiedział mu Jezus: "Ja jestem drogą                               
i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, 
jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, 
znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie                                     
i zobaczyliście". Rzekł do Niego Filip: "Panie, pokaż nam 
Ojca, a to nam wystarczy". Odpowiedział mu Jezus: 
"Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie 
poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. 
Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie 
wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów 
tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. 
Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. 
Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. 
Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na 
same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto 
we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, 
których Ja dokonuję, owszem i większe od tych uczyni, 
bo Ja idę do Ojca". - Wam, którzy wierzycie, należy się 
cześć powie Piotr Apostoł. Wy, którzy przyjęliście 
Chrystusa, obdarzeni jesteście niezwykłą godnością. 
Nasza godność i więź z Bogiem umacnia się, gdy 
głosimy wielkie dzieła Zbawiciela; gdy nie zaniedbujemy 
posługi Słowa. Jezus odchodzi, by przygotować nam 
miejsce w domu Ojca. Pragnie, abyśmy przez całą 
wieczność przebywali razem z Nim...  [P.  Ciesielski OP, 
"Oremus" IV 2008, s. 111]; 

* – Co wiemy o św. Filipie? Niektórzy wiedzą, że tylko on 

i Andrzej mieli, w gronie apostołów, imiona greckie. 
Niektórzy pamiętają, że właśnie on zapytał Jezusa na 
pustyni, ile mają chleba i ile jest pieniędzy w trzosie.                       
W czasie ostatniej wieczerzy właśnie on z ufnością 
dziecka poprosił, by Jezus pokazał im Boga. Żydzi 
uważali, że zobaczyć Boga to umrzeć. Filip nie myślał 
chyba jednak o śmierci, mówił raczej o spotkaniu Boga  
za życia - Choć tak mało wiemy o Filipie, uczy on nas, 
jak bezpośrednio prosić Jezusa o spotkanie z Bogiem na 
ziemi.- [x J. Twardowski,  W świetle Ew.s.340];   

MODLITWA  WIERNYCH:                                                                                     
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby jego Jedność była 

dla świata świadectwem  Twojej Obecności - CIEBIE ... 
2.  Prośmy o potrzebne łaski dla Ojca Świętego,  aby                      

z miłością wsłuchiwał się w Słowo Boże i przez modlitwę 
łączył nas z Bogiem - CIEBIE ...                      
3. Prośmy aby Maryja opiekowała się nami,                                         

w zdrowiu i w chorobie – CIEBIE PROSIMY …                                     
4. Prosimy za dzieci z  naszego Instytutu, ich rodziny 

i wszystkich pracowników Służby Zdrowia, aby uwierzyli, 
że Ty  Jesteś Drogą, Prawdą i Życiem - CIEBIE  …                                                     
5. Módlmy się za nas, abyśmy zawsze pamiętali, że jako 

wybrani przez Ciebie, jesteśmy przeznaczeni                                
do wiecznego szczęścia i otoczeni Twoja troskliwą 
opieką.- CIEBIE PROSIMY – WYSLUCHAJ NAS PANIE 

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?".  – Jezus, podczas 

Ostatniej Wieczerzy, chciał przygotować uczniów na 
swoje odejście  i rozstanie. Dlatego powiedział wtedy 
rzeczy najważniejsze, które są zarazem wskazaniami dla 
całego Kościoła. Żeby jednak je zrozumieć, trzeba trochę 
uwagi i wysiłku. Zdaniem, które nas naprowadza na 
właściwy trop, jest prośba Filipa: „Panie, pokaż nam 
Ojca”. Problem leży w tym, że Boga nikt nigdy nie 
widział, a dla Żyda zdanie to jest wręcz bluźniercze. 
Skoro Filip je wypowiedział, to znaczyło, że wierzył, iż 
Chrystus może to uczynić. Było to poniekąd wyznanie 
wiary w Jego szczególną bliskość wobec Boga. 
Pamiętajmy, że było to w czasach, gdy nikomu nie 
mieściło się w głowie, że Bóg mógłby się stać 
człowiekiem!  (a czy nam się mieści?) … Odpowiedź 
Jezusa jest wyraźnym stwierdzeniem Jego bóstwa. 
Oczywiście, wtedy Apostołowie tego nie zrozumieli; stało 
się to dla nich jasne dopiero po Zmartwychwstaniu,                         
a może nawet jeszcze później – gdy otrzymali Ducha 
Świętego.- A czy jest to jasne dla nas, po dwóch 
tysiącleciach historii chrześcijaństwa? … Można mieć 
wątpliwości. Zresztą …: sam Chrystus to stwierdza: „Nie 
musicie wierzyć  Mi na słowo, bo wiem, że to, co mówię, 
jest niepojęte. Ale wobec tego wierzcie przynajmniej ze 
względu na moje dzieła, na cuda, których Ojciec dokonał 
przeze Mnie” … Jezus nie chce nikogo zmuszać do 
wiary, On czeka na naszą dobrowolną decyzję i akt 
zaufania. Kto się na to zdobędzie, przekona się osobiście 
o mocy Boga. Ale to jest już osobista sprawa i zadanie 
dla każdego  z nas. Chyba warto spróbować?       

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:  
Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, 
którzy czekają na Jego łaskę, aby ocalił ich życie od 
śmierci i żywił ich w czasie głodu. (Ps 33) 

IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia  w Bogu. 
Powtarzaj  w różnych porach dnia: Okaż swą łaskę 
ufającym Tobie (Ps 33) [z: „Panie, pokaż nam Ojca”, Ks. 

Mariusz Pohl].                                                                   

BŁ. HIACYNTA  – ur.11 III 1910 – zm. 20 II 1920;                                   
BŁ. FRANCISZEK – ur.11 VI 1908 – zm. 4 IV 1919                          

Beatyfikowani 13 V 2000 - w Fatimie przez Jana PawłaII 
Kanonizowani 13 maja 2017 r. przez papieża Franciszka 
w setną rocznicę objawień fatimskich w Fatimie.                             
-  Zasad wiary chrześcijańskiej nauczyli się  dzięki 
wychowaniu w domu rodzinnym. Podczas objawień 
Anioł i Przenajświętsza Dziewica prosili Hiacyntę                           
o modlitwę i pokutę w intencji odpuszczenia 
grzechów, aby uzyskać nawrócenie 
grzeszników i pokój dla świata. Od tej pory 
czyniła wiele ofiar za nawrócenie grzeszników i 
dla pocieszenia Niepokalanego Serca Maryi.„[W niebie] 
Będę bardzo kochać Jezusa i Niepokalane Serce 
Maryi” – oznajmiła krótko przed śmiercią.  
 Kalendarium: 
14 V 2020 – czw. – Święto św. Macieja, Apostoła   - 

Bóg nie jest jedną z ewentualności w naszym życiu ani 
nie jest zdany na naszą łaskę i niełaskę. To On, znając 
serca wszystkich, wybiera sobie uczniów. Kogo On 
powołuje, ten przejęty miłością, od której nie może być 
większej, zaczyna się jej poddawać i przynosi owoc. Tak 
stało się z Maciejem. Gorąca modlitwa Apostołów 
poprzedziła jego wybór na miejsce zdrajcy. Widząc braki 
i słabości w Jezusowym Kościele, możemy wspomagać 
go modlitwą, a dzięki modlitwie Kościoła, sami stawać się 
apostołami.  [x J. Januszewski, "Oremus" V 2008, s. 70];                 

16 V  -  sb - Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera                      
i męczennika - Ciało św. Andrzeja Boboli (1591-1657) 

odwiedzali zarówno katolicy, jak i bracia prawosławni, 
wierząc  w orędownictwo świętego kapłana. Wygląda na 
to, że działalność misjonarza Polesia nie zakończyła się                           
z chwilą męczeństwa. Jego zmumifikowane ciało, 
wystawiane na pokaz w komunistycznych muzeach na znak 
tryumfu nad religią… przyciągało pielgrzymów i było dla nich 
znakiem nadziei. A wędrówka jego relikwii przez Moskwę  i 
Rzym z powrotem do Polski stanowi swoisty znak tęsknoty 
Polaków za Bogiem, który jest źródłem wolności.                                          
[z: T. Zamorski OP, "Oremus" Okres Wielkanocny 2009, s. 138]; 


