
 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:  „… Cały człowiek się modli, jeśli 

modli się jego „serce… Modlitwa jest impulsem, jest 
błaganiem wykraczającym poza nas samych: czymś, 
co rodzi się w głębi naszej osoby i się poszerza, 
ponieważ odczuwa tęsknotę za spotkaniem. … 

Modlitwa jest głosem „ja”, które posuwa się niepewnie, 
idzie po omacku w poszukiwaniu „Ty”. Spotkania między 
„ja” a „Ty” nie można dokonać za pomocą kalkulatora. 
Jest to spotkanie ludzkie i często idzie się naprzód po 
omacku, aby znaleźć „Ty”, którego poszukuje moje „ja”…  
Modlitwa chrześcijanina rodzi się z objawienia: „Ty” nie 
zostało owiane tajemnicą, ale weszło z nami w relację. 
Chrześcijaństwo jest religią, która nieustannie celebruje 
„ukazanie się” Boga, to znaczy Jego objawienie się. 
Pierwsze święta roku liturgicznego są celebracją tego 
Boga, który nie pozostaje w ukryciu, ale oferuje ludziom 
swoją przyjaźń. Bóg objawia swoją chwałę w ubóstwie 
Betlejem, w kontemplacji Magów, w chrzcie w Jordanie, 
w cudzie wesela w Kanie Galilejskiej. Ewangelia św. 

Jana wieńczy krótkim stwierdzeniem wspaniały hymn 
Prologu: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony 
Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył” (1, 18).              
To Jezus objawił nam Boga…  [z Katechezy 
13V2020, tłum. o. S. Tasiemski OP (KAI) / Watykan];  
Św. Jan Paweł II  - Do dzisiejszej młodzieży 

mówię zaś: bądźcie bardziej podatni na głos 
Ducha, w głębi waszych serc zechciejcie usłyszeć wielkie 
wezwania Kościoła i ludzkości, nie lękajcie się otworzyć 
waszych dusz na powołanie Chrystusa Pana, umiejcie 
dostrzec pełne miłości spojrzenie, jakim was ogarnia,                
z entuzjazmem odpowiedzcie na propozycję naśladowani 
(...)  [Pastores dabo vobis, 69].… – [Fatima, 13 V 1982];                    
Stefan Kard. Wyszyński - Każdemu z was mam wiele 

do zawdzięczenia. Same uczucia wdzięczności.                    
Do nikogo – najmniejszego żalu. Padam z pokorą 
Prymasa Polski do waszych biskupich stóp i je całuję. 
Służyłem Kościołowi 35 lat, na tym stanowisku 35.               
To jest dość. Bóg wam zapłać. Bóg wam zapłać, żeście 
chcieli przyjść i żeście chcieli być świadkami mojej 
nieudolności. [Prymas Tysiąclecia, M. Kindziuk, 
Pożegnanie z biskupami, 22 V 1981, s.92].   
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: Pomodlę się 

o wiarę, nadzieję, miłość  i pełnienie woli Bożej … 
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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 dzieci z  naszego Instytutu, ich rodziny                                             

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

otoczeni opieką Maryi – CIEBIE PROSIMY …                                     
6. Módlmy się za nas, abyśmy zawsze otwarci na ludzi 

byli wiernymi świadkami Twojego słowa                                                 
– CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE   
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:                        
22 V 2020 – pt. – Wsp. św. Rity – Patronki wdów, 
spraw trudnych i beznadziejnych - Była córką włoskich 

wieśniaków, niezbyt zamożnych, ale bardzo 
szanowanych. Ojciec był lokalnym negocjatorem …                               
w tamtych czasach nazywany „sędzią pokoju”. Mieszkali 
w gminie Cascia, położonej na górzystym terenie Umbrii 
(środkowe Włochy)... Jako młoda dziewczyna uwielbiała 
wspinać się na szczyty gór i tam się modlić. Kiedy 
skończyła 18 lat, chciała wstąpić do klasztoru, ale 
rodzice wybrali dla niej kandydata na męża. Miał 
przeszłość wojskową, był politykiem i… typem 
awanturnika. Małżeństwo z Ritą, która była dziewczyną                      
o niezwykłych zdolnościach do rozwiązywania konfliktów, 
nie uspokoiło jego temperamentu. Zginął w zasadzce 
zastawionej na niego w pobliżu rodzinnego młyna (ruiny 
młyna znajdują się tam po dziś dzień). Jego śmierć 
chcieli pomścić dorastający synowie. Ich pragnienie 
wendety zaostrzyło miejscowe konflikty rodzinne… 
Synowie nie zdążyli pomścić ojca, bo według podań 
późniejszych hagiografów, zmarli na dżumę. -  Rita po 
tych trudnych wydarzeniach postanowiła wstąpić do 
klasztoru augustianek eremitek w Casci… Postawiono jej  
warunek, że musi pogodzić zwaśnione rodziny w  swojej 
okolicy. I tutaj zaczyna się jeszcze trudniejsza droga dla 
przyszłej świętej. By wykonać polecenie musiała 
odszukać zabójców męża, wybaczyć im i poprosić o 
wybaczenie... Dotarła do tej rodziny...  Po tym zdarzeniu 
stała się symbolem kobiety zdolnej do pojednania rodzin. 
I została przyjęta do klasztoru augustianek w Casci. - To 
najpopularniejsza święta od kilku stuleci! Urodziła się w 
średniowieczu, ale dorobiła się niedawno nawet profilu 
na Facebooku. Ludzie nie ograniczają się we wpisywaniu 
próśb i podziękowań. … Są tacy, którzy proszą w 
sprawach finansowych, bo mają kłopot ze spłatą kredytu 
lub otrzymaniem go. Spora grupa młodych ludzi prosi też 
o dobrą żonę czy dobrego męża. Różnorodność jest 
wręcz zadziwiająca![z: https://stacja7.pl/swieci/swieta-rita-
najskuteczniejsza-w-sprawach-beznadziejnych/]; 


