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miło  



rozłamu, ale niech
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Nadszedł czas,    
  
      
 a nasze serca, nasze sumienia i usłyszeli
od Niego te same słowa, które usłyszała
 
     
        
    
        
         
       
     
na nasze współczucie”.
   
i współczucia potrzebujemy my. My, którzy
        
     

    
miło , którzy działamy przeciw sobie,
      
    
 
    od naszych słabo  
  nam miłosierdzie.
     
    
       
  : Kim jestem? Człowiekiem
  
  
        
        
      
       
     
    
Jezusa Chrystusa, który ofiarował je za nas,
ofiarował za nasze grzechy. Naszym
   
       
   ejszymi, krótszymi i łatwiejszymi
  
 . To nasze pierwsze i główne

   napisał: „   
  
         

  
        
      
    ci, gdy na przykład
   
  
    
     
przenikliwego wzroku i usłu  
 
  wypierał, „A Pan obrócił si  i spojrzał na
” (Łk 22,61). Spojrzał – i Piotr zapłakał.
      
  

 
    
        
 ksze, rzekł: „   
      zgładzi  przez łask
 i miłosierdzie Jezusa – Odkupiciela
    łask 
     
 
tak nas zniewolił,  
 ? Tak okrutnie zniekształcił nasze
     
  my zatruci złem, grzechem
  
      
u niego tyle wytrwało     
   
tak odpowiedział: „Obserwował ju   
   
 
      
        
     
     
z naszym sumieniem, skamieniałym sercem, sto
        
   kło. Wtedy zegniemy
kolano u kratek konfesjonału, wyznamy Bogu
 
     
       
 
Miłosierdziem.





  

 

 

          
           
   
           
         
    dzali Jezusa, niektórzy współczuli, ale tylko

nieliczni mu pomagali. Gdyby historia zatoczyła koł
    cach lat, niósł nasz krzy   
 , przy której stacji by było nasze miejsce, która p
by była mi najbli 
  e jak Piłat umyłbym r ce i powiedział, róbcie co chcecie,
              
             
tłum bym krzyczał, na krzy   
  cioła, chcemy wolno ci. Na pewno nie biłbym Jezusa
  ołnierze. Po obejrzeniu "Pasji" po ludzku  
człowieka i nie    
         
wydawało zachowanie niewiast. Nic nie szkodzi popła 
 nikiem. To nic nie kosztuje, a ładnie wygl   
  e zrobiłbym zdj cie niezwykłego zjawiska. Nie jak
   twarz z krwi, ale z aparatu wła  
 
          
 kszego oporu pomógł nie  . Pomógł.
    bym pomógł. Przez kilka minut mój wizerunek byłby
pokazany na wszystkich stacjach telewizyjnych. Sław  

   em stała Matka i jedyny do
 ca wierny apostoł-Jan. Bohaterowie, którzy wytrwali   
Czy ja byłbym tak odwa ny? Ich siła wypłyn ła z wiary. A wiara
wypływa z sakramentów, modlitwy. Jak cz  
    
  ej mi do Piłata i tłumu. Modlitwa i
  

  my płaczkami jak niewiasty. To nie im nie pomo 
  my z tłumu i podajmy
dło       
Jezus bowiem powiedział,      
 my powołani,
      
 dzie o miło     miło     demu człowiekowi. Nawet
 li jest zło  sko przebiegły. Je 
 emy, to kto to zrobi? Bez naszej pomocnej dłoni i


           

  

z oczyma pełnymi nadziei,

 
   na to by było



tak nie wiele trzeba bym przyszła… wystarczy
 

    
 

  
gdy moje serce przepełnione jest złem,

 
 

     
 



Panie naucz mnie wytrwało 
zrozumienia, bym godnie potrafiła Tobie słu  

 


   
niedoskonało 


 

    




  


   miło  

  bym dobrze wykorzystała okres


 cej go nie zmarnowała…

  



    
    
 
     
  
nieudane mał   
    
  
ich jak Piłat czy tłum. Nie
    
 ołnierze  



  



  
1. Hubert Małecki s. Doroty i Jerzego
2. Dominika Opasek c. Renaty i Pawła
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1. Małgorzata Kropidłowska i Sebastian Sławik
 

  
 p. Janina Masiukiewicz zm. 1.02. pogrzeb odbył si 
 p. Weronika Nowicka zm. 3.02. pogrzeb odbył si 
  ska zm. 3.02. pogrzeb odbył si 
 p. Dyjonizja Kowalska zm. 4.02. pogrzeb odbył si 
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 p. Józefa Mardofel zm. 25.02. pogrzeb odbył si 

   
  
  

 dla dorosłych  i młodzie 
 
  
 
 
        
  
udział w rekolekcjach i przygotowa    

         
           



                
Jezusa, z którego wypłyn ły «krew i woda»! Ojcowie Ko cioła uznali,    
      ki działaniu
      przed nami niezgł biona miło   
   
  ł nas w swe miłosierne ramiona.
   ca symbolem miło ci Dobrego Pasterza, spływa na nas szczególnie w
tajemnicy eucharystycznej: «Eucharystia wł       
zostajemy wł          
 c miło    
   dym gestem i słowem. Kontemplowanie «Tego, którego
           
 

 

   

  


Oj, czasami warto by było ustawi
      
    
       
     
  
      
      
         
   
  
    
 cioła) wkładamy palce do kropielnicy
      
  
        
   

       
 cie było to jasne!),  
     
    li swe na nakrycia głowy
  
 
    w pełnym wiary
     
 
      
  






  

   
  

 


     

   

    
 głym p  
       
   bezmiernie długi tor z przeszkodami i
zanim przez niego przebrniemy, ten bieg przez płotk
wyssie z nas wszystkie siły. Czy w tym egzystencjon
    
  
    

    
   – rusz głow 
        

   ce lat temu przez ulice pewnego miasta szedł
    
  . Było to całe wieki temu, a mimo to udawało Mu
         , skłoni   
         
  
 Całe nasze       
 
         
          
 wigali, albo on nas przygniecie. Łatwiej b   
  
        
prawdziwego wymiaru ubogiej i słabej istoty ludzkie
  
       
        
    
     ar, bym była w
     
            
           
   



   to jest ta perła i jak powstaje? Otó  
kawałek obcego ciała (np. ziarnko piasku) dostanie 
 dzy płaszcz i muszl  mał a perłopława
 nione komórki płaszcza otaczaj   
   perłow  i odkładaj  
  perł 
      ytnych był to bardzo rzadko
spotykany materiał a przez to niezwykle drogocenny 
      
          
  
       
      
     
   knych pereł. Gdy znalazł jedn
  perł , poszedł, sprzedał wszystko, co miał i
kupił j 
    my wła  

      
tych drogocennych dla człowieka pereł – pereł prost
  ci, miło     
   z tych pereł, to warto odda  
          
      
      ły”
         
        

drogocenna perła przynosi nam bogactwo gdy w ni
     
  
     my bezrozumnie tych pereł

nawrócenia by nie stały si  prorocze słowa Chrystusa 
  te, i nie rzucajcie swych pereł
 winie, by ich nie podeptały nogami i obróciwszy si 
was nie poszarpały.”  
 
tym słowami:      
 dy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu.
złego
     ja nic złego nie
zrobiłem, dlaczego musz         
     
„zatwardziałych sprawiedliwych”. Przypadki by   
gorsze od „zatwardziałych grzeszników”, którzy s 
     usłysze    
  
   

    
na odszukanie pogubionych pereł nawrócenia lub
    perł     
      
        
 




