
   

                                                                     

           


  


 
 



 

Miłosierdzia Bo 
 

  
 
  



         
  
    
     
wyrazem miło ci Boga do człowieka, s

     
  
   
 

    
     
     
 
  
 
    
       
   
   
   
   
i "wesołym alleluja", które to słowa ju
     
Jednym słowem tradycj   

oł      
 dzi psychologia tłumu i telewizyjna
  

    
    
    
     
     
z ambon, miliony słów. Kto ma uszy do
słuchania usłyszał, kto umie czyta
przeczytał. Nie mnie si   
     
      
    
      
    
  
      
   
 
        
       
        stało, i  
    
        

   
strasznie zagonieni. Załatw to co masz do
załatwienia - cierp, umieraj i martwych-
     
       
   



   

Posiada Ojciec wspaniały dar. Wigor i energia 
      
  
(Pytanie to wywołało szczery 
Tak, jestem mały, ale cały Bła     
imienia zakonnego kierowałem si    
      e Bła   
z błaznem, wi    
    

 e hobby lub umiłowanie poezji?
 
  
wszystkie, bardziej uroczysta, łatwiej si   
  
przez długie lata , mo      
   

    to utwory własnego autorstwa?
       
   „Bła 
   

Urodziłem si  74 lata temu w małej wiosce pod
Krotoszynem, tak małej, 
       
 czyłem w 1959
     
       
 yciu zakonnym. Co jeszcze, bo nie chciałbym
 



No wła         
  tszego Sakramentu. Szczególnie umiłowałem
      
jej trwania. Chciałem podkre      
   
 

Chciałbym si 

       ci Jego słowa. Rekolekcje to czas, kiedy
szczególnie wsłuchujemy si       
           
  o nich w czasie przeszłym. S   ałoby traktowa
 , co nie pozostało bez echa i wci  
   
  sposób, by nie poszły w k t zakamarków naszej duszy i nie uległy
   
                
szczegółowe – mog   nawet małe i drobne, ale takie, które jeste 
i  potrafimy wypełni 
  aniom przewodniczył O. Bła       

zgodził si            m miało
           
 yta energia, pogoda ducha i poczucie humoru sprawił e rozmowa była
 

      


No wła        eby była ona
        
    słowa   
 

Zaciekawiły mnie  rozło    
          


       
          
         
        


 

 e chciałbym si  
    jako wspaniała wspólnota. Jest tu
         
indziej. Bardzo spodobała mi si   
młodzie  i nie widziałem,     cioła.
A tak poza tym spotkałem wielu wspaniałych ludzi
    ycie parafii. Miło patrze
            
 

Co by chciał Ojciec jeszcze doda  
       
   
pozostało. Ziarno słowa zasiane w sercach niekiedy
 
        
      
kiełkowa   
dojrzały owoc.   aby czas rekolekcji i po nich był


Rozmawiała:  kropka.



   





          



   

 



     
     ego Miłosierdzia.
  c słowa jej
     
  
potrójne wykonanie miłosierdzia: słowo miłosierne -
   
 esz słowem, to modli   - i to jest miłosierdzie;
trzecie - uczynki miłosierdzia. A gdy przyjdzie dzi
      dziemy i według tego
 o na ten temat mówił
nasz wielkopostny rekolekcjonista ojciec Bła 



       
przebaczył pomimo przetracenia przez młodego
człowieka cz     
     
odwiedziła mnie pewna 
miałam wielkie przykro    yła mojej
dobroci, kłami     
   zobaczyłam,  ła mi si    yłach,
  ło mi wszystko przed oczyma, co przez
   musiałam. I przyszła mi my 
         
    ło mi miłosierdzie Bo 
oczyma i postanowiłam tak z ni   
 pił Jezus b     łam
     łagodnie, a kiedy zapragn ła
    sam na sam, wtenczas dałam
         
bardzo delikatny. Widziałam jej gł 
   kryła  to przede mn  
          
przymuszał do postawy    
miejsce na wybaczenie, słowo otuchy.



      
cudem modlił si , czyli rozmawiał z Bogiem.
  krwawy pot spływał z czoła
       
Siostra Faustyna usłyszała pro     
     do Miłosierdzia Bo 
   "W tej godzinie stała si  łaska dla
wiata całego - miłosierdzie zwyci yło
        
       
          
   
kaplicy i uczcij moje serce, które jest pełne
miłosierdzia w Naj    
          
        
  

   
          
    tek roku? Ojciec Bła  
   cym słowem dał nam
  



w. Mateusz przytacza słowa Jezusa o s 
      
miłosierdzia. Jak miłosierny Samarytanin mamy
 nim i głodnemu da   
  
       
umarłym pochówek. Ojciec Bła ej przypomniał
      cioła nie mo  
       i zło 
        
umarłych.
 Jan Paweł II wielokrotnie podkre lał, 
miłosierdzie jest szansa XXI wieku. Jak nie wierzy
słowom tego  tego człowieka. Wybaczajmy wi 
sobie słabo        





   



  
1. Patrycja Białecka c. Sławomiry i Zbigniewa
 

 cu marcu nikt nie zawarł mał  

  
 p. Stefan Wrona zm. 03.03. pogrzeb odbył si 
 p. Władysława Figura  zm. 14.03. pogrzeb odbył si 

   

           
 

         
  
   
  
 
 
 
  młodzie 
  – Godzina Miłosierdzia - Droga Krzy 
   
 
Młodzie  szkół        


  
  co pół godziny do 11
  
Krasne Dłusko – 13

   
miło 

    . Pozostałe Msze      
     



    e modlitwa wymaga wysiłku,   
Jezus milczy. On milczy, ale działa. Odno nie do tego chciałbym wspomnie  
z ubiegłego roku w Kolonii. Byłem wówczas wiadkiem gł 
milczenia miliona młodych ludzi, w momencie adoracj  
modlitewne milczenie nas zjednoczyło, podniosło na     
wiele hałasu, tak wiele zagubienia, potrzebuje milc    


 




 ga dło 

mogła przej 





  
 

   
  

  
bym mogła wej , bym mogła dotkn  Jego dło

…bym przestała si  
bym nie czuła strachu i cierpienia …
 

Jezus jest skał 
   




Jezus ma w sobie tyle dobra i miło 


Czasami ta miło  
  głupie pytanie:
 

Miło 
 

 
 

   
  

 
 

  


 
 

 droga pełna chwastów, kiedy   


z otwartymi ramionami i pełnym miło 
  

   


 
 
  

   



   

   
     w. Łukasza.            
      
  

  

 

 a woła,
  cioła.

 cioła chodzi 
  

  
      i chwała w niebie.

    
 

to z własnej winy na Msz   
  

   
 
   

   y zło 
    

  tej pilnie słucha,
  modli z gł 

 Temu we dnie zło nie szkodzi,
łaska Bo  

   
  ta działa cuda.

  


owiedział dobry Pan Bóg z nieba,
 

an Jezus błogosławi dzieciom tym,
   

obie chwała, cze  
 za posiłek z Twojej r 

  
   

  ki Ci składamy,
  

Ze zbiorów o. Bła 
Opracowała:  kropka.

   

    
wybrane miejsce (np. przy ławce). Wystarczy ukl   
           
     
 cy Pana Boga (np. gł boki skłon).

Miejsce w ławkach zajmujemy, siadaj    
rodka owej ławki, aby osobom przychodz   
   
        
usiłuje przecisn       w ławce osoby na
 
        
     
   
    
 y posłu     łagodn          
uczynek miłosierny, zamiast pomstowa    
całe nabo   
     w ławce, kl    

     wła     
        
w danym dniu usłyszymy, wzbudzi     
   trznie do czynnego udziału w Naj  

   
    
i młodzie  ciołach parafialnych nie wchodzi na chór
      ciołach po prawej
           ławki




o. Bła  


