
 Alleluja! Alleluja!  Oto dzień, który Pan uczynił, 

radujmy się w nim i weselmy [Ps 118].                                                            

Uzupełnij: 1. Pocieszyciel, Duch Święty, którego 

Ojciec pośle w moim … On was wszystkiego nauczy. 
2. Jeśli Mnie kto miłuje, będzie … moją naukę  3. Ojciec mój 
umiłuje go, i do niego …  4. Pokój … wam, pokój mój daję 
wam. 5. Jezus rozmawiał ze swoimi ... 6. „Drogowskazy” 
Miłości Boga . 7. Kościół prowadzony przez Ducha 

Świętego oczekuje na objawienie się niebieskiego …                       
8. Ojciec … jest ode Mnie. 9. Niech się nie trwoży serce … 

ani się lęka.  

Ojciec św. Franciszek: – … Postawię wam pytanie, a każdy 

niech odpowie w swoim sercu: czy jestem zdolny                       
do miłowania moich nieprzyjaciół? Wszyscy mamy ludzi, 
nie wiem czy można ich nazwać nieprzyjaciółmi, ale takich, 
którzy się z nami nie zgadzają, stojących „po drugiej 

stronie”, albo ktoś ma ludzi, którzy wyrządzili mu zło...                            
- Czy potrafię miłować tych ludzi? Tego mężczyznę,                        
tę kobietę, którzy wyrządzili mi zło, którzy mnie skrzywdzili? 
Czy potrafię im przebaczyć? Niech każdy odpowie w swoim 
sercu. Miłość Jezusa sprawia, że postrzegamy drugiego jako 
obecnego lub przyszłego członka wspólnoty przyjaciół 
Jezusa; pobudza nas do dialogu i pomaga nam siebie 
wysłuchiwać i poznawać się nawzajem. Miłość otwiera nas na 
innych, stając się podstawą ludzkich relacji. Uzdalnia do 
przezwyciężania barier naszych własnych słabości                            
i uprzedzeń. Miłość Jezusa w nas tworzy mosty, uczy nowych 
dróg, wyzwala dynamizm braterstwa. Niech Maryja Dziewica 
pomaga nam swoim macierzyńskim wstawiennictwem, 
przyjmować od jej Syna Jezusa dar Jego przykazania, a od 
Ducha Świętego moc, by realizować je w życiu codziennym                
[ z rozważania poprzedzającego modlitwę "Regina caeli"19 V 2019];       

Św. Jan Paweł II - Proszę was: - abyście mieli ufność nawet 

wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze 
duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych 
i matek ją znajdowało; - abyście od Niego nie odstąpili; - 

abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest 
„największa”, która się wyraziła przez Krzyż,  a bez 

której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu.  (Jan 

Paweł II, Kraków, 10 VI 1979 r.)  Stefan Kardynał 
Wyszyński – „Będziesz miłował Pana Boga twego… 

będziesz miłował bliźniego twego, jako samego siebie” – 
dotychczas nie ukazał się żaden doskonalszy manifest 
sprawiedliwości, który bardziej oddawałby człowieka 
człowiekowi, serce sercu, dłoń dłoni.  [Kromka Chleba 08,s.35].        
- Czy można Boga kochać rano, w południe, wieczorem              
i nawet przez sen? – Odpowiem przykładami z Ewangelii: – 
Przychodzi poranek. Budzimy się. Miejmy świadomość,                

że to Bóg nas budzi, otwiera nam oczy  i wydaje polecenie, 
jak Jezus paralitykowi: „Wstań  i chodź”. Nie możemy ociągać 
się, usprawiedliwiać, choćby była okropna pogoda, chlapał 
deszcz i pies wył za oknem… Jeśli tak przyjmujemy od Boga 
poranek, wtedy na dzień dobry mówimy Mu, że Go kochamy. 
- Przychodzi południe. Niech nam się przypomni polecenie, 

jakie Jezus dał sługom w Kanie: „Napełnijcie stągwie wodą”. 
Napełnianie stągwi wodą jest obrazem nieznośnego trudu,     
jak trud ciągłego sprzątania, zmywania … gotowania, 
uczenia…, pracy… wszystkiego, co wydaje się trudne                             
i beznadziejne. Jeżeli przyjmujemy wszystko                                    
ze świadomością, że Bóg tego od nas oczekuje, wtedy… 
mówimy Mu, że Go kochamy. A Bóg, który zmienił wodę w 
wino, naszemu trudowi, pozornie bezsensownemu, nada 
sens.  - Przychodzi wieczór Polecenie Jezusa: „Czuwajcie                

i módlcie się”. W czuwaniu kryje się ostrożność (żebym nie 
przegapił czegoś ważnego) i nadzieja – Bóg nawet                                   
o zmierzchu mojego życia może się mną posłużyć …    
Przychodzi noc. Nie można bać się dnia następnego. Pan 

Jezus powiedział: „ Nie bój się o jutro, bo każdy dzień sam się 
o siebie troszczy. Nie bój się, ale wierz”. Jeżeli z wiarą 
przyjmujemy te słowa, to kochamy Boga nawet przez sen; - 
Chyba słowo „Pocieszyciel” – to nie to samo co 
„Paraklet”. Pocieszać – to za mało. Mowa o Duchu Świętym, 

który jest mocą. Nieraz niespodziewanie odsłania zawsze 
aktualny dla nas sens Pisma Świętego. Ile razy święte słowa, 
na które nie zwracaliśmy uwagi – nagle stają się nam 
bliskie, najbardziej potrzebne, żywe.  – To Duch Święty 

przypomina to, co najważniejsze  w danej chwili dla 
naszej duszy. [Wszędy pełno Ciebie, x J. Twardowski,                      

s. 47];   MOJE POSTANOWIENIE: Zastanowię się co dziś 

uczynię dla Pana Jezusa? - Pomodlę się w intencjach innych 
ludzi 
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Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał 
moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go                     

i przyjdziemy  do niego  (J 14, 23);                        

J 14, 23-29                                                     
Jezus powiedział do swoich uczniów: "Jeśli Mnie kto 
miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój 
umiłuje go i przyjdziemy do niego, i mieszkanie                       
u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie 
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie 
jest moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca.To wam 
powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, 
Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, 
On was wszystkiego nauczy i przypomni wam 
wszystko, co Ja wam powiedziałem.Pokój zostawiam 
wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja 
wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się 
nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: 
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie 
miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca,                      
bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz 
powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście 
uwierzyli, gdy się to stanie".   
Zmartwychwstały Jezus wstępuje do Ojca i posyła 
Kościołowi Ducha Świętego. To misterium jest treścią 
całego Okresu Wielkanocnego. Duch Święty 
nieustannie aktualizuje tajemnicę Paschy Jezusa 
Chrystusa, czyli Jego odkupieńczej śmierci                               
i zmartwychwstania. Kościół prowadzony przez Ducha 
Świętego oczekuje na powrót Chrystusa                      
i objawienie się niebieskiego Jeruzalem, w którym 
każdy z nas ma przygotowane dla siebie miejsce.                
[x M. Zachara MIC, "Oremus" Okres Wielkanocny 2004, s. 142];

  

„Jeśli Mnie kto miłuje... - Dzisiejsza Ewangelia 
ukazuje nam ... właściwy i pełny sens 
chrześcijaństwa, które często skłonni jesteśmy 
redukować jedynie do moralności, czy nawet wręcz 
samych zakazów i nakazów. ... - Chrystus przyszedł 
to naprostować. Dopiero miłość nadaje prawu siłę                    
i właściwy kierunek. Miłość sprawia, że prawo 
moralne przestaje być ciężarem, a staje się 
drogowskazem...    [Ks. Mariusz Pohl]; 

 

MODLITWA  WIERNYCH  - Módlmy się za:                                                                                           
1.  Kościół święty, aby rozpalał w sercach wszystkich ludzi 

prawdziwą radość i wiarę w zmartwychwstanie i życie 
wieczne z Chrystusem – CIEBIE ...  
2. Papieża Franciszka  i wszystkich pasterzy Kościoła, aby 

swoją posługą i oddaniem Chrystusowi, rozpalali w świecie 
ogień prawdziwej miłości ku Niemu. -  CIEBIE ...     
3.  dzieci, lekarzy i wszystkich pracowników Instytutu i ich 
rodziny, aby obiecany przez Jezusa – Duch Pocieszyciel 

wzniecał wiarę w ich sercach.  -   CIEBIE ....                        
4.  nas, tu zgromadzonych, o potrzebne łaski, abyśmy 

umocnieni słowem i Ciałem Chrystusa  Zmartwychwstałego, 
kierowali się w codziennym życiu przede wszystkim wolą 
Boga – CIEBIE PROSIMY – Wysłuchaj nas Panie  …                   
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                   

I – Lectio - Przeczytaj w skupieniu, kilka razy święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował Go dla ciebie Duch Święty 
II -  Meditatio – Pan Jezus mocno podkreśla,                         
że Jego ziemskie nauczanie było w ścisłej łączności                              
z Ojcem, który powierzył Mu misję zbawienia człowieka. Duch 
Święty, którego otrzymają Jego uczniowie, będzie                         
im pomagał właściwie rozumieć Jego naukę i czyny oraz 
czuwał nad ich pamięcią, aby nic z niej nie zapomnieli.                       
To Duch Święty uzdolni ich i cały Kościół w autentycznym 
wykładaniu Chrystusowego objawienia.                               
- Czy karmię się, nasycam, napełniam nauką Pana Jezusa? 
Czy tą nauką kieruje się w moim życiu? Czy nie traktuje jej jak 
jednej z wielu nauk? Czy uzupełniam moją wiedzę religijną, 
wiedzę na temat mojej wiary poprzez systematyczną lekturę, 
udział w sesjach czy katechezie dla dorosłych? Jaką ostatnio 
przeczytałem dobrą książkę na temat mojej wiary? - Czy 
zgłębiając naukę Pana Jezusa i Jego czyny, czynię to                        
w posłuszeństwie Duchowi Świętemu i w łączności                                
z Nauczycielskim Urzędem Kościoła?  Pan Jezus w darze 
swojej wspólnocie zostawia pokój, który nade wszystko 
obejmuje wnętrze człowieka. Choć nie uwalnia od wahań, 
cierpień, życiowych wstrząsów, pozwala zachować w głębi 
duszy równowagę umysłu i serca.  To pokój, który różni się od 
tego, jaki człowiekowi oferuje świat, od pokoju, który jest 
nietrwały, powierzchowny   i złudny, który często opiera się                                 
na równowadze wzajemnego strachu. Pomimo tego daru 
uczniowie są smutni, ponieważ mocno koncentrują się na 
swym sieroctwie. Nie rozumieją, że trzeba Panu wrócić do 
Ojca i doznać uwielbienia.   - Czy jestem człowiekiem Bożego 
pokoju, pokoju, który czerpie swe piękno i moc z ludzkiego 
serca, wnętrza wypełnionego Bożą łaską, obecnością?                   
Czy ten pokój coraz mocnej mnie wypełnia? Czy byle jakie 
zewnętrzne zakłócenia, niepokoje, tego pokoju w moim 
wnętrzu nie są w stanie zniszczyć, unicestwić, mnie                          

go pozbawić? Pan odszedł do Ojca ale zapowiedział,                               
że powróci. Czy codziennie jestem coraz lepiej gotowy na 
Jego powrót? Czy moje życiowe lęki i niepokoje przynoszę 
Panu Jezusowi i u Niego szukam umocnienia i odwagi do ich 
przezwyciężania?  - 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:  Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam 
błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze. (Ps 67,2);          
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 

Powtarzaj w różnych porach dnia: Niech wszystkie ludy 
sławią Ciebie, Boże! (Ps 67)  - [z: Ks. Mariusz Pohl, 

http://www.katolik.pl/modl];   KALENDARIUM:                                                                
29. V. –  śr. –  Wsp. św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy - 

(1865-1939) była osobą pełną optymizmu, pogody ducha                          
i niespożytej energii, a jednocześnie ofiarną i skłonną do 
poświęceń … Mówiła, że ma upodobanie do śmiałych, 
hazardowych wyczynów. Przeszła przez życie, czyniąc wiele 
dobra. Naszą polityką jest miłość. I dla tej polityki jesteśmy 
gotowe poświęcić nasze siły, nasz czas i nasze życie 
powtarzała. [M. Rojszyk OP, "Oremus" Okres Wielk. 06, s. 175];                                                                  
31. V. –  pt. –  Święto Nawiedzenie Najświętszej Maryi 
Panny - Nie znamy pełnej historii niezwykłych wydarzeń                     

z życia Maryi i Elżbiety, ale mamy dostęp do pewnej wizji 
teologicznej i rozumienia roli Maryi przez pierwszych uczniów. 
Najważniejsze to uwierzyć Słowu. Maryja jest uczennicą 
Słowa, Słowo staje się w Niej Ciałem. Maryja jest świadkiem 
tego, że Jezus jest wypełnieniem wszelkiego ludzkiego 
oczekiwania i tęsknoty. Ona objawia nam cel Bożego 
działania: Głodnych nasycił dobrami.                                         
[A. Kuśmierski OP, "Oremus" kwiecień/maj 2007, s. 224];                         

01. VI. –  sb. –  Międzynarodowy dzień Dziecka                         

Jezus mówi, że każdy, kto Go miłuje i zachowuje Jego naukę, 
przebywa z Bogiem. Ten, kto kochając Jezusa, kocha                         
Go w ludziach, ten, kto spełnia to, czego Bóg od niego żąda – 
ma w sobie życie Boże, choćby mu się wydawało, że błądzi  
jak Jaś i Małgosia w ciemnym lesie.  - ... Pokój jaki daje Bóg, 
nie jest wygodnym dla nas „świętym spokojem”, ale pokojem 
Bożym. Pokój Boży jest ciągłym dramatem, walką o to,                            
by w trudnościach okazać charakter, w cierpieniach pokazać,                      
że umiem kochać, w chwilach lęku udowodnić, że się nie 
boję. -  Pokój, który w największych niepokojach pozwala 
oprzeć się na Bogu. -  Jezus jako Człowiek powiedział : 
„Ojciec większy jest ode Mnie”, a więc Bóg jest większy                                        
od człowieka. ...... Nieraz nam się wydaje, że nasz smutek 
jest czymś najważniejszym... – jednak ważniejszą sprawą                        
od smutków naszego serca jest nasza modlitwa, zjednoczenie 
z Bogiem, komunia święta, trwanie w stanie łaski. [x J. T.].                         

http://www.katolik.pl/modl

