
 Alleluja! Alleluja!        

Uzupełnij:  1. Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
… miłowali. 2. Syn … został teraz otoczony chwałą.                  
3. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony …  to i Bóg Go 
otoczy chwałą 4. Będziecie Mnie …  5. Dokąd Ja idę, wy 
… nie możecie. 6. Dzieci, … krótko jestem z wami.                  
7. Przykazanie nowe daję wam, … się wzajemnie 
miłowali.  8. Po wyjściu Judasza z … Jezus to właśnie 
powiedział. 9. Jesteśmy … do tego, by już tu, na ziemi, 
zacząć wchodzić w tę rzeczywistość. 10. Eucharystia … 

nas wewnętrznie i czyni coraz bardziej podobnymi  do 
Chrystusa.11. Świętowanie Wielkanocy jest obietnicą 

triumfu królestwa Bożego  i  spełnienia naszej … tęsknoty; 

Ojciec św. Franciszek: – …- Klęcząc duchowo przed 

Najświętszą Dziewicą, powierzam Jej gorące pragnienie 
pokoju tak wielu narodów, które w różnych 
częściach świata cierpią z powodu 
bezsensownego nieszczęścia, jakim jest wojna. 
Najświętszej Dziewicy przedstawiam w szczególności 
cierpienia i łzy narodu ukraińskiego. Proszę, abyśmy                
w obliczu szaleństwa wojny nie ustawali w codziennej 
modlitwie różańcowej w intencji pokoju. Módlmy się też za 
przywódców narodów, aby nie utracili „nosa ludu”, który 
pragnie pokoju i wie, że broń nigdy go nie przyniesie.             
[Po odmówieniu modlitwy Regina Caeli …Ojciec Święty 
zaapelował o odmawianie różańca w intencji pokoju na 

Ukrainie..08 V 2022];  Wszyscy jesteśmy powołani 
do uczestniczenia w misji Chrystusa, polegającej na 
zjednoczeniu rozproszonej ludzkości i jednaniu jej z 
Bogiem. Mówiąc bardziej ogólnie, każdy człowiek, jeszcze 
zanim doświadczy spotkania z Chrystusem i przyjmie 
wiarę chrześcijańską, otrzymuje wraz z darem życia 
fundamentalne powołanie — każdy z nas jest 
stworzeniem upragnionym i umiłowanym przez Boga, 

wobec którego miał On pewien wyjątkowy i szczególny 
zamysł. …. Jesteśmy powołani … aby stać się jedną rodziną       
we wspaniałym wspólnym domu stworzenia, w harmonijnej 
różnorodności jego elementów. W tym szerokim znaczeniu 
swoiste „powołanie” mają nie tylko jednostki, ale także narody, 
wspólnoty i różnego rodzaju stowarzyszenia.[z Orędzia Papieża 
na 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania];                         

św. Jan Paweł II –  Każdy może przeżywać 

trudności w wierze … Równocześnie jednak może 
też doświadczyć stopniowego dojrzewania w sobie 
świadomości i pewności wiary. Wciąż bowiem w tym 
przedziwnym laboratorium ludzkiego ducha — czyli 
właśnie w «laboratorium wiary» — spotykają się z sobą 
Bóg i człowiek. Chrystus zmartwychwstały wciąż wchodzi 
do wieczernika naszego życia, pozwala każdemu 
doświadczyć swojej Obecności…». (19 VIII 2000 —                     
na czuwaniu modlitewnum w Tor Vergata).                                            

bł. Stefan Kardynał Wyszyński – Miłość ma w 

sobie przedziwną ruchliwość i zdolność rodzenia 
„nowego”; nawet grób rozwali   i pieczęcie rozerwie, aby 
wybiec na świat i wieścić nowe życie. (Kromka chleba, IV 6;) 
Miłość jest stara jak świat, więc na czym polega 
nowość przykazania?                               

- Kochał starotestamentowy Józef, którego bracia związali                
i wrzucili do studni, a on przebaczył wszystkim po kolei. 
Kochał dobry Samarytanin, wychowany w szkole Starego 
Testamentu. Nowe – to znaczy niepodobne do starych. 
Można powiedzieć obrazowo,  że przy każdym 
przykazaniu St. Testamentu stał surowy anioł z rózgą                 
i kropidłem i powtarzał:  Nie kradnij, nie cudzołóż, nie 
mów fałszywego świadectwa. Stare przykazanie widziało 
tylko zło, nowe widzi tylko dobro. Stare widziało dziurę we 
wszystkim, nowe widzi Boga, choćby nawet i były dziury. 
Stare przypomina ziemię, którą trzeba orać, nowe jest jak 
słońce, które oświeca ziemię. Nowe przykazanie                        
nie jest nakazem, bo czy można komuś kazać kochać lub 
nie kochać? Nowe przykazanie jest otwarciem oczu na 
jasną prawdę, że ten, kto żyje dla drugich, tkwi w samym 
Chrystusie Panu. – Pan Jezus nie powiedział, że po tym 
pozna swojego ucznia, że będzie chodził do kościoła, znał 
Biblię, śpiewał pieśni religijne, ale po tym, czy kocha, czy 
tkwi w miłości – w tej jednej najważniejszej prawdzie.  […] 
[Ks. Jan Twardowski, W świetle Ewangelii,  s. 338].                                         
  MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się                     

o  miłość i cierpliwość  i wytrwałość w modlitwie … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

1  W    J   M    E  x  x  

2  C   Ł    I   C   Y  x  

3  x  C   W   Ł  Ą  x  x  x  x  

4  x  x  x  S   U    Ć  x  x  

5  x  x  x  P   J   Ć  x  x  x  

6  x  J   S   C   E  x  x  x  

7  A    Ś   I  E  x  x  x  x  

8  W   E    E   N    A  

9  Z   P    S   E   I  x  

1 0  P   Z    I   N   A  x  

1 1  N   J    Ę   S    J  
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Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, jak Ja was 

umiłowałem                      (J 13,34)       

  J 13,31-33a.34-35                          

Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus 
powiedział: Syn Człowieczy został teraz 

otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą 
otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, 
to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to 
zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko 
jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale - jak to 
Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię - 
dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie 
nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak,                     
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się 
miłowali wzajemnie.                              

Świętowanie Wielkanocy jest nie tylko celebracją 
zmartwychwstania Chrystusa, ale także zapowiedzią                        
i obietnicą ostatecznego triumfu królestwa Bożego na 
końcu czasów. Jest to jednocześnie obietnica spełnienia 
naszych najgłębszych tęsknot za miłością i trwałym 
szczęściem. Jesteśmy zaproszeni do tego, by już tu, na 
ziemi, zacząć wchodzić w tę rzeczywistość. Każda 
Eucharystia jest objawieniem darmowej i nieskończonej 
miłości Boga. Możemy ją przyjąć i pozwolić,                                       
by przemieniała nas ona wewnętrznie i czyniła coraz 
bardziej podobnymi do Chrystusa. [x M. Zachara MIC, 
„Oremus” Okres Wielkanocny 2004, s. 117].

 MAŁA SZKOŁA MODLITWY :                       
1. Podejmij decyzję – jeśli chcesz podejmij decyzję, że 

będziesz  się modlił i rozwijał swoją relację z Bogiem … - 
Już wieczorem zrób postanowienie, że będziesz się modlił 
następnego dnia rano, a rankiem, że będziesz  się modlił 
dziś  wieczorem.                                                                             
2. Bądź wierny  w rzeczach małych – Wielu zaczynając 

modlitwę, robi dalekosiężne plany. Po jakimś czasie, gdy 
nie udaje im się wytrwać, zaczynają sądzić, że nie potrafią 
się modlić. Zacznij od wyznaczenia sobie stałego, 
krótkiego czasu na modlitwę i bądź wierny tej decyzji. 
Wtedy twoja tęsknota za modlitwą i czas jej poświęcony 
będą wyznacznikami, ile potrzebujesz się modlić, jak 
często i które modlitwy są bliskie twojemu sercu.                            

W modlitwie chodzi o to, żeby odmawiać ją regularnie, 
a więc nie tylko wtedy, gdy mamy taką potrzebę. 
Modlitwa jest pokarmem duszy., która żyje dzięki niej.  
…  (Romano Guardini)                                                  
[YOUCAT POLSKI – Modlitewnik Młodych, s.12].  

MODLITWA  WIERNYCH  - Módlmy się:                                                                                           
1. za Papieża Franciszka i pasterzy Kościoła, aby na wzór 

Matki Bożej, wiernie trwali przy krzyżu Chrystusa        -                                                           
2. Módlmy się za powołanych do kapłańskiej posługi                             
i życia zakonnego, aby z miłością wskazywali drogę 
Chrystusa -                                                                
3. za dzieci z naszego Instytutu i ich rodziców,                                  

za wszystkich lekarzy i pracowników, aby w Eucharystii 
doświadczali nieskończonej miłości Boga …-                
4.  za wszystkie ofiary wojny i o Pokój w Ukrainie i na 

świecie … 
5.  za nas, zgromadzonych na Eucharystii, abyśmy 
pozwolili Chrystusowi przemieniać nas wewnętrznie  – 
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 – Piotr nie chciał krzyża, nie chciał, żeby 
Jezus umierał, bo w tej śmierci widział tylko klęskę. My 
myślimy bardzo podobnie. Trudno jest nam zrozumieć                       
i zaakceptować, że do zbawienia potrzebny był krzyż                             
i śmierć Syna Bożego. Może dlatego tak się przeciwko 
temu buntujemy, bo czujemy się winni                                                         
i współodpowiedzialni za tę śmierć. Ostatecznie to nasze 
grzechy wymagały zadośćuczynienia i to one 
spowodowały śmierć Jezusa. … Gdyby nie ludzkie (moje) 
grzechy, krzyż nie byłby potrzebny. Nic więc dziwnego,                                  
że wolelibyśmy inny sposób zbawienia. Ale innego 
sposobu nie ma. … Krzyż - to znak miłości                            

i wywyższenia Jezusa, jest to tron, na którym Jezus jako 
król i władca wszechświata, dokonał aktu łaski                                        
i odkupienia, pojednał na nowo ludzi z Bogiem… Czyż 
dzieło to nie jest warte uwielbienia? -… - Ale jest warte 
tylko dlatego, że Jezus jest Synem Bożym, Bogiem                        
we własnej osobie,  że poszedł na krzyż z miłości                                   
i posłuszeństwa woli Ojca. Tylko te okoliczności nadały 
śmierci krzyżowej moc zbawczą. Wcześniej żadna inna 
śmierć ani największa nawet ofiara nie były w stanie 
sprawić tego, co uczyniła ofiara Chrystusa. A później 
poświęcenie życia i męczeństwo o tyle tylko                          
są godne podziwu, o ile łączą się z ofiarą Chrystusa                        
i wypływają z miłości.  … I właśnie dlatego w tym 
decydującym momencie, Jezus pozostawił nam jako swój 
testament przykazanie miłości. Nie dało się  i nie da już 
nic zrobić, żeby krzyża nie było.  Ale można zrobić wiele, 
żeby ta ofiara nie poszła na marne. … Muszą się zmienić 
radykalnie zasady życia. Świat odkupiony, to świat                             
w którym głównym prawem i siłą życia jest miłość. Do 

tego stopnia, że to właśnie miłość jest znakiem 
rozpoznawczym uczniów Chrystusa czyli 
chrześcijan. Krzyż i miłość to jedno i to samo. … To 
dobrze,    że jesteśmy dumni   z krzyża, to dobrze, 
że stajemy w jego obronie. Ale to nikogo nie przekona do 
Chrystusa, jeśli krzyżowi nie będzie towarzyszyło nasze 
osobiste świadectwo miłości … Być wiernym krzyżowi                              
i Ewangelii, to znaczy być wiernym miłości, żyć miłością. 
Bo krzyż i Ewangelia to nic innego jak tylko miłość Boga 
do nas objawiona w słowie i czynie. Teraz kolej na nas                           
i na nasze świadectwo. Żeby poznali  w nas uczniów 
Chrystusa.   - 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: Pan jest 
łagodny i miłosierny, nieskory do gniewu  i bardzo 
łaskawy. (Ps 145) - IV – Contemplatio: Trwaj przed 

Bogiem ...  To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia 

w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:  Będę Cię sławił, 
Boże mój i Królu (Ps 145);                            

[z: Ks. Mariusz Pohl, www.katolik.pl/modl];  

  KALENDARIUM:                                                                     
16 V – pn. - uroczystość Św. Andrzeja Boboli, kapłana 
i męczennika, Patrona Polski i metropolii 
warszawskiej – nie ma ekumenizmu bez prawdy,                        

jak i nie ma ekumenizmu bez miłości. Takie budowanie 
jedności wskazuje nam Andrzej Bobola, dodając,                           
że zarówno prawda, jak i miłość mogą wymagać wielkiej 
ofiary, a nawet ceny życia. … Dlatego św. Andrzeja 
Bobolę trzeba dziś uznać nie tylko za patrona Polski,                    
ale również  za patrona jedności, orędownika 
ekumenizmu i walki z terroryzmem.                                               
Po męczeńskiej śmierci 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, wbrew 
intencji władz 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.  [Tomasz Zamorski OP, 
"Oremus" Okres Wielkanocny 2009, s. 138]; 

 Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy 
nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie 
ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad 
pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed 
Tobą jako grzesznik płaczący staję… O Matko Słowa, 
racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie 
i wysłuchaj. Amen  
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