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Kto mnie spożywa, będzie żył na wiekiOdgadnij tytuły bajek, z którymi kojarzą się podane hasła. Litery z ponumerowanych
kratek utworzą rozwiązanie

Wyszukaj 15 nazw polskich miast ukrytych poziomo i pionowo. Pozostałe litery czytane
poziomymi rzędami utworzą rozwiązanie. 



 

Króluj nam Chryste!

Ofiara Jezusa Chrystusa – Sakramentem miłosierdzia           

Drodzy Animatorzy i Członkowie Eucharystycznego Ruchu Młodych ,

papież Franciszek, rozważając o Boskim obliczu miłosierdzia, mówi o   objawieniu

miłosierdzia w męce i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Słowa

psalmu 136 „Jego miłosierdzie na wieki” powtarzane w historii Starego Przymierza

przypominały, że Bóg swym miłosierdziem wypełni całą historię człowieka. Bóg

swym miłosierdziem przerwie zamknięty krąg przestrzeni i czasu, by „wszystko

umieścić w wiecznej tajemnicy miłości” (Mv. 7).

Ewangelista Mateusz zaświadcza, że Jezus tym psalmem ogłaszającym wieczne

miłosierdzie Boga modlił się przed swoją męką. Zatem w świetle miłosierdzia

umieścił Pamiątkę swej męki, czyli Eucharystię. W ten sposób każda Msza Święta,

która otwiera przed nami całe życie Jezusa, jest czasem poznawania miłosiernej

obecności Syna Bożego na ziemi i czerpania z tej łaski. Sobór – już w samej definicji,

idąc za św. Augustynem – nazywa bezkrwawą Ofiarę Jezusa Chrystusa Sakramentem

miłosierdzia (KL, 47). 

Ojciec Święty Franciszek zachęca nas, aby utkwić swój wzrok w Jezusie, bowiem     

 w Nim „wszystko mówi o miłosierdziu”. W szczególny sposób znaki, które czynił

wobec grzeszników, chorych, ubogich, cierpiących, zagubionych, opętanych,

wyłączonych ze społeczeństwa, zmęczonych, strudzonych, zagubionych,

zdezorientowanych, pozbawionych przewodnika, znaki wobec każdego spotkanego

człowieka, naznaczone są miłosierdziem. W tych wszystkich gestach Jezusa należy

dostrzec źródło miłosierdzia. Jest nim współczująca miłość. Miłosierdzie to

wzruszająca się miłość Boga w spojrzeniu na każdy los człowieka. A kiedy porusza się

głębia Jezusowego Serca, to możemy w Nim dostrzec Miłość całej Trójcy

Przenajświętszej; miłość Ojca, jej objawienie przez Syna i wylanie miłości przez

Ducha, bo Bóg jest Miłością (Mv, 8).

Drodzy Przyjaciele Jezusa Eucharystycznego, życzę byście nieustannie doświadczali

mocy Jezusa Miłosiernego obecnego w Eucharystii. Niech wiara w Jego zwycięstwo

nad piekłem, grzechem i śmiercią będzie dla każdego z nas fundamentem

niewzruszonej nadziei.

                                                                                              Szczęść Boże, ks. Grzegorz

Święta Urszula Ledóchowska do każdego z nas:
 

„Do końca życia nieustannie pracować nad tym powinniśmy,
by coraz lepiej przygotowywać się do Komunii Świętej, 

coraz bardziej się przejmować wielkością tego aktu. 
Nigdy nie będziemy mogli sobie powiedzieć już dość”.

 

 

Skarbiec

AKT OFIAROWANIA 
NAJŚWIĘTSZEMU SERCU 

PANA JEZUSA
Boskie Serce Jezusa przepełnione Miłosierdziem Ofiaruję Ci przez Niepokalane Serce
Maryi  w łączności z Ofiarą Eucharystyczną modlitwy i uczynki, radości  i cierpienia

ofiaruję Twemu Najświętszemu Sercu całe mojej życie. 
Z ufnością proszę, abyś przyjął to wszystko, co w moim życiu jest dobre, czyste i Tobie

miłe. A to co obraża lub zasmuca Twoje miłosierne Serce racz odmienić, oczyścić
i uświęcić.

To ofiarowanie łączę z gorącą modlitwą za Kościół święty, Ojca świętego i dusze 
w czyśćcu cierpiące. 

Udziel mi Panie Jezu Ducha Świętego abym (przedstaw intencję)
Najświętsze Serce Jezusa, miłuj się nad nami. Niepokalane Serce Maryi,  módl się za

nami. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.

Intencja na lipiec i sierpień: abym unikał wszystkiego co szkodzi mojemu
zdrowiu.


