Tweety  rok 2014
Dzięki, o Panie!
31.12.2014
Dziś cierpi się z powodu nędzy, ale także z powodu braku miłości.
30.12.2014
Rodzina chrześcijańska jest misyjna: głosi światu miłość Boga.
28.12.2014
Dziś módlmy się za tych, którzy są prześladowani z powodu chrześcijańskiej wiary.
26.12.2014
Z Jezusem jest prawdziwa radość.
25.12.2014
Starajmy się słuchać i trwać w milczeniu, aby dostrzec piękno Boga.
24.12.2014
Czasem jesteśmy niewolnikami grzechu. Panie, przyjdź, aby nas wyzwolić!
23.12.2014
Aby Jezus stał się centrum naszego życia, konieczne jest trwanie w Jego obecności, przed Tabernakulum.
20.12.2014
Pan jasno powiedział: nie możecie dwom panom służyć. Bóg, albo bogactwa.
18.12.2014
Jak ważne jest umieć słuchać! Dialog pomiędzy małżonkami jest podstawą pokoju w rodzinie.
16.12.2014
Dziś rocznica moich święceń kapłańskich. Proszę was módlcie się za mnie i za wszystkich kapłanów.
13.12.2014
Matko Boża z Guadalupe, módl się za nami!
12.12.2014
Sprawa ekologii jest żywotna dla przetrwania człowieka i ma wymiar moralny, który dotyczy wszystkich.
11.12.2014
Rodzina jest wspólnotą miłości, w której każda osoba uczy się być w relacji z innymi i ze światem.
09.12.2014
Uczmy się od Dziewicy Matki być bardziej odważnymi w podejmowaniu Słowa Bożego.
08.12.2014
Adwent skłania nas do podjęcia na nowo wędrówki. Pozwólmy się prowadzić Maryi, naszej Matce.
06.12.2014
Czas Adwentu napełnia nas nadzieją, nadzieją, która nie zawodzi. Pan nie zawodzi nigdy.
04.12.2014
Kościół jest wezwany do bliskości względem każdej osoby, począwszy od najuboższych i cierpiących.
02.12.2014
Miłość jest miarą wiary.
27.11.2014
Czy spotykając człowieka prawdziwie potrzebującego, rozpoznajemy w nim oblicze Boga?
22.11.2014
Starajmy się żyć w sposób coraz bardziej godny naszego chrześcijańskiego powołania.
20.11.2014
Ileż hałasu w świecie! Uczmy się pozostawać w milczeniu wobec siebie i wobec Boga.
18.11.2014
Chrześcijanin niesie innym pokój. I nie tylko pokój, ale także miłość, dobroć, wierność i radość.
15.11.2014
Chrześcijanin niesie innym pokój. I nie tylko pokój, ale także miłość, dobroć, wierność i radość.
15.11.2014
Wojna niszczy, zabija, zubaża. Panie, udziel nam pokoju!
13.11.2014
Proszę wszystkich ludzi dobrej woli o współudział w tworzeniu kultury spotkania, solidarności i pokoju.
09.11.2014
Kościół jest zawsze w drodze, w poszukiwaniu nowych sposobów głoszenia Ewangelii.
08.11.2014
Obojętność na potrzeby innych jest nie do przyjęcia dla kogoś, kto nazywa się chrześcijaninem.
06.11.2014
Pokora pomaga nam wziąć na siebie ciężary innych.
04.11.2014
Ile dobra możemy zrobić przez dobry przykład i ile zła przez hipokryzję!
01.11.2014
Podstawową misją Kościoła jest ewangelizacja, niesienie wszystkim Dobrej Nowiny.
30.10.2014
Pomóżmy ludziom odkrywać radość chrześcijańskiego przesłania: orędzia miłości i miłosierdzia.
28.10.2014
Krzyż Chrystusa odsłania siłę zła, ale także całą wszechmoc miłosierdzia Bożego.
25.10.2014
Rodzina jest miejscem kształtowania naszej osobowości. Każda rodzina jest cegłą w budowli społeczeństwa.
23.10.2014
Aby wiara była zdrowa i mocna, musi być wciąż karmiona Słowem Bożym.
21.10.2014
Aby zmienić świat, trzeba czynić dobro temu, który nie jest w stanie odwzajemnić się.
18.10.2014
Chrześcijanin z konieczności jest miłosierny; to jest sedno Ewangelii.
16.10.2014
Panie, daj pociechę wszystkim, którzy cierpią, szczególnie chorym, potrzebującym, bezrobotnym.
14.10.2014
Duchowa moc sakramentów jesz niezmierzona. Z łaską możemy pokonać wszelkie przeszkody.
11.10.2014
Drodzy Młodzi, Chrystus na Was liczy – liczy, że będziecie Jego przyjaciółmi i świadkami Jego nieskończonej miłości.
09.10.2014
Prośmy Pana o łaskę, abyśmy nie obmawiali, nie krytykowali, nie plotkowali, a chcieli dobra dla wszystkich.
07.10.2014
Przyjdź, Duchu Święty! Podczas Synodu napełnij nas swoimi darami.
06.10.2014
Rozpoczynając Synod o rodzinie, prosimy Pana, aby wskazywał nam drogę.
05.10.2014
W Ewangelii Jezus wskazuje Marcie, że jedna rzecz jest konieczna: modlić się.
04.10.2014
Szczęśliwe rodziny są najistotniejsze dla Kościoła i dla społeczeństwa.
03.10.2014
Synod jest wspólnym wędrowaniem, ale też wspólną modlitwą. Proszę wszystkich wiernych o uczestnictwo.
02.10.2014
Podział we wspólnocie chrześcijańskiej jest ciężkim grzechem, jest dziełem diabła.
30.09.2014
Istnieje tendencja stawiania siebie samych i naszych osobistych ambicji na pierwszym miejscu. To bardzo ludzkie, ale nie chrześcijańskie.
27.9.2014
Jezus rozumie nasze słabości, nasze grzechy; przebacza nam, jeśli my pozwalamy sobie przebaczyć.
25.9.2014
Jeśli w jakiejś społeczności brakuje Boga, również zamożności towarzyszy straszne ubóstwo duchowe.
23.09.2014
Drodzy Młodzi, wsłuchajcie się w Wasze wnętrze: Chrystus puka do drzwi Waszego serca.
20.09.2014
Maryjo, daj nam łaskę, byśmy byli radośni w wolności dzieci Bożych
18.09.2014
Pan zawsze na nas czeka, by przyjąć nas w swojej miłości: to wspaniała rzecz, która wciąż nas zdumiewa.
16.09.2014
Mimo naszych grzechów możemy powtarzać jak Piotr: Panie, Ty wiesz wszystko, Ty wiesz, że Cię kocham.
13.09.2014
Nie możemy ufać swoim siłom, ale jedynie Jezusowi i Jego miłosierdziu.
11.09.2014
Wierność Boga jest silniejsza niż nasze niewierności i zdrady.
09.09.2014
Jezus jest Dobrym Pasterzem.Szuka nas i jest blisko nas,nawet jeśli jesteśmy grzesznikami,przede wszystkim dlatego,że jesteśmy grzesznikami.
06.09.2014
Każdego dnia modlę się za tych, którzy cierpią w Iraku. Módlcie się ze mną.
05.09.2014
Nasze chrześcijańskie świadectwo jest autentyczne, jeśli jest wierne i bezwarunkowe.
04.09.2014
Chrześcijanin, który nie czuje, że Najświętsza Maryja Panna jest jego matką, jest sierotą.
02.09.2014
Pan zawsze nam przebacza i zawsze nam towarzyszy. Do nas należy dać sobie przebaczyć i pozwolić sobie towarzyszyć.
30.08.2014
Chrystus na krzyżu uczy nas kochać również tych, którzy nas nie kochają.
28.08.2014
Nie można zmierzyć miłości Boga: ona jest bezmierna!
27.08.2014
Chrześcijanin potrafi dawać. Jego życie jest pełne wielkodusznych uczynków – lecz ukrytych – dla bliźniego.
23.08.2014
Prośmy Pana o tę łaskę: aby nasze serce stało się wolne i pełne światła, by żyło radością dzieci Bożych
21.08.2014
Dziękuję koreańscy przyjaciele! Z pomocą Bożą bardzo szybko powrócę do Azji!
19.08.2014
Ogromna liczba niewinnych została wyrzucona z ich domów w Iraku. Panie, prosimy Cię, aby mogli szybko do nich powrócić.
18.08.2014
Zaufajcie mocy krzyża Chrystusa! Przyjmijcie jego łaskę jednania i dzielcie ją z innymi!
18.08.2014
Panie, wobec tak wielkiej przemocy w Iraku, trwamy w modlitwie i szczodrości.
17.08.2014
Miłosierdzie Boże zbawia nas. Nigdy nie ustawajmy w głoszeniu światu tego radosnego przesłania.
17.08.2014
Módlmy się, aby Kościół był bardziej święty i pokorny, i by umiał kochać Boga służąc biednym, osobom samotnym i chorym.
17.08.2014
Nie zapominajmy krzyku chrześcijan i każdej społeczności prześladowanej w Iraku.
16.08.2014
Męczennicy uczą nas, że bogactwa, znaczenie i zaszczyty mają niewielkie znaczenie: Chrystus jest jedynym prawdziwym skarbem.
16.08.2014
Ból przeszywa moje serce, kiedy myślę o dzieciach w Iraku. Niech je chroni Maryja, nasza Matka.
15.08.2014
Drodzy młodzi, Chrystus wzywa was, abyście byli uważni i czujni – byście rozeznali to, co naprawdę liczy się w życiu.
15.08.2014
Maryjo, Królowo niebios, pomóż nam kształtować świat zgodnie z Bożym zamysłem.
15.08.2014
Maryjo, Matko Pokoju, pomóż nam wykorzenić nienawiść i żyć w harmonii.
14.08.2014
Św. Janie Pawle II, módl się za nami i za naszymi młodymi.
14.08.2014
Niech Bóg błogosławi Korei, a szczególnie jej starszym i młodym mieszkańcom.
14.08.2014
Dziękuję tym, którzy z odwagą pomagają naszym siostrom i braciom w Iraku.
13.08.2014
W dniu wylotu proszę, abyście zjednoczyli się ze mną w modlitwie za Koreę i całą Azję.
13.08.2014
Apel do wszystkich rodzin: w czasie modlitwy pamiętajcie o tych, którzy są zmuszeni opuścić swe domy w Iraku.
10.08.2014
Napełniają nas bólem wiadomości, jakie dochodzą z Iraku. Panie, naucz nas żyć solidarnie z cierpiącymi braćmi.
10.08.2014
Los osób pozbawionych domu w Iraku zależy od nas. Proszę wszystkich, by się modlili, a tych, którzy mogą, by nieśli konkretną pomoc.
10.08.2014
Przemocy nie przezwycięża się przemocą. Panie, daj pokój naszym dniom!
09.08.2014
Proszę wspólnotę międzynarodową, by chroniła wszystkie ofiary przemocy w Iraku.
09.08.2014
Proszę wszystkie parafie i wspólnoty katolickie, by w sposób szczególny modliły się w tym końcu tygodnia za irakijskich chrześcijan.
09.08.2014
Panie, prosimy Cię o wsparcie tych, którzy w Iraku są pozbawieni wszystkiego.
08.08.2014
Proszę was, abyście dziś poświęcili chwilę na modlitwę za tych, którzy są zmuszeni opuścić swe domy w Iraku.
08.08.2014
Proszę wszystkich ludzi dobrej woli, by zjednoczyli się ze mną w modlitwie za irakijskich chrześcijan i wszystkie prześladowane wspólnoty.
08.08.2014
Chrześcijanin to człowiek, który potrafi się uniżyć, aby wzrastał Pan, w jego sercu i w sercach innych.
07.08.2014
Jeśli gromadzisz bogactwa jak skarb, one kradną ci duszę.
05.08.2014
Kiedy nie wielbi się Boga, wielbi się coś innego. Pieniądze i władza są bożkami, które często zajmują miejsce Boga.
02.08.2014
Życzę każdej rodzinie, aby odkryła domową modlitwę: to pomoaga również we wzajemnym zrozumieniu i przebaczeniu.
31.07.2014
Doceńmy pracę pomocy domowych i opiekunek: to cenna posługa.
29.07.2014
Kiedy żyjemy przywiązani do pieniądza, dumy albo władzy, nie możemy być szczęśliwi.
24.07.2014
Wielkim zagrożeniem współczesnego świata jest indywidualistyczny smutek płynący ze skąpego serca.
22.07.2014
Bóg miłuje tego, kto daje z radością. Uczmy się dawać szczodrze, bez przywiązania do rzeczy materialnych.
19.07.2014
Kościół ze swej natury jest misyjny: istnieje, aby każdy człowiek mógł spotkać Jezusa.
17.07.2014
Drodzy Młodzi, nie popadajcie w przeciętność; życie chrześcijańskie jest oparte na wielkich ideałach.
15.07.2014
Dzięki Mundialowi spotkały się osoby reprezentujące różne kraje i religie. Oby sport mógł zawsze sprzyjać kulturze spotkania.
12.07.2014
Nie bójcie się rzucić w Boże ramiona: o cokolwiek poprosi, odda stokrotnie.
10.07.2014
Z Bogiem nic nie tracimy, zaś bez Niego wszystko jest stracone.
08.07.2014
Drodzy Młodzi, nie rezygnujcie z marzenia o świecie bardziej sprawiedliwym.
03.07.2014
Żyć jak prawdziwe dzieci Boga, to znaczy kochać bliźniego i być blisko tego, kto jest samotny i ma trudności.
01.07.2014
Jezu, pomóż nam kochać Boga jak Ojca i bliźniego jak brata.
30.06.2014
Święci Apostołowie Piotr i Paweł niech błogosławią Rzymowi i pielgrzymującemu Kościołowi tutaj i na całym świecie!
29.06.2014
Być przyjaciółmi Boga, to znaczy modlić się z prostotą, jak dziecko zwraca się do rodzica.
28.06.2014
Wobec trudności życiowych prośmy Pana, abyśmy wytrwali w dawaniu radosnego świadectwa naszej wiary.
27.06.2014
Rodzina jest podstawowym elementem każdego oczekiwanego rozwoju człowieka i społeczeństwa.
26.06..2014
Jakże chciałbym widzieć, że wszyscy mają godną pracę. To podstawowa sprawa w perspektywie ludzkiej godności.
24.06.2014
Módlmy się za wspólnoty chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, aby nadal żyły tam, gdzie chrześcijaństwo bierze swe początki.
23.06.2014
Jest wiele obojętności wobec cierpienia. Trzeba przeciwstawić się tej obojętności przez konkretne czyny miłosierdzia.
20.06.2014
Nigdy nie ma powodu, by tracić nadzieję. Jezus mówi: „Ja jestem z wami aż do skończenia świata".
19.06.2014
Czasami marginalizujemy starszych, a oni są cennym skarbem: ich odrzucenie jest niesprawiedliwością i niepowetowaną stratą.
18.06.2014
Niech Pan błogosławi rodzinie i uczyni ją mocną w tym czasie kryzysu.
16.06.2014
Istnieje ryzyko zapomnienia o cierpieniach, które nie dotykają nas bezpośrednio. Reagujmy i módlmy się o pokój w Syrii.
14.06.2014
Nie opierajmy się Duchowi Świętemu, bądźmy ulegli jego działaniu, które odnawia nas, Kościół i świat.
13.06.2014
Życzę wszystkim wspaniałych Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej, rozgrywanych w duchu prawdziwego braterstwa.
12.06.2014
Nie plotkujmy o innych za ich plecami, ale otwarcie powiedzmy im, co myślimy.
09.06.2014
Dzisiaj proszę wszystkich ludzi dobrej woli, by zjednoczyli się z nami w modlitwie o pokój na Bliskim Wschodzie.
08.06.2014
Modlitwa może wszystko. Posłużmy się nią, by zapanował pokój na Bliskim Wschodzie i w całym świecie.
07.06.2014
Pokój jest darem Boga, lecz wymaga naszego zaangażowania. Starajmy się być ludźmi pokoju w modlitwie i w czynach.
06.06.2014
Jak dobry Samarytanin nie bójmy się dotykać ran cierpiącego, ale starajmy się je uzdrowić konkretną miłością.
05.06.2014
Dziękujemy wszystkim nauczycielom: kształcenie jest ważną misją, która przybliża wielu młodych do dobra, piękna i prawdy.
03.06.2014
Czasami zamykamy się sami w sobie… Panie, pomóż nam wyjść w stronę innych, służyć najsłabszym.
02.06.2014
W trudnych momentach życia chrześcijanin znajduje ucieczkę pod płaszczem matki Boga.
31.05.2014
Każdy chrześcijanin może dawać świadectwo w miejscu pracy, słowami, ale jeszcze bardziej uczciwym życiem.
30.05.2014
Wejdźmy w głęboką przyjaźń z Jezusem, abyśmy mogli naśladować Go z bliska, żyć z Nim i dla Niego.
29.05.2014
Żyć wiarą oznacza zawierzyć całe nasze życie w Boże ręce, zwłaszcza w momentach trudnych.
23.05.2014
Żadna dusza, która pozwala się prowadzić Bogu, nie zawiedzie się i nie zagubi w drodze.
22.05.2014
Przyjdź, Duchu Święty! Pomóż nam pokonać nasz egoizm.
20.05.2014
Ten, kto uważnie słucha Słowa Bożego i prawdziwie modli się, zawsze pyta Pana: jaka jest Twoja wola dla mnie?
19.05.2014
Miesiąc maj, poświęcony Maryi, jest sposobnym czasem do odmawiania różańca każdego dnia.
17.05.2014
Nasz chrześcijański cel: upodabniać się co raz bardziej do Jezusa, jako wzoru naszego postępowania.
16.05.2014
Prośmy Ducha Świętego o łaskę podejmowania w naszym życiu konkretnych wyborów według logiki Jezusa i Jego Ewangelii.
15.05.2014
Czytajmy Ewangelię, po kawałku każdego dnia. Tak nauczymy się żyć tym, co najistotniejsze: miłością i miłosierdziem.
13.05.2014
Nasze życie zostało okupione krwią Chrystusa. Pozwólmy, aby zawsze odnawiała nas ta miłość.
12.05.2014
Rodzina oświecona Ewangelią jest szkołą życia chrześcijańskiego. To w niej można nauczyć się wierności, cierpliwości i ofiarności.
10.05.2014
Świętość wymaga dawania siebie w codziennej ofierze; dlatego małżeństwo jest prostą drogą do stawania się świętymi.
09.05.2014
W rodzinie uczymy się kochać i szanować godność każdej osoby, zwłaszcza najsłabszej. 08.05.2014
Społeczeństwo, które opuszcza dzieci i starców, odcina się od korzeni i pozbawia się przyszłości.
06.05.2014
Co to znaczy ewangelizować? Świadczyć z radością i prostotą o tym, kim jesteśmy i w co wierzymy.
05.05.2014
Nie lękaj się, otwórz drzwi Chrystusowi!
03.05.2014
Nikt nie jest bardziej cierpliwy niż Bóg Ojciec; nikt nie rozumie i nie potrafi tak czekać jak On.
02.05.2014
Wszystkich, którzy mają odpowiedzialność w polityce proszę, aby nie zapominali o dwóch rzeczach: godności ludzkiej i dobru wspólnym.
01.05.2014
Kto z nas może uważać, że nie jest grzesznikiem? Nikt. Prośmy Boga o przebaczenie naszych grzechów.
29.04.2014
Nierówność jest korzeniem niesprawiedliwości społecznej.
28.04.2014
Nikt nie może się czuć zwolniony z troski o ubogich i z troski o sprawiedliwość społeczną (EG 201).
26.04.2014
Nigdy nie pozwólmy się wciągnąć w pułapkę pesymizmu. Wiara góry przenosi!
25.04.2014
Powściągliwy tryb życia służy nam samym i pozwala lepiej dzielić się z potrzebującym. 24.04.2014
Każde spotkanie z Jezusem napełnia nas radością, tą głęboką, jaką jedynie Bóg może nam dać. 21.04.2014
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!
20.04.2014
Nie jest łatwo naśladować z bliska Jezusa, bo droga, jaką On wybiera, jest drogą krzyżową. 18.04.2014
Każde spotkanie z Jezusem zmienia nasze życie.
15.04.2014
Wielki Tydzień to dobry moment na spowiedź i na podjęcie na nowo właściwej drogi.
14.04.2014
Jak słodko jest stać przed Ukrzyżowanym, zwyczajnie pozwalać objąć się pełnym miłości spojrzeniem Pana! (EG 264)
12.04.2014
Tylko zaufanie Bogu może przemienić wątpliwość w pewność, zło w dobro, noc w rozpromienioną jutrzenkę.
11.04.2014
Jezus uczy nas, byśmy nie wstydzili się dotknąć ludzkiej biedy, dotknąć Jego ciała w braciach, którzy cierpią. (EG 270)
10.04.2014
Trzeba odzyskać ducha kontemplacji, aby miłość Boża rozgrzała nasze serca.
08.04.2014
Jak jest dobrze pozwolić, aby Pan wstrząsnął naszym letnim i powierzchownym życiem! W Ewangelii możemy każdego dnia słuchać Jezusa, który do nas mówi: nośmy zawsze ze sobą maleńki egzemplarz Ewangelii!
05.04.2014
Z Jezusem życie nabiera pełni. Z Nim łatwiej odnaleźć sens wszystkiego. (EG 266)
04.04.2014
Nie możemy oswajać się z sytuacjami degradacji i biedy, jakie nas otaczają. Chrześcijanin musi reagować.
03.04.2014
Drodzy rodzice, uczcie wasze dzieci modlić się. Módlcie się z nimi.
01.04.2014
Wielki Post jest czasem zmiany kursu, aby reagować wobec zła i biedy.
31.03.2014

Żyjemy w społeczeństwie, które eliminuje z horyzontu Boga; to zaś z dnia na dzień narkotyzuje serce.
29.03.2014

Wszyscy wymagamy poprawy, zmiany na lepsze. Wielki Post pomaga nam walczyć z naszymi brakami.
28.03.2014

Wielki Post jest czasem łaski, czasem nawrócenia i życia w zgodzie z własnym chrztem.
27.03.2014

Nie możemy być uczniami letnimi. Kościół potrzebuje naszej odwagi w dawaniu świadectwa prawdzie.
25.03.2014

Jezus nigdy nie jest daleko od grzeszników. Chce bez ograniczeń rozlewać na nas swoje miłosierdzie.
24.03.2014

Jezus jest naszą nadzieją. Nic – nawet zło, ani śmierć – nie są w stanie odłączyć nas od zbawczej mocy Jego miłości.
22.03.2014

Cierpienie i śmierć nie stanowią tabu. Są rzeczywistością, z którą musimy się zmierzyć w obecności Jezusa.
21.03.2014

Uczmy się mówić “dziękuję" Bogu i innym. Uczymy tego dzieci, a sami zapominamy!
20.03.2014

Pozdrowienie dla Światowej Sieci Szkół Spotkania. Dzisiaj posadzimy pierwsze wirtualne drzewo oliwne na rzecz pokoju. 
19.03.2014

Miłość chrześcijańska jest miłością nie wyrachowaną. Taka jest lekcja dobrego Samarytanina; taka jest lekcja Jezusa.
18.03.2014

Dziękuję za wszystkie wyrazy życzliwości z okazji rocznicy. Proszę, stale się za mnie módlcie.
17.03.2014

Módlcie się za mnie.
13.03.2014

Wyzwanie współczesnych małżonków: być razem, umieć kochać na zawsze, starać się, by miłość wzrastała.
08.03.2014

Nasza najgłębsza radość pochodzi od Chrystusa: być z Nim, chodzić z Nim, być Jego uczniami.
07.03.2014


Módlmy się za chrześcijan, którzy są ofiarami prześladowań, aby potrafili odpowiadać dobrem na zło.
06.03.2014

Wielki Post jest sposobnym czasem do wyrzeczeń. Każdego dnia rezygnujmy z czegoś, aby pomagać innym.
05.03.2014

Wszyscy popełniamy w życiu wiele błędów. Uczmy się uznawać nasze pomyłki i prosić o przebaczenie.
04.03.2014

Jak dobrze przeżywać małżeństwo? W jedności z Panem, który wciąż odnawia miłość i sprawia, że jest mocniejsza od każdej trudności.
03.03.2014

Dziękujemy wszystkim, którzy uczą w szkołach katolickich. Edukacja jest dziełem miłości, jest jak dawanie życia.
01.03.2014

Eucharystia jest dla nas najistotniejsza: to Chrystus, który pragnie wejść w nasze życie i napełnić je swoją łaską.
28.02.2014

W rodzinie to normalne, że bierze się na utrzymanie kogoś, kto tego potrzebuje. Nie lękajcie się tego, co kruche!
27.02.2014

Wszyscy ochrzczeni jesteśmy uczniami misyjnymi. Jesteśmy wezwani by stawać się żywą Ewangelią w świecie.
25.02.2014

Matka Boża jest zawsze blisko nas, zwłaszcza, gdy przygniata nas ciężar życia ze wszystkimi jego problemami.
24.02.2014

Matka Boża jest zawsze blisko nas, zwłaszcza, gdy przygniata nas ciężar życia ze wszystkimi jego problemami.
24.02.2014

Nigdy nie traćmy nadziei! Bóg zawsze nas kocha, nawet z naszymi błędami i grzechami.
22.02.2014

Bierzmowanie jest ważne dla chrześcijanina; daje nam moc, by bronić wiary i odważnie szerzyć Ewangelię.
21.02.2014

Panie Jezu, uczyń nas zdolnymi kochać tak, jak Ty.
20.02.2014

Uczmy się od Jezusa modlić się, przebaczać, rozsiewać pokój, być blisko tych, którzy są w potrzebie.
18.02.2014

Drodzy chorzy, nie traćcie nadziei nawet w najtrudniejszych chwilach cierpienia. Chrystus jest blisko was.
17.02.2014

Módlmy się o pokój w Afryce, szczególnie w Republice Środkowej Afryki i w Sudanie Południowym.
15.02.2014

Drodzy młodzi, nie bójcie się małżeństwa: złączeni w wiernym i płodnym małżeństwie będziecie szczęśliwi.
14.02.2014

Módlmy się za seminarzystów, aby wsłuchiwali się w głos Pana i szli za Nim z odwagą i radością.
13.02.2014
Pozdrawiam wszystkich chorych i cierpiących. Ukrzyżowany Chrystus jest blisko was: przylgnijcie do niego!
11.02.2014

Módlmy się za wszystkich dobrych i wiernych kapłanów, którzy poświęcają się dla ludzi z oddaniem i cichym poświęceniem.
10.02.2014

Sakramenty, zwłaszcza Pojednania i Eucharystii, są uprzywilejowanymi miejscami spotkania z Chrystusem.
08.02.2014

Jakiego smaku nabiera życie, jeśli pozwalamy się pochłonąć miłości Boga!
07.02.2014

Świat skupia nas na sobie samych, na posiadaniu i przyjemności. Ewangelia zaprasza do otwierania się na innych, do dzielenia się z ubogimi.
06.02.2014

Drodzy Młodzi! Jezus daje nam życie daje w obfitości. Blisko Niego będziemy mieli radość w sercu i uśmiech na ustach.
04.02.2014

Ważne jest, żeby mieć zaufanych przyjaciół. Najistotniejsze jest jednak ufać Panu, który nigdy nie zawodzi.
03.02.2014

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego niech będzie okazją do odkrywania na nowo centralnego miejsca Jezusa Chrystusa w naszym życiu.
02.02.2014

Czasami jesteśmy smutni z powodu ciężaru naszych grzechów. Odwagi! Chrystus przyszedł, aby zdjąć z nas to wszystko. On daje nam pokój.
01.02.2014

Nikt nie zbawia się sam. Wymiar wspólnotowy należy do istoty życia chrześcijańskiego.
31.01.2014

Nie mogę sobie wyobrazić chrześcijanina, który nie potrafi się uśmiechnąć. Dajmy radosne świadectwo naszej wiary!
30.01.2014

Módlmy się o jedność chrześcijan. Wiele jest bardzo cennych rzeczy, które nas jednoczą!
28.01.2014

Drodzy Młodzi, nie zadowalajcie się przeciętnością w życiu. Pozwólcie się zafascynować prawdzie i pięknu – zafascynujcie się Bogiem.
27.01.2014

Łatwo jest zwracać się do Boga z prośbą – wszyscy to robimy. Kiedy nauczymy się również dziękować i adorować Go?
25.01.2014

Jesteśmy powołani, by żyć naszym Chrztem każdego dnia, jako nowe stworzenie, jako przyodziani w Chrystusa.
24.01.2014

Jak Maryja zachowujmy w sobie światło Bożego Narodzenia, nieśmy je wszędzie, w każdym dniu życia.
23.01.2014

Jeśli żyjemy wiarą w codzienności, również praca staje się okazją do przekazywania radości z bycia chrześcijaninem.
21.01.2014

Nie wystarczy nazywać się chrześcijaninem, trzeba żyć wiarą nie tylko w słowach, ale w czynach.
20.01.2014

Wojny pozbawiają życia wielu ludzi. Myślę szczególnie o dzieciach okradanych z dzieciństwa.
18.01.2014

Jak potężna jest modlitwa! Zawsze miejmy odwagę prosić: Panie, obdarz nas pokojem.
17.01.2014

Módlmy się o pokój i usiłujmy go budować, rozpoczynając od domu!
16.01.2014

Dziękujmy zawsze Bogu, przede wszystkim za Jego cierpliwość i miłosierdzie.
14.01.2014

Pan puka do drzwi naszego serca. Czy czasem nie umieściliśmy wywieszki z napisem: „Nie przeszkadzać"?
13.01.2014

Żaden człowiek w podeszłym wieku nie powinien być “uchodźcą" w naszych rodzinach. Starsi są skarbem społeczeństwa.
11.01.2014

Zatrzymajmy się przed Dzieciątkiem z Betlejem. Pozwólmy Bożej czułości rozgrzać nasze serca.
10.01.2014

Kontemplujmy pokorę Syna Bożego, który narodził się ubogi. Naśladujmy Jego utożsamienie się z osobami najsłabszymi.
09.01.2014

Zostawmy wolne miejsce przy stole: miejsce dla tego, komu brak tego, co konieczne, dla tego, kto został sam.
07.01.2014

Drodzy przyjaciele, bardzo Wam dziękuję za piękne życzenia, jakie przesłaliście mi z okazji Bożego Narodzenia. Niech Pan Wam błogosławi!
05.01.2014

Drodzy młodzi, Jezus pragnie być waszym przyjacielem, chce abyście rozsiewali wszędzie radość tej przyjaźni.
04.01.2014

Dziecię Jezus objawia czułość nieskończonej miłości z jaką Bóg obejmuje każdego z nas.
03.01.2014

Bóg nie objawia się w sile albo mocy, ale w słabości i kruchości niemowlęcia.
02.01.2014


