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Pierwsze
czytanie:
Psalm
responsoryjny:
Drugie
czytanie:

Rdz 22,1-2.9-13.15-18
Ofiara Abrahama

Ewangelia:

Mk 9,2-10 Przemienienie Pańskie

W krainie życia będę widział Boga.
Rz 8, 31b-34 Bóg nie oszczędził dla
nas własnego Syna

ZA TYCH, KTÓRYCH SKRZYWDZIŁEM

MODLITWA TYGODNIA

Panie Jezu, są tacy ludzie, którzy przez brak mojej miłości mogli odejść od
Ciebie. Powiedziałeś: "Wy jesteście światłem świata".
To miłością miałem świecić, a ja zamiast dobrych uczynków dla bliźniego
mego, zło uczyniłem. Napraw, proszę, brak mojej miłości i daj mi jeszcze
czas, bym czyniąc dobro mógł wynagrodzić zło popełnione.
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam
przemienił się wobec nich. I ukazał im się Eliasz
z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: “Rabbi, dobrze, że
tu jesteśmy; postawimy 3 namioty: jeden dla
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.
Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli
przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający
ich, a z obłoku odezwał się głos:

“To jest mój Syn umiłowany,
Jego słuchajcie”.

O PRACOWITEJ BERNADETCIE, CUDOWNEJ GROCIE I
PIĘKNEJ PANI Z LOURDES - EWA SKARŻYŃSKA CZĘŚĆ 5
Tęskni bardzo za Niepokalaną.
Zwłaszcza gdy choroba spada na nią…

Chorzy nazywają ją Aniołem,
Tyle serca okazuje im codziennie.

-Obustronne zapalenie płuc?

I jej także – w roli opiekunki –

Bernadetta z łóżka się nie rusza.

Wyjątkowo jest z nimi przyjemnie.

Lecz choć ciało męczy
gorączka,
Pieśń radości wyśpiewuje
dusza.

Tylko sił ubywa tak szybko…

Spływa z czoła potu srebrna strużka.
-Siostro Bernadetto, co z siostrą?
- Proszę zanieść ją natychmiast do łóżka!

Coraz bardziej spragniona
modlitwy,
Brak odczuwa ciszy i skupienia.
A tymczasem tłumy
ciekawskich,
Ani chwili jej nie dają
wytchnienia.

Cztery lata spędzone w bezruchu.

Do klasztoru w Nevers ją przyjmują,

Teraz modli się Niepokalaną

Chociaż słaba, pracować nie może.

Za świat cały, za ciebie i za mnie.

Lecz przy chorych – odzyskuje siły.
- Jaki dobry jesteś dla mnie, Boże!

Bernadetta, której życie było

Cztery lata wielkiego cierpienia,
Aby w końcu odejść cichutko
Do królestwa wiecznego zbawienia.

Tak niezwykle i tak zwyczajne.

Stacja druga: Pan Jezus bierze krzyż na ramiona Swoje
Pan Jezus nie buntuje się, gdy ludzie Go krzywdzą. Jest cichy,
jak baranek. Czuje okropny ciężar na ramionach. Tak ciążą Mu
nasze grzechy. Jednak z miłości do nas, bierze krzyż i rusza. Pan
Jezus uczy wytrwałości w czynieniu dobra.
Panie Jezu, pomóż mi podejmować wysiłek, a nawet cierpieć dla
kogoś, kto tego potrzebuje, żeby stać się lepszym człowiekiem.
Ty wycierpiałeś przecież dużo więcej.

Stacja trzecia: Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem
Pan Jezus przewraca się, bo krzyż jest za ciężki. A to dopiero
początek góry, na którą chce wejść, żeby dobrze było widać, jak
bardzo nas kocha. On się nie poddaje, bo jest miłością.
A miłość jest wytrzymała i dzielna.
Panie Jezu, wiem, że za mało Cię kocham, a przez to za słabo
kocham innych ludzi. To dlatego czasem brakuje mi siły i
wytrwałości.
Ale z Tobą wszystko mogę.
Na Prawach Rękopisu
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