moim. I to, że czuję tego Boga w duszy,
nie przeszkadza mi nic do spełnienia obowiązków; nawet wtenczas, kiedy załatwiam najważniejsze sprawy, wymagające uwagi, nie tracę obecności Boga w duszy i jestem z Nim ściśle złączona. Z Nim
idę do pracy, z Nim idę na rekreację,
z Nim cierpię, z Nim się cieszę, żyję
w Nim, a On we mnie. Nigdy nie jestem
sama, bo On mi jest stałym towarzyszem,
On mi jest przytomnym w każdym momencie. Zażyłość nasza jest ścisła przez
połączenie krwi i życia.

ODWAŻNIE NIOSŁA
POMOC W CHOROBIE...
160 lat temu - 5 maja
1860 roku śluby zakonne złożyła błogosławiona Maria Luiza
Merkert, oprócz czystości, ubóstwa i posłuszeństwa - także czwarty ślub - posługi
chorym i najbardziej
potrzebującym. Urodziła się 21 września
1817 r. w Nysie. W 1850 r. Maria Merkert rozpoczęła w Nysie organizowanie
Stowarzyszenia św. Elżbiety dla pielęgnacji opuszczonych chorych w ich własnych
domach (ta troska o chorych pozostających bez opieki we własnych środowiskach jest charakterystyczna dla pierwszych elżbietanek). Na ówczesne czasy
było aktem wielkiej odwagi poświęcenie
w niesieniu pomocy wielu chorym,
zwłaszcza rannym w wojnach mężczyznom. Często siostry pracowały zdane na
łaskę dobrych ludzi, choć w atmosferze

uprzedzeń i niechęci niektórych grup
społecznych. 4 lata później, w wieku
33 lat zmarła siostra Marii – zaraziła
się wraz z jeszcze jedną siostrą tyfusem
podczas pielęgnacji chorych w Prudniku. Zmarła w opinii świętości 14 listopada 1872 w Nysie. Pochowana została
na tamtejszym Cmentarzu Jerozolimskim.
W chwili śmierci matki założycielki
zgromadzenie liczyło 465 sióstr w 87
domach. cdn...

CIEKAWE
Kto założył 80
lat temu, ekumeniczną Wspólnotę z Taize słynącą ze spotkań
młodzieży z całego świata?
Brat Roger. Wspólnota z Taizé to słynna międzynarodowa wspólnota ekumeniczna założona w 1940 r. w Taizé we
Francji przez brata Rogera. Bracia zobowiązują się na całe życie do dzielenia
ze sobą dóbr duchowych i materialnych. W 1966 r. wspólnota zorganizowała pierwsze ekumeniczne spotkanie
młodzieży, a w 1974 odbył się tam
„Sobór Młodych”. Brat Roger pochodził ze Szwajcarii, został zamordowany
w 2005 r.

CYTAT NA DZIŚ
" rzez Maryję mamy przystęp
P
do Chrystusa, a przez Chrystusa
znajdujemy łaskę Ducha Świętego.
św. Bonawentura
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ANTYKORONAWIRUSOWY
RÓŻANIEC!
"Maryjo, Ty się tym zajmij"
Zaczął się maj. Miesiąc gdy zwykle gromadziliśmy się na nabożeństwach majowych poświęconych Chrystusowej i naszej Matce - Maryi. W tym roku będzie
inaczej niż zawsze. Wprawdzie po każdej
Mszy Świętej odmawiana będzie Litania
Loretańska, ale nabożeństwa majowego
nie będzie.
Może więc warto w tym miesiącu szczególnie w odpowiedzi na apel Przewodniczącego Episkopatu Polski ks. arcybiskupa Stanisława Gądeckiego razem z księżmi i osobami życia konsekrowanego, modlącymi się każdego dnia o godzinie 20.30
(ze względów na przepisy sanitarne - bez
udziału wiernych), odmawiać różaniec
w intencji chorych i tych, którzy się nimi
opiekują oraz służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc i łaskę nawrócenia.
Może wykorzystajmy maj do „walki”
z różańcem w ręku i sprawmy, by jeszcze
więcej nas jednocześnie w duchowej łączności ze swoimi kapłanami w swoich rodzinach i domach odmawiało różaniec.
Jeśli komuś to może pomóc, to między
innymi codziennie jest prowadzona
transmisja różańca z kaplicy z domu Metropolity Poznańskiego o godz. 20.30 na
Facebooku Archidiecezji Poznańskiej. We
Włoszech zainicjowano także zbiorową
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modlitwę różańcową. Akcję nazwano CORONA (ANTI) VIRUS. Włosi
zachęcają do nie-przerwanej modlitwy
w intencji walki z koronawirusem.
To prawdziwa modlitewna sztafeta:
- różaniec jest odmawiany cały dzień
i całą noc - każdy chętny do włączenia
się w akcję, wskazuje wybrane pół godziny, kiedy będzie się modlił.
Do akcji mogą dołączyć wszyscy. Wystarczy wypełnić formularz znajdujący
się stronie internetowej recode.digital/
corona-anti-virus, gdzie należy podać:

- swoje imię
- miasto
- datę i godzinę deklarowanej modlitwy
na różańcu
- adres e-mail
(Sprawdziłam strona działa, pokazały
mi się też imiona z polskich miast i na
chwilę obecną – 25.04. 2020 - cała doba już jest „obłożona modlitwą” czyli
CORONA ANTI(VIRUS) RÓŻAŃCOWY działa.

Inicjatorzy
akcji
CORONA(ANTI)
VIRUS na stronie internetowej napisali:
Dla wszystkich, którzy walczą z chorobą,
chorych i lekarzy, pielęgniarek, członków
rodziny; dla braci, którzy są obecnie pozbawieni Eucharystii; dla wszystkich,
którzy cierpią z powodu jakiejkolwiek
niedogodności, którzy musieli zmienić
swoje nawyki, którzy poniosą szkody
ekonomiczne […] abyśmy umieli po
chrześcijańsku przeżyć te trudności ze
wzrokiem skierowanym ku Niebu.
Sama Maryja, prosząc o odmawianie różańca, złożyła aż piętnaście obietnic tym,
którzy będą się w taki sposób modlić.
Obiecała osobistą opiekę i wielkie łaski.
Przekazała je za pośrednictwem bł. Alana
de Rupe (1428 – 1475), dominikanina
żyjącego w XV wieku, który był wielkim
orędownikiem różańca. Powiedziała:
1. Tym, którzy będą pobożnie odmawiali
Różaniec, obiecuję szczególną opiekę.
2. Dla tych, którzy będą wytrwale odmawiali Różaniec, zachowam pewne szczególne łaski.
3. Różaniec będzie potężną bronią przeciwko
piekłu;
zniszczy
występek
i rozgromi herezję.
4. Różaniec doprowadzi do zwycięstwa
cnoty i dobra; w miejsce miłości
do świata wprowadzi miłość do Boga
i obudzi w sercach ludzi pragnienie szukania nieba.
5. Ci, którzy zawierzą mi się przez Różaniec, nie zginą.
6. Ci, którzy będą z pobożnością odmawiali mój Różaniec, rozważając jego tajemnice, nie zostaną zdruzgotani nieszczęściem ani nie umrą nie przygotowani.
7. Ci, którzy prawdziwie oddadzą się memu Różańcowi, nie umrą bez pocieszenia
Kościoła.

8. Ci, którzy będą odmawiali Różaniec,
znajdą podczas swego życia i w chwili
śmierci światło Boże oraz pełnię Bożej
łaski i będą mieli udział w zasługach
błogosławionych.
9. Szybko wyprowadzę z czyśćca te
dusze, które z pobożnością odmawiały
Różaniec.
10. Prawdziwe dzieci mojego Różańca
będą się radować wielką chwałą
w niebie.
11. To, o co prosić
będziecie przez mój
Różaniec, otrzymacie.
12. Ci, którzy będą
szerzyć nabożeństwo
do mojego Różańca,
otrzymają ode mnie
pomoc w swych potrzebach.
13. Otrzymałam od
mego Syna zapewnienie, że czciciele
mego Różańca będą
mieli w świętych
niebieskich przyjaciół w życiu i w godzinie śmierci.
14. Ci, którzy wiernie odmawiają mój
Różaniec, są moimi dziećmi – prawdziwie są oni braćmi i siostrami mego Syna, Jezusa Chrystusa.
15. Nabożeństwo do mego Różańca
jest szczególnym znakiem Bożego upodobania.
Na wzrost popularności modlitwy różańcowej w ciągu dwóch ostatnich stuleci wywarły wpływ wielkie objawienia różańcowe Matki Najświętszej.
W czasie swoich objawień Matka Boża
zawsze pokazywała się z różańcem

w dłoniach i prosiła o modlitwę różańcową jako ratunek dla świata, o ducha nawrócenia i przemiany życia. Objawiając
się co jakiś czas przypominała ludziom
o wartości modlitwy różańcowej. Za każdym razem powtarzała, że różaniec jest
najskuteczniejszą drogą do otrzymania
wielu łask. Nieustannie przypominała:
„Odmawiajcie Różaniec" - w 1531 r.
w Guadalupe, w 1858 r. w Lourdes, w
1917 r. w Fatimie czy w 1877 r.
w Gietrzwałdzie.
Różaniec był też
ulubioną modlitwą
papieża Jana Pawła
II, który mimo nawału obowiązków,
każdego dnia, odmawiał wszystkie
części
różańca.
Podczas jednej ze
swoich pielgrzymek do Polski mówił:
Odmawiając różaniec, rozmawiamy
z Maryją, powierzamy Jej ufnie
wszystkie
nasze
troski i smutki,
radości i nadzieje.
Ona - radosna, bolejąca i chwalebna, zawsze u boku Syna - jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw.
Nie sposób zliczyć wszystkich ocalonych,
uzdrowionych i nawróconych dzięki modlitwie różańcowej. Różaniec jest potężną
i skuteczną bronią przeciwko każdemu
rodzajowi zła. Świadectwa osób odmawiających różaniec potwierdzają, że Maryja jest wierna danym obietnicom. Ludzie odmawiający różaniec zaświadczają,
że ich sprawy, o które bezskutecznie sta-

rali się latami, zostają rozwiązane.
Wielu doświadcza wyleczenia ze
śmiertelnych chorób, kobiety zachodzą
w ciążę, a bezrobotni otrzymują pracę.
Modlitwa różańcowa jest szczególnie
pomocna tym, którzy przeżywają kryzysy, którzy szukają drogi życiowej
albo pociechy.
Tym bardziej teraz warto włączyć się
w tę „modlitewną sztafetę” i różańcem
uderzyć w szerzącą się epidemię koronawirusa.
W czasach szerzącej się korono – zarazy wołajmy z różańcem w ręku
„Maryjo Ty się tym zajmij!”
Jasia

W ROKU EUCHARYSTII
W naszym cyklu związanym z Rokiem
Eucharystii, w którym przedstawiamy
piękne słowa o tym Sakramencie wypowiadane przez znane osoby, dziś kolejne….ku przemyśleniu, zwłaszcza
gdy w tych dniach musimy być tak daleko fizycznie od Eucharystii.
Kapłan podczas Mszy Świętej powtarza słowa Pana Jezusa z ostatniej wieczerzy, wtedy mocą Ducha Świętego
dokonuje się największy z cudów –
chleb staje się Ciałem, a wino Krwią
Chrystusa. Eucharystia nie jest więc
„czymś”, nie jest tylko jakąś uroczystością czy rytuałem, ale „żywą osobą”.
Jest prawdziwą, żywą i pełną obecnością Syna Bożego w chlebie i winie
i w naszym życiu.
Cytat z "Dzienniczka" Św. Faustyny nr
318:
„Czuję nieraz po Komunii świętej
obecność Bożą w szczególny sposób,
odczuwalny. Czuję, że jest Bóg w sercu

