To jest Życiorys największego lekarza
z lekarzy, mojego przyjaciela,
którego ciągle potrzebuję
i nie zrezygnuję nigdy z jego pomocy.
Imię i nazwisko:
Jezus Chrystus
Stopień:
Syn Boży
Mistrz:
Król nad Królami
Doktorat:
Król Wszechświata
Jego pomoc medyczna:
Duch Święty
Jego doświadczenie i praktyka:
Sprawy i rzeczy niemożliwe
Służba:
24 godziny
Jego specjalność:
Czynić Cuda
Jego narzędzia:
Wiara
Jego prezenty:
Obfitość w łaski
Jego książki:
Biblia
Choroby wyleczone:
Wszystkie
Koszty leczenia z choroby:
Twoja mocna wiara w Niego
Jego gwarancja:
Absolutna
Doradztwo:
Jego Serce

Niech ten lekarz przyjdzie do ciebie z
wizytą jeszcze dzisiaj –
w chemii: On zamienił wodę w wino:
(Jan 2:1-11);
w biologii: narodził się bez zapłodnienia
normalnego (Mateusz 1:18-25);
w fizyce: zmierzył się z prawem
przyciągania, chodząc po wodzie i
zstępując z nieba (Marek 6:49 i 16:19);
w ekonomii: odwrócił prawo
matematyczne, nasycając 5000 osób,
mając 5 chlebów i dwie ryby oraz
zbierając to, co zostało, jeszcze 12
pełnych koszów (Mateusz 14:17-20);
w medycynie: uzdrowił chorych i
niewidomych, bez przepisywania
żadnych lekarstw (Mateusz 9:19-22 i
Jan 9:1-15);
Historia o Nim mówi:
przed Nim i po Nim;
On jest początek i koniec.
W Biblii jest napisane, że nikt nie
przychodzi do Ojca jak tylko przez
Niego. On jest jedyną drogą. (Jan 14:6)
A więc... Kto to jest?
To jest Jezus!!!!!
Oczy, które czytają ten tekst,
nie będą się bać niczego.
Ręka, która wyśle ten tekst,
nie wyśle go na próżno.
Człowiek największy w Historii:
JEZUS

ON NIE MIAŁ SŁUŻĄCYCH,
ALE NAZYWANO GO PANEM
NIE POSIADAŁ ŻADNEGO
WYKSZTAŁCENIA i TYTUŁÓW
NAUKOWYCH, ALE NAZYWANO
GO NAUCZYCIELEM;
NIE MIAŁ ŻADNYCH RECEPT
i LEKARSTW, ALE NAZYWANO GO
LEKARZEM LEKARZY;
ON NIE POSIADAŁ ŻADNEGO
WOJSKA,
ALE WSZYSCY KRÓLOWIE SIĘ GO
BALI;
ON NIE WYGRAL ŻADNEJ BITWY
WOJSKOWEJ,
ALE ZDOBYŁ CAŁY ŚWIAT;
ZOSTAŁ POGRZEBANY W
ZWYKŁYM GROBIE i TRZECIEGO
DNIA ZMARTWYCHWSTAŁ.
Czuję się dumny służyć temu Królowi,
który tak bardzo nas kocha:
do tego stopnia,
ażeby darować Swoje życie za nas.

Tekst anonimowy z Internetu

Istota chrześcijaństwa to Jezus Chrystus.
(Antoni Regulski)

Chrystus Frasobliwy
dla ludzi miłościwy.

https://www.youtube.com/watch?v=EH2mnnu9vRA

Chrystus:
Bóg - Człowiek bez zgody ateistów.
(Antoni Regulski)

Krwi Chrystusowa,
bądź moim upojeniem.
(św. Ignacy Loyola

Nie szukaj Chrystusa bez krzyża.
(św. Jan od Krzyża)

https://www.youtube.com/watch?v=-qrsTs59p_g

Chrystus jest cielesnym
objawieniem Boga.
(św. Edyta Stein)

Mleko i miód piłam z ust Jego,
a krew Jego uczyniła miłymi wargi moje.
(św. Agnieszka)

Jezus jest Zbawicielem,
a więc Jego misją jest Przebaczanie.
(św. Elżbieta Catez z Dijon)
1. Wielbić Pana chcę,
radosną śpiewać pieśń.
Wielbić Pana chcę,
On źródłem życia jest.
2. Moim życiem jest
Pan, co na ziemię zszedł.
Chlebem karmi mnie,
co Ciałem Jego jest.
3. Głosić Jego cześć,
potrzebą serca jest.
Wszak On złożył mi
w ofierze życie Swe.
4. Panu memu chcę
dziękczynną śpiewać pieśń.
Życiu memu On
wyraźny nadał sens.

zdj. i dobór cytatu: tsw

5. Wielbić Pana chcę,
radosną śpiewać pieśń
Wielbić Pana chcę,
On źródłem życia jest.

https://www.youtube.com/watch?v=-qrsTs59p_g

To wam powiedziałem,
abyście pokój we Mnie mieli.
Na świecie doznacie ucisku,
ale miejcie odwagę:
Jam zwyciężył świat.
J 16, 33

zdjęcia: pw

W Eucharystii spożywamy ciało
zrodzone z Maryi.
(Honoriusz z Autun)

Imię Jezus to imię miłości.
(sł. B. Anzelm Gądek OCD)

https://www.youtube.com/watch?v=j-ofydUchFw

Bóg dał nam wszystko,
dając nam Swego Syna.
(św. Jan od Krzyża)

W Chrystusie stoi Bóg po naszej stronie.
(Romano Guardini)

Chrystus jest światłością,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
(J 1, 9)

Jezus jest Zbawicielem,
a więc Jego misją jest przebaczanie.
(św. Elżbieta Catez)
https://youtu.be/Pk4N9jERAXQ

W Chrystusie – bracie wszystkich –
każdego człowieka otrzymujemy za brata.
(Andrzej Madej OMI)

Ref. Chlebie najcichszy,
otul mnie swym milczeniem,
ukryj mnie w swojej bieli,
wchłoń moją ciemność.
1. Przemień mnie w siebie,
bym jak Ty stał się chlebem. / x2
Pobłogosław mnie, połam,
rozdaj łaknącym braciom. / x2
2. A ułomki chleba,
które zostaną / x2
rozdaj tym,
którzy nie wierzą w swój głód. / x2

Szczyt doskonałości wtedy tylko człowiek osiąga,
gdy będzie mógł powiedzieć: Dla mnie życiem jest Chrystus.
(św. Teresa z Avila)

Nie mieczem, lecz krzyżem uczynił Chrystus ziemię sobie poddaną.
(św. Augustyn)

zdj. i dobór cytatu: tsw
https://www.youtube.com/watch?v=9X1Cqw5aVAk

zdj. pw

Jezus Chrystus nie przestaje być miłosierny w swoim Kościele.
Dlatego Kościół służy chorym, ubogim, spychanym na margines.
(Andrzej Madej OMI)

https://youtu.be/ocpJMSfHZis

I dzisiaj
Chrystus uspokaja burze dziejowe
Antoni Regulski

Wszędzie jest jakaś gorycz,
którą znosić musimy: wyjdziemy z niej zwycięscy,
jeśli będziemy spoglądać na Jezusa Ukrzyżowanego.
(św. Jan Bosko)

zdj. pw; dobór cytatu: tsw

zdj. i dobór cytatu: tsw

https://www.youtube.com/watch?v=27M6DJNkJsI

Nasze życie na ziemi nie może się zatrzymać na
górze Tabor, musi przejść przez wzgórze Kalwarii.
(św. Jan XXIII)

zdj. pw

Zamknąłeś się, świecie,
przed KORONĄ Chrystusa,
wślizgnęła się wężem korona wirusa.
(pw)

zdj. pw

PSALM 25
Ad Te, Domine, levavi animam meam
Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje,
W Tobiem położył ja ufanie swoje;
Za co niech wstydu i żałosnych, proszę,
Nieprzyjacielskich śmiechów nie odnoszę.
Nikt nie zelżony, ktokolwiek w potrzebie
I w swych trudnościach uciekł się do Ciebie;
Ci niechaj będą pohańbieni wiecznie,
Którzy z umysłu wolą żyć wszetecznie!
Mnie okaż, Panie, drogi świętobliwe,
Mnie okaż ścieżki swe nieobłędliwe'
Prowadź mię wedla szczerej prawdy swojej,
Bo comkolwiek jest, jestem z łaski Twojej.
Wspomni na swoje miłosierdzie wieczne,
A mej młodości postępki wszeteczne
Wygładź z pamięci; uczyń łaskę ze mną
Prze dobroć swoje światu nietajemną!
Nieprózno proszę: Pan to dobrotliwy,
Pan szczery; przeto gościniec prawdziwy
Ukaże grzesznym: rozum da cichemu,
Drogi objawi swoje pokornemu.
Litość a prawda Pańskie są własności,
Tym jawne, którzy mają w uczciwości
Testament Jego; Panie, grzechy moje
Nieprzeliczone zgładź prze imię swoje!

Gdy Król nasz i Pan w cierniach,
to trudno, by poddany i sługa był w różach.
(sł. B. Anzelm Gądek OCD)

Jest kto na ziemi, co by żył prawdziwie
W bo jaźni Pańskiej? - Taki niewątpliwie
Ma wodzem Pana, który go sprawuje
Tymi drogami, co je sam lubuje.
Jan Kochanowski

zdj. Kamila Nitecka

Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno;
wtedy zaś [zobaczymy] twarzą w twarz:
Teraz poznaję po części,
wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany.
Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy:
z nich zaś największa jest miłość.
(1 Kor. 13, 12-13)

zdj. i dobór cytatu: tsw

Chrystus za nas umarł.
On, Słowo,
które najpełniej wypowiedziało się na krzyżu.
(Andrzej Madej OMI)

Minęły wieki: ludzie częściej próbują dotknąć się
szat Chrystusa,
niż c z e p i a ć się Jego krzyża.
(Teofil Janicki)

Chrystus jest wśród nas przez tych,
którzy cierpią.
(św. Jan Paweł II)

Ten, który stworzył sobie ciało i krew
w łonie Dziewicy, teraz na ołtarzu
przemienia chleb i wino w Ciało i Krew.
(św. Hildegarda z Bingen)

Wielki Piątek, 2 kwietnia 2021
Wielki Piątek 2021
Nie ucałujemy znów krzyża w kościele.
Zabronione. Pokłon na klęczkach oddamy,
ażeby uszanować ten Chrystusowy,
i nasze, co serca kaleczą troskami.
Wiemy dlaczego. Ale może też i po to,
byśmy chcieli w domach krzyże zdjąć ze ściany,
w dniu Męki Pańskiej o godzinie piętnastej,
i uczcić Chrystusowy... i nam zadany...
A myślą pobiegli do Jerozolimy,
gdzie była ta pierwsza Via Dolorosa,
poprzez którą na trwałe ściśle się splotły
dwie drogi męki, i ta ludzka, i Boża...
Śpiewamy: Nie zdejmę krzyża z mego serca.
A jeszcze dalej: Nie wyrwę go
z sumienia...
Wielki Piątek stawia przed każdym
z nas prawdę,
o treści krzyża, że to jest znak zbawienia...

Wielka Sobota, 3 kwietnia 2021
Wielka Sobota 2021
W przeddzień zmartwychwstania Pana
wśród wielkosobotnich zdarzeń,
tradycja w naszej Ojczyźnie
wciąż o dwóch pamiętać każe.
Pierwszy zwyczaj to "święconka".
Drugi - Wigilia Paschalna.
I choć covid wciąż doskwiera
perspektywa ich realna.
Chleb, jajko, także baranek,
to religijne symbole,
których nie może zabraknąć
nam na wielkanocnym stole.
Gdy zmrok - Wigilia Paschalna
w swojej treści przebogata,
zwiastującą wieczny tryumf:
wyjście z grobu Zbawcy świata...
Mimo nocy pełnej modłów,
święceń, czytań wielu lekcji,
my Polacy nie zatraćmy
tradycyjnej Rezurekcji...
http://www.kosciolnadole.pl/wiersze-naszegoksiedza-29901

zdj. pw (8.04.2021)
)

Chrystus ciągle umiera. W ludziach, którzy
co dzień cierpią i umierają wokół nas,
ofiarowuje się Ojcu za zbawienie świata.
(Michel Quoist)

Jezus - Zbawiciel,
bo wybawił nas od rozpaczy!
(ks. Jan Twardowski)

zdj. i dobór cytatu: tsw

O, Najcierpliwsze Serce Mojego Jezusa,
wielbię pokornie tę niepokonaną cierpliwość
w znoszeniu z miłości do mnie tyłu mąk na krzyżu.
(św. Jan Bosko)

... kiedy poczujesz, że słabną twe siły,
przychodź do źródła miłosierdzia i krzep duszę swoją,
a nie ustaniesz po drodze.
(Słowa Jezusa - w objawieniach św. Faustyny

Kowalskiej)

zdjęcie i opis z mediów społecznościowych

Kto to sprawił?
- Natura, przypadek – odpowiedzą niewierzący…
- Bóg w swej mądrości – odpowiedzą wierzący – dając
nam znak, że ŻYCIE poprzez swe ŁONO Z DRZEWA
dalej chroni swych pozornie zmarłych,
przygotowując ich na ZMARTWYCHWSTANIE.

Czy chemiczne smugi, czy wyziewy lotnicze
zwycięża Krzyż Pański i Chrystusa Oblicze.
(pw)

zdj. tsw

Dzięki Ci Boże
...że jesteś Lekarzem,
który nie udziela teleporad
i nie przyjmuje prywatnie.
Tylko na NFZ
(Nielimitowany Fundusz Zbawienia)
...że jesteś Nauczycielem,
który nie naucza zdalnie
...że jesteś Nosicielem pokoju,
co nie napędza propagandy strachu,
a 365 razy powtarza: "nie bój się"
...że mówisz: "Przyjdźcie do mnie
WSZYSCY..."
...że nie masz względu na osobę.
... że mówisz "Ja Jestem".
I jesteś naprawdę.
Jesteś, a nie bywasz...
Autor anonimowy
zdj. pw

Ja i mój Chrystus
Kimże jestem Chrystusie Ukrzyżowany?
Czy byłam jedną z belek, nim się narodziłam?
Czy jestem gwoździem bez życia?
Czy jestem cierniem na głowie?
Czy może Chryste wraz z Tobą
niosę Twój ciężar w połowie?
Kimże jestem Chrystusie Zmartwychwstały?!
Kim byłam, zanim się narodziłam?
Czy jestem wiązką energii?
Czy jestem prochem marnym?
Czy może Chryste chustą
na Twoim stole ofiarnym…?
Kimże jestem Chrystusie Zmartwychwstały?!
Czy zmartwychwstałam, nim się narodziłam?
Czy jestem kroplą wody?
Czy tętna tylko biciem?
Czy może Chryste Twoim,
w lustrze siostrzanym odbiciem?
„Pusta jest ciemność, jeśli się raz światło znalazło!
Czy martwy może blask słońca zobaczyć?”
To słowa Gilgamesza.
To moja NADZIEJA I WIARA,
Że w moim ciemnym tunelu
ŚWIATŁEM JEST TWA OFIARA!!!
zdj. i wiersz: tsw - Bytom, 5.04.2009

Chrystus jest źródłem, a więc przychodzimy
u Niego gasić nasze pragnienie.
On jeden tylko może nasycić nasze serca.
(św. Elżbieta Catez)

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, to zdjęcia i dobór cytatów: Jan Nitecki
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