Bez życia eucharystycznego katolicyzm jest płytki i jałowy.
Eucharystia musi się stać częstym, codziennym pokarmem.
(kard. August Hlond)

zdj. pw

Jedna dobrze przyjęta Komunia jest pełna mocy
i wystarczająca, aby uczynić nas świętymi i doskonałymi.
(św. Franciszek Salezy)

Modlitwa nie jest narzucaniem, ale darem;
nie jest przymusem, jest możliwością; nie jest ciężarem, ale jest radością.
(św. Jan Paweł II)

Modlitwa i skrucha to dwa skrzydła, które wznoszą duszę do nieba.
(św. Jan XXIII)

Jeśli pokarm ciała trzeba przyjmować codziennie,
dlaczego nie mamy codziennie przyjmować pokarmu duszy?
(św. Jan Bosko)

Kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie.
Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
(J 6, 57-58

Niebo wasze, jeśli będziecie zawsze godnie
przyjmować ten Chleb Anielski.
(sł. B. Matka Kolumba Białecka)

zdj. pw (Bytom 23.04.2020)

Eucharystia nie tylko świadczy o Tym, który nas umiłował aż do końca.
Eucharystia do takiej miłości wychowuje.
(św. Jan Paweł II)

PSALM 64
Exaudi, Deus, orationem meam, cum
deprecor
Boże litościwy,
W mój czas nieszczęśliwy
Racz modlitwy moje
Przyjąć w uszy swoje!
Jestem pełen trwogi,
Ano człowiek srogi
Na to się usadził,
Aby mię zagładził.
Zbaw' mię strachu tego,
Nie szczęść rady jego;
Użycz mi pomocy
Przeciw jego mocy!
Ich język dotkliwy
Miecz jest przeraźliwy,
Słowa - strzały żywe,
Niewinnym szkodliwe.

Nie myślmy, że modlitwa jest tylko
mówieniem do Boga.
Modlitwa jest bardzo często
nadsłuchiwaniem, co Bóg mówi do nas.
(bł. Stefan Wyszyński)

Tymi je strzelają,
Bojaźni nie znają,
Ich schadzki, ich rada
Fałsz tylko a zdrada.
Sieci swe zdradliwe
Stawią na cnotliwe
Mówiąc: "Dobrze patrzy,
Kto ten wnik upatrzy."
Dziwnych dróg szukali,
By dobre tepali,
A na co zasiedli,
Wszytkiego dowiedli.
Serc ludzkich zmacali,
Myśli wyszperali,
Lecz na nie z cięciwy
Pchnie strzałę Bóg żywy.
Zastrzał to śmiertelny,
A język piekielny
Dla swojegoż jadu
Przyjdzie do upadu.
Strach ludzi ogarnie
Patrząc, jako marnie
Giną niepobożni,
I będą ostrożni.
Będą powiadali,
Będą uważali
Sprawy Pańskie święte,
Sądy niepojęte.

Modlitwa serc udręczonych
jest zawsze skuteczna i owocna.
(bł. Jerzy Popiełuszko)

Pańskiej ludzie święci
Pewni będąc chęci
Będą się chlubili
I w radości żyli.
Jan Kochanowski

Pożywamy Cię, Panie, i pijemy, nie po to,
aby Cię tylko spożyć, lecz aby żyć dzięki Tobie.
(św. Efrem)

Wszyscy potrzebują Komunii:
dobrzy, aby pozostać dobrymi, i źli, aby stać się dobrymi.
(św. Jan Damasceński)

Przybliżamy się do Eucharystii z gorącym pragnieniem,
który spali nasze grzechy i oświeci serca.
(św. Jan Damasceński)

Tak miło myśleć, że po Komunii Świętej
mamy niebo w duszy.
(św. Elżbieta z Dijon)

Sakrament Eucharystii jest pamiątką wszystkiej miłości
Jezusowej i streszczeniem wszystkich Jego dobrodziejstw.
(sł. B. Anzelm Gądek OCD)

zdjęcie i dobór cytatu: tsw

Eucharystia jest pokarmem duchowym,
z którego czerpiemy wewnętrzną moc do dawania świadectwa,
i dzięki któremu możemy przynosić owoc, obfity owoc.
(św. Jan Paweł II)

"Pajęcze sukienki",
Jak koraliki różańca,
Zapraszają do modlitwy
Jakby do Dawida tańca.
Wielbił mądrość Boga
W Mojżesza Arki parze.
I my podziwiamy mądrość
W pajęczynowym darze.
(pw)

zdj. tsw

Modlitwa
Stoję, Panie, przed Tobą,
z głowa schyloną tak nisko,
i pytam cicho, i z trwogą,
- czy to byłoby już wszystko?
Stoję, Panie, i nie mam
odwagi spytać: Jak długo
będę owieczką w Twym stadzie?
Z Twej woli - na ziemi sługą?
Któż zrobi rachunek sumienia
i myśli: Dzień Sądu blisko!
Choć godzę się: Bądź wola Twoja,
nie wierzę, że to już wszystko....
Stoję więc, Panie przed Tobą,
z głową schyloną tak nisko...
Choć duszę wypełnia twa Miłość,
i oczy - łzy słone - coś prysło...
Anonim z Internetu

zdj. O. Julian Różycki OP; mem: tsw

Człowiek żywi się Bogiem.
(św. Jan Paweł II)

Różaniec jest moją codzienną modlitwą.
I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną,
cudowną w swojej prostocie i swojej głębi.
(św. Jan Paweł II)

Najlepszą i najkorzystniejszą formą modlitwy jest
różaniec – pomaga osiągnąć życie wieczne; to lekarstwo
na zło, najważniejsza z łask otrzymanych od Boga.
Nie ma korzystniejszej modlitwy. (Leon XIII, papież)

Nie ma problemu w życiu, którego by nie można
rozwiązać z pomocą różańca.
(Sł. B. s. Łucja z Fatimy)

Proszę was jedynie o częstą Komunię
świętą i kwadrans duchowego czytania
codziennie
(św. Rafał Kalinowski)

… ten najsłodszy Oblubieniec, mając odchodzić z tego życia, zostawił
nam ten Najświętszy Sakrament, aby mógł w Nim z nami zawsze
pozostawać i aby odejście nie zmuszało Go rozłączać się z nami.
(św. Piotr z Alkantary)

To jest własność Najświętszej Matki
(św. Stanisław Kostka – o różańcu,
który trzymając w rękach – ucałował przed śmiercią)

Przez Eucharystię Jezus chciał być obecny
i stać się pokarmem, wewnętrzną przyczyną
energii i życia. (św. Paweł VI)

Modlitwy nie zmieniają świata,
ale zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat.
(Albert Schweitzer)

Różaniec jest dla mnie radością, jest uspokojeniem po
pracy, jest chlebem codziennym.
Dlatego kocham różaniec. (abp Stanisław Nowak)

zdj. Marcin z Eindhoven, wiersz anonimowy z Internetu
W małej izdebce tuż obok łóżka
z różańcem w ręku klęczy staruszka.
- Czemuż to, babciu, mówisz pacierze?
- Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.

Ja zaś przez lata, biorąc różaniec do ręki,
Bogu polecam swych wnucząt udręki,
lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,
z czwartej dziesiątki robił sobie żarty:

że te paciorki małe z dębiny
moc moją ogromną, odpuszczają winy.
Gdy lekarze zawiodą, gdy znikąd pomocy,
ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy.

- Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie,
bo żyjesz tylko o wodzie i chlebie.
Na nic te posty oraz twoje modły,
bo los jest taki, musi być podły.

Pierwsza dziesiątka jest za papieża,
niech nami kieruje, Bogu powierza;
druga - w intencji całego Kościoła,
modlitwą silny wszystkiemu podoła;

Płacze staruszka, drżą wątłe ramiona,
wie, że jest chora, że niedługo skona.
Co będzie z synem, z jego rodziną?
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?

Trzecia za męża, co zmarł i jest już w niebie,
A może w czyśćcu lub większej potrzebie;
Czwartą odmawiam w intencji syna…
i wtedy staruszka płakać zaczyna.

I zmarła nieboga, wnet wezwano syna.
Ten twardo powiedział: - Nie moja to wina,
lecz widząc w trumnie matki swej trupa,
poczuł jak mu pęka na sercu skorupa,

Był chłopak dobry, lecz od ojca pogrzebu
odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu,
nie rozumiał, że Bóg w swej miłości
dał wolną wolę dla całej ludzkości,

zobaczył różaniec swojej zmarłej matki w miejscu czwartej dziesiątki był zupełnie gładki,
nie ma paciorków. Patrzy i nie wierzy,
palcami starta od milionów pacierzy,

zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny
zamienił na chciwość, wyzysk i wojny,
i teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga,
nie wini nigdy siebie, ale zawsze Boga.

tylko piąta dziesiątka była jak nowa.
Przypomniał swe kpiące o swej matce słowa,
na palcach zobaczył od łańcuszka rany.
- Wybacz mi – krzyknął - Boże mój kochany.

Myślałam, że syn, gdy założył rodzinę,
gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,
zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w życiu,
lecz on mimo wszystko pogrążył się w piciu.

Ożyło w końcu syna jego sumienie:
- Przysięgam ci matko, że ja się teraz zmienię.
Całował zimne swojej matki dłonie,
twarz łzami zoraną oraz siwe skronie.

Awantury, alkohol, płacz i siniaki.
Czemu swym dzieciom los zgotował taki?
Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,
spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.

Rzucił nałogi, oddał się Bogu,
szczęście gościło w ich domowym progu
i codziennie wieczorem całą rodziną
różaniec odmawiali za matki przyczyną.

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