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W tym tygodniu przypada:
Pierwszy czwartek miesiąca, w tym dniu
za odprawienie Godziny Świętej można
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
Pierwszy piątek miesiąca, szczególny
dzień kultu Najświętszego Serca Pana
Jezusa. W tym dniu warto uczestniczyć
we Mszy Świętej i Nabożeństwie
Pierwsza sobota miesiąca, w tym dniu
odprawia się nabożeństwo
wynagradzające Niepokalanemu Sercu
Maryi
 

 
 

 
 

W tym tygodniu towarzyszyć nam będzie bł. María Concepción Cabrera Arias de
Armida znana jako Conchita. Urodziła się ona 8 grudnia 1862 r. w Meksuku. W
wieku 22 lat wyszła za mąż i urodziła 9 dzieci. Była oddaną żoną i mamą, lecz
obowiązki rodzinne i domowe nie przeszkadzały jej w modlitwie, wręcz przeciwnie.
Nieustannie trwała na modlitwie w swoim jak pisała "wewnętrznym klasztorze".
Spędzała swój wolny czas na pisaniu dziennika duchowego. Pewnego dnia, modląc
się w kościele, Conchita miała wizję Ducha Świętego w postaci gołębicy. Zajaśniał
On na krzyżu, w jego centrum, gdzie biło serce Jezusa. Wizja utrzymywała się przez
całe dnie. Conchita usłyszała też słowa Jezusa: „Świat jest pogrążony w
zmysłowości; nikt już nie kocha ofiary. Pragnę, by zapanował krzyż”. Opowiedziała
o tej wizji biskupowi, który po przeczytaniu jej pism założył Apostolstwo Krzyża.
Życie Conchity było naznaczone cierpieniem. W wieku 39 lat została wdową,
przedwcześnie zmarło także 4 jej dzieci. „Niosę w sobie trzy życia, a każde z nich
bardzo mocne” — pisała. „Życie rodzinne ze swoimi licznymi smutkami tysiąca
rodzajów, czyli życie matki; życie Dzieł Krzyża ze wszystkimi problemami, które
mnie obciążają; a także życie ducha czyli życie wewnętrzne, które jest najcięższe ze
wszystkich, ze swoimi wzlotami i upadkami, burzami i zmaganiami, światłem i
ciemnością. Niech Bóg będzie błogosławiony za wszystko!”. Błogosławiona Conchita
pokazuje nam, jak dążyć do świętości, pomimo, albo poprzez codzienne życie. 
 



28 czerwca 2020 
NIEDZIELA
XIII niedziela zwykła

 

PAMIĘTAJ

□ Niedzielna Eucharystia
□ Duchowa adopcja dziecka poczętego
□ Różaniec - Tajemnice Chwalebne
□ Litania do Najświętszego Serca Pana
Jezusa

 

 ŚWIĘTA KOBIETA WSKAZUJE DROGĘ

MODLITWA przed mszą świętą

LEKTURA DUCHOWA

Błogosławiona Conchita pokazuje nam jak
ważna jest w życiu codziennym modlitwa.
Często zdarza nam się usprawiedliwiać
lekceważenie modlitwy nadmiarem
obowiązków domowych i rodzinnych.
Możemy jak i ona wejść do "wewnętrznego
klasztoru". Swoje obowiązki wypełniać
trwając w modlitwie, nie mniej jednak nie
powinnyśmy zaniedbywać naszych
najbliższych. Naszą modlitwą, modlitwą
żony i matki niech będzie wytrwała służba
naszej rodzinie. 

O Jezu Chryste, oto zbliżam się do Twojego Ołtarza z
sercem otwartym, pragnącym spotkania z Tobą i proszę
Cię, pozwól mi doświadczyć wszystkich tych łask, które
przygotowałeś mi w tej Ofierze Mszy Świętej.Oto
przygotowuję się na spotkanie z Tobą, Który z Miłości do
mnie ofiarowałeś się na Golgocie i teraz ponawiasz tę
samą Ofiarę, aby obdarować wszystkich ludzi
niepojętymi łaskami. Oto przychodzisz do nas w tym
Świętym Czasie Twojej Eucharystycznej Ofiary, aby
mogło się dokonać to, co dla oczu niewidzialne a jednak
Rzeczywiście Obecne. Dziękuję Ci, Jezu Chryste za to, że
Rodzisz się na Ołtarzu, aby przyjść do Mojego Serca.Oto
Twoje Życie uobecnia się podczas każdej Mszy Świętej,
dokonuje się Ofiara Twojego Życia, jak wielka to łaska
niepojęta dla mojego umysłu, ale ja wierzę, że Ty Panie
Jezu za chwilę przyjdziesz do mnie, aby nakarmić mnie
Swoim Ciałem i obdarować pełnią Swoich łask.Mój
Najukochańszy Zbawicielu, racz wysłuchać mojego
wołania i spraw, aby moje serce nieustannie napełniało
się tymi łaskami, którymi pragniesz obdarować podczas
każdej Mszy Świętej, abym mógł doświadczyć Twojej
wielkiej Miłości jak również tego wszystkiego, co jest
Twoim wielkim Darem, aby przemienić mnie w Siebie na
Życie Wieczne. Amen.

o. Dolindo Ruotolo - Jezus do serca Mam
 

Samochodem czy pieszo?
"Nie bądź w stosunku do mnie ufna tylko trochę, a bardzo ufna w stosunku do ludzi!
Jeżeli wsiadasz do samochodu, by nim jechać, lecz jedną stopę chcesz trzymać w aucie a
drugą na ziemi, to albo z niego wypadniesz, albo samochód odjedzie, albo on dopasuje
się co Ciebie i będziesz poruszać się w ludzkim tempie choć masz do dyspozycji
samochód. Tak wiele razy wydaje Ci się że masz wiarę, i użalasz się że nie doznajesz
łask, ale popatrz, ile razy zamiast złożyć ufność we Mnie pokładasz ufność głównie w
środkach i siłach ludzkich."

Wielkim nieszczęściem jest zaniedbywanie tego 
Bożego posiłku na pustyni życia. To tak, jakby ktoś 

umierał z gło du obok suto zastawionego stołu. 
(św. Jan Maria Vianney)





Słowo na dziś (28.06.2020)
1. czytanie (2 Krl 4, 8-12a. 14-16a)

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do
spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego
męża: «Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi.
Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy
przyjdzie do nas, to tam się uda».Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam
ułożył się do snu. I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: «Co można uczynić dla tej kobiety?»
Odpowiedział Gechazi: «Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary». Rzekł więc: «Zawołaj ją!» Zawołał
ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: «O tej porze za rok będziesz pieściła syna».
 

Psalm (Ps 89 (88), 2-3. 16-17. 18-19 (R.: por. 2a))
Na wieki będę sławił łaski Pana

O łaskach Pana będę śpiewał na wieki, †
Twą wierność będę głosił moimi ustami *przez wszystkie pokolenia.

Albowiem powiedziałeś: †«Na wieki ugruntowana jest łaska», *utrwaliłeś swą wierność w niebiosach.
Na wieki będę sławił łaski Pana

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć *i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem, *Twoja sprawiedliwość ich wywyższa

Na wieki będę sławił łaski Pana
Bo Ty jesteś blaskiem ich potęgi, *a przychylność Twoja dodaje nam mocy.

Bo do Pana należy nasza tarcza, *a król nasz do Świętego Izraela
.Na wieki będę sławił łaski Pana

 
2. czytanie (Rz 6, 3-4. 8-11)

Bracia:My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w
Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to,
abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.Otóż, jeżeli
umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus,
powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł
dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś
dla Boga w Chrystusie Jezusie.
 

Aklamacja (Por. 1 P 2, 9)
Alleluja, alleluja, alleluja

Jesteście królewskim kapłaństwem, świętym narodem.Ogłaszajcie dzieła potęgi Tego, który was wezwał do
swojego przedziwnego światła.

Alleluja, alleluja, alleluja
 

Ewangelia (Mt 10, 37-42)
Jezus powiedział do swoich apostołów:«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I
kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za
Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu,
znajdzie je.Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.Kto
przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako
sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych
najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».





29 czerwca 2020 
poniedziałek
uroczystość śś. apostołów piotra i pawła

 

PAMIĘTAJ
□ Dzisiejsza Uroczystość jest świętem
zniesionym - warto udać się na Mszę Św. 
□ Duchowa adopcja dziecka poczętego
□ Różaniec - Tajemnice Radosne
□ Litania do Najświętszego Serca Pana
Jezusa

 
 ŚWIĘTA KOBIETA WSKAZUJE DROGĘ

FRagment litanii do śś. piotra i pawłai

Z tradycji kościoła

LEKTURA DUCHOWA

Święty Piotrze, któremu Pan nasz, Jezus Chrystus, dał
klucze od Nieba i ustanowił go głową widzialną Kościoła
swego, módl się za nami.
Święty Pawle, którego Pan nasz, Jezus Chrystus, jako
narzędzie wybrał na opowiadanie poganom Ewangelii
świętej, módl się za nami.
Święty Piotrze, któryś gorzko opłakiwał swój upadek,
Święty Pawle, któryś z prześladowcy Jezusa Chrystusa tak
wielkim światłem Kościoła został, módl się za nami.
Święty Piotrze, którego Anioł z więzienia uwolnił,
Święty Pawle, któryś dla wiary największe prześladowania
wycierpiał, módl się za nami.
Święci Piotrze i Pawle, niezwyciężone podpory Kościoła
Bożego, módlcie się za nami.

Święta zniesione to święta, które dawniej było
obowiązkowe, ale za zgodą Stolicy Apostolskiej
obowiązek uczestnictwa w tym dniu we Mszy
Świętej został zniesiony. Nie mniej jednak, wskazuje
to na ważność tej uroczystości i zachęca do udziału
we Mszy Świętej tego dnia. 

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec
sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy
Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali
pojawienie się Jego. 2Tm 4, 7-8

W swoich wspomnieniach dzieci
błogosławionej Conchity pisały, że ich
mama była zawsze dla nich obecna. Że
nawet podczas Mszy Świętej, która była dla
niej głębokim przeżyciem, czuli że mama
jest z nimi. Zastanówmy się i my dziś, czy
nasze dzieci, nasi najbliżsi czują naszą
obecność? Czy kiedy jesteśmy obok nich to
czy rzeczywiście jesteśmy? Czy naszą uwagę
pochłania telefon, lista spraw do
załatwienia, praca? Spróbujmy dziś być
naprawdę, niech oni czują naszą obecność. 

o. Dolindo Ruotolo - Jezus do serca Mam
 

Przebłysk błękitu
"Światło miłosierdzia przesyconego miłością niech opromienia ciebie i Twoją rodzinę.
Aby burza minęła potrzebny jest silny wiatr, który ją przegoni. Wiatrem przywracającym
pogodę wśród utrapień jest modlitwa odmawiana z ufnością. Ufność jest jak przebłysk
błękitu na niebie zasnutym chmurami, jest jak podpórka na drogach stromych i
urwistych. Trwaj w pokoju."





Słowo na dziś (29.06.2020)
1. czytanie (Dz 3, 1-10)

Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie dziewiątej, wnoszono właśnie pewnego człowieka,
chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni
prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.Lecz Piotr wraz z
Janem przypatrzywszy mu się powiedzieli: „Spójrz na nas”. A on patrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Piotr
powiedział: „Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź!” I
ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. Natychmiast też odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na
nogach, skacząc i wielbiąc Boga.A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego
człowieka, który siadał przy Pięknej Bramie świątyni, aby żebrać, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego,
co go spotkało.

 
Psalm (Ps 19, 2-3. 4-5 (R.: 5a))

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
Niebiosa głoszą chwałę Boga, *dzieło rąk Jego obwieszcza nieboskłon

Dzień opowiada dniowi, *noc nocy przekazuje wiadomość
Po całej ziemi ich głos się rozchodzi

Nie są to słowa ani nie jest to mowa, *których by dźwięku nie usłyszano;
Ich głos się rozchodzi po całej ziemi, *ich słowa aż po krańce ziemi.

Po całej ziemi ich głos się rozchodzi
 

2. czytanie (Ga 1, 11-20)
Oświadczam wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem
ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus. Słyszeliście przecież o moim
postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i
usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem
szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków.Gdy jednak spodobało się Temu, który
wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o
Nim głosił poganom, natychmiast, nie radząc się ciała i krwi ani nie udając się do Jerozolimy, do tych, którzy
Apostołami stali się pierwej niż ja, skierowałem się do Arabii, a później znowu wróciłem do Damaszku.Następnie, trzy
lata później, udałem się do Jerozolimy dla zapoznania się z Kefasem, zatrzymując się u niego tylko piętnaście dni.
Spośród zaś innych, którzy należą do grona Apostołów, widziałem jedynie Jakuba, brata Pańskiego. A Bóg jest mi
świadkiem, że w tym, co tu do wąs piszę, nie kłamię.
 

Aklamacja (J 21, 17d)
Alleluja, alleluja, alleluja

Panie, Ty wiesz wszystko,Ty wiesz, że Ciebie miłuję.
Alleluja, alleluja, alleluja

 
Ewangelia (J 21, 15-19)

Gdy Jezus ukazał się swoim uczniom i spożył z nimi śniadanie, rzekł do Szymona Piotra: „Szymonie, synu Jana, czy
miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?”Odpowiedział Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham”.Rzekł do niego: „Paś baranki
moje”.I powtórnie powiedział do niego: „Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie?”Odparł Mu: „Tak, Panie, Ty wiesz, że
Cię kocham”.Rzekł do niego: „Paś owce moje”.Powiedział mu po raz trzeci: „Szymonie, synu Jana, czy kochasz
Mnie?”Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: „Czy kochasz Mnie?” I rzekł do Niego: „Panie, Ty wszystko
wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”.Rzekł do niego Jezus: „Paś owce moje.Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Gdy byłeś
młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię
opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz”.To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy
to rzekł do niego: „Pójdź za Mną!”





30 czerwca 2020 
wtorek
Wspomnienie Świętych pierwszych męczenników
świętego Kościoła Rzymskiego

 

PAMIĘTAJ
□ Duchowa adopcja dziecka poczętego
□ Różaniec - Tajemnice Bolesne
□ Litania do Najświętszego Serca Pana
Jezusa

 ŚWIĘTA KOBIETA WSKAZUJE DROGĘ

modlitwa z san damiano

Z tradycji kościoła

LEKTURA DUCHOWA

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary
ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec
sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan, sprawiedliwy
Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali
pojawienie się Jego. 2Tm 4, 7-8

"Stajemy w  obliczu (...) Kobiety,
która  modliła się i  działała, miała umysł
skupiony na  niebie i  oczy zwrócone ku
ziemi;  – mówił w  homilii beatyfikacyjnej
kard. Angelo Becciu, prefekt Kongregacji
ds.  Świętych i  legat papieski wyznaczony
do  przewodniczenia uroczystości.
Zastanówmy się dziś czy i my staramy się
tak żyć, skupione na niebie, ale zwrócone ku
ziemi. Czy spotykający nas ludzie
przebywając z nami są w stanie stwierdzić,
co jest dla nas największą wartością?

o. Dolindo Ruotolo - Jezus do serca Mam
 

Niewiasto, chcesz zwyciężyć?
"Bądź spokojna i łagodna, ponieważ spokój wart jest więcej niż elegancki mebel w
zbytkownie urządzonym domu. Piękniejsze są twarze że spokojnym uśmiechem niż ściany
zdobne w arabeski kwiatów, które nie mają zapachu. Twoje zwycięstwo nie polega na
dominowaniu, lecz na ustępowaniu i zachowywaniu spokoju. Bycie Panią domu nie
polega na rozkazywaniu lecz na dostosowaniu się. Twój osąd jest wartościowy nie wtedy,
gdy go narzucasz ale wtedy kiedy odstępujesz od niego z miłości do spokoju. Twoje
rządy nie polegają na karceniu, ale na porządku miłości. Jedna rzecz która tobie wydaje
się niewłaściwa, jest niczym wobec harmonii miłości, która zestraja wszystko. "

Najwyższy, chwalebny Boże,
rozjaśnij ciemności mego serca.
Daj mi, Panie, prawdziwą wiarę,
niezachwianą nadzieję i 
doskonałą miłość,zrozumienie i poznanie,
Abym mógł wypełnić Twą 
świętą i nieomylną wolę.
Amen.

Jutro zaczyna się lipiec. Jest to miesiąc poświęcony
Najdroższej Krwi Pana Jezusa. W wielu kościołach
odmawia się Litanie do Najdroższej Krwi Pana
Jezusa. Pomyśl, czy i Ty chciałabyś podjąć się tej
modlitwy w nadchodzącym miesiącu?





Słowo na dziś (30.06.2020)

1. czytanie (Am 3, 1-8; 4, 11-12)
«Słuchajcie tego słowa, które mówi Pan do was, synowie Izraela, do całego pokolenia, które Ja wyprowadziłem z ziemi
egipskiej: Jedynie was znałem ze wszystkich narodów na ziemi, dlatego was nawiedzę karą za wszystkie wasze
winy.Czyż wędruje dwu razem, jeśli się wzajem nie znają? Czyż ryczy lew w lesie, nie mając zdobyczy? Czyż lwiątko
wydaje głos ze swego legowiska, jeśli niczego nie schwytało? Czyż spada ptak na ziemię, jeśli nie było zastawionego
sidła? Czyż się unosi pułapka nad ziemią, zanim coś schwytała? Czyż dmie się w trąbę w mieście, a lud nie zadrży?
Czyż zdarza się w mieście nieszczęście, by Pan tego nie sprawił? Bo Pan Bóg nie uczyni niczego, nie objawiwszy swej
tajemnicy sługom swym, prorokom. Gdy lew zaryczy, któż się nie ulęknie? Gdy Pan Bóg przemówi, któż nie będzie
prorokować?Spustoszyłem was, jak podczas Bożego spustoszenia Sodomy i Gomory; staliście się jak głownia
wyciągnięta z ognia; ale do Mnie nie powróciliście – mówi Pan. Dlatego tak uczynię tobie, Izraelu, a ponieważ tak ci
uczynię, przygotuj się, by stawić się przed Bogiem twym, Izraelu!»
 

Psalm (Ps 5, 5-6a. 6b-7. 8 (R.: por. 9a))
Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości

Ty nie jesteś Bogiem, *któremu miła nieprawość,zły nie może przebywać u Ciebie, 
*nie ostoją się przed Tobą nieprawi.

Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwośc
iNienawidzisz wszystkich, *którzy zło czynią.

Zgubę zsyłasz na każdego, kto kłamie. *Pan brzydzi się człowiekiem podstępnym i krwawym.
Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości

Ja zaś dzięki obfitości Twojej łaski *wejdę do Twojego domu,
upadnę przed świętym przybytkiem Twoim, *przejęty Twą bojaźnią.

Prowadź mnie, Panie, w swej sprawiedliwości
 

Aklamacja (Por. Ps 130 (129), 5)
Alleluja, alleluja, alleluja

Pokładam nadzieję w Panu,ufam Jego słowu.
Alleluja, alleluja, alleluja

 
Ewangelia (Mt 8, 23-27)

Uciszenie burzy na jeziorzeSłowa Ewangelii według Świętego MateuszaGdy Jezus wszedł do łodzi, poszli za Nim Jego
uczniowie.A oto zerwała się wielka burza na jeziorze, tak że fale zalewały łódź; On zaś spał. Wtedy przystąpili do
Niego i obudzili Go, mówiąc: «Panie, ratuj, giniemy!»A On im rzekł: «Czemu bojaźliwi jesteście, ludzie małej wiary?»
Potem, powstawszy, zgromił wichry i jezioro, i nastała głęboka cisza.A ludzie pytali zdumieni: «Kimże On jest, że
nawet wichry i jezioro są Mu posłuszne?»





1 lipca 2020 
ŚRODA
pierwsza środa miesiąca

 

PAMIĘTAJ
□ Duchowa adopcja dziecka poczętego
□ Różaniec - Tajemnice Chwalebne
□ Litania do Najdroższej Krwi Jezusa
Chrystusa
□ Nabożeństwo pierwszych śród miesiąca do
św. Józefa

 ŚWIĘTA KOBIETA WSKAZUJE DROGĘ

Nabożeństwo pierwszych śród miesiąca ku
czci przeczystego serca św. Józefa

LEKTURA DUCHOWA

Nie mówcie mi, że jesteście grzesznikami, że jesteście nędzni i że
dlatego nie przystępujecie do Komunii Świętej… To tak jakbyście
mówili, ze jesteście zbyt chorzy i dlatego nie chcecie ani lekarzy,
ani lekarstw. 

św. Jan MariaVianney

o. Dolindo Ruotolo - Jezus do serca Mam
 

Trochę cierpliwości
"Cierpliwość jest cnotą, która przynosi spokój. Każdego dnia trzeba znosić przeciwności a
cierpliwość je łagodzi. Jeżeli się znosi coś, z czym nie można zrobić nic więcej, jak tylko to
znieść, gorycz staje się głębsza. Jeśli natomiast znosi się z cierpliwością, z miłości do Mnie,
wtedy gorycz nabiera słodyczy daru złożonego dla Mnie... Ubogacaj swoją duszę tymi
darami miłości".

1 Pierwsza środa miesiąca
Święty Józefie, oddając cześć Twojemu
Przeczystemu Sercu, pragniemy wraz z  Tobą
wynagrodzić Niepokalanemu Sercu Maryi
za  wszystkie zniewagi przeciwko Jej
Niepokalanemu Poczęciu. W jedności z Twoim
Przeczystym Sercem wynagradzamy Sercu
Oblubienicy i  Matki, które słowem Jej Syna
zostało otwarte pod  krzyżem na nową wielką
miłość do  człowieka i  świata. Dla zasług
i  przywilejów Twojego  Przeczystego Serca
wyproś nam łaskę… przez wzgląd
na  Niepokalane Poczęcie Twojej  Oblubienicy
Maryi, abyśmy się stali godnymi obietnic
Chrystusowych. 
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami.
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami.
Przeczyste Serce św.  Józefa,  wstawiaj się
za nami. + Litania (na ostatniej stronie)

Niedługo po ślubie bł. Conchita pisała:
"Widząc, że choć mam tak dobrego męża,
to małżeństwo nie daje mi owej pełni, którą
sobie wyobrażałam, sercem in stynktownie
zwróciłam się w stronę Boga, szukając w
Nim tego, czego mi brakowało; wzrosło we
mnie poczucie we wnętrznej pustki, choć
przecież doświadczałam ziemskie go
szczęścia". Te ważne słowa przypominają
nam, że ziemska miłość nigdy nie da nam
poczucia pełni. Pamiętajmy aby zawsze na
pierwszym miejscu zwrócić się ku Bogu





Słowo na dziś (01.07.2020)

1. czytanie (Am 5, 14-15. 21-24)
«Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli. Wtedy Pan, Bóg Zastępów, będzie z wami, tak jak to mówicie. Miejcie w
nienawiści zło, a miłujcie dobro! Wymierzajcie w bramie sprawiedliwość! Może ulituje się Pan, Bóg Zastępów, nad
Resztą pokolenia Józefa.Nienawidzę waszych świąt i brzydzę się nimi. Nie będę miał upodobania w waszych
uroczystych zebraniach. Bo kiedy składacie Mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne z
tucznych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode Mnie ze zgiełkiem pieśni twoich, i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć.
Niech sprawiedliwość wystąpi jak woda z brzegów i prawość niech się wyleje jak niewysychający potok!»
 

Psalm (Ps 50 (49), 7-8. 9-10. 11-12. 16b-17 (R.: por. 23b))
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

«Posłuchaj, mój ludu, gdyż będę przemawiał i będę świadczył przeciw tobie, Izraelu.
 *Ja jestem Bogiem, twoim Bogiem.

Nie oskarżam cię za twoje ofiary, *bo twe całopalenia zawsze są przede Mną.
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Nie przyjmę cielca z twego domu *ani kozłów ze stad twoich.
Bo do Mnie należy cała zwierzyna w lasach, 

*tysiące zwierząt na moich górach.
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

Znam wszystkie ptaki na niebie, *moim jest wszystko, co porusza się po polach.
Gdybym był głodny, nie mówiłbym ci o tym, 

*bo do Mnie świat należy i wszystko, co go napełnia».
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie«Czemu wymieniasz moje przykazania

 *i na ustach masz moje przymierze?Ty, co nienawidzisz karności, 
*a słowa moje odrzuciłeś za siebie».
Temu, kto prawy, ukażę zbawienie

 
Aklamacja (Jk 1, 18)

Alleluja, alleluja, alleluja
Ze swej woli zrodził nas Ojciec przez słowo prawdy,byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń

.Alleluja, alleluja, alleluja
 

Ewangelia (Mt 8, 28-34)
Gdy Jezus przybył na drugi brzeg do kraju Gadareńczyków, wyszli Mu naprzeciw z grobowców dwaj opętani, tak
bardzo niebezpieczni, że nikt nie mógł przejść tamtą drogą. Zaczęli krzyczeć: «Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu
Boży? Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?»A opodal nich pasła się duża trzoda świń. Złe duchy zaczęły Go
prosić: «Jeżeli nas wyrzucasz, to poślij nas w tę trzodę świń». Rzekł do nich: «Idźcie!» Wyszły więc i weszły w świnie. I
naraz cała trzoda ruszyła pędem po urwistym zboczu do jeziora i zginęła w wodach.Pasterze zaś uciekli i przyszedłszy
do miasta, rozpowiedzieli wszystko, a także zdarzenie z opętanymi. Wtedy całe miasto wyszło na spotkanie Jezusa; a
gdy Go ujrzeli, prosili, żeby opuścił ich granice.





2 lipca 2020 
czwartek
pierwszy czwartek miesiąca

 

PAMIĘTAJ
□ Duchowa adopcja dziecka poczętego
□ Różaniec - Tajemnice Światła
□ Litania do Najdroższej Krwi Jezusa
Chrystusa
□ Godzina Święta

 ŚWIĘTA KOBIETA WSKAZUJE DROGĘ

Akt ofiarowania godziny świętej

LEKTURA DUCHOWA

Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do
Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?
Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch
wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».

Mt 26, 40-41

o. Dolindo Ruotolo - Jezus do serca Mam
 

Krótkowidz czy dalekowidz
Czasem jesteś dalekowidzem, a czasem krótkowidzem... Osoby, które są blisko widzisz źle,
a te, które są daleko widzisz dobrze; albo też, przy krótkowzroczności osoby będące blisko
widzisz dobrze, a te w oddali widzisz w cieniu. Patrz na wszystko i wszystkich w świetle
Bożym, a będziesz mieć więcej miłości dla osób będących blisko Ciebie w domu i będziesz
lepiej je rozumieć, jako swoją krew bez tarć i egoizmu. Nieskończona miłość Jezusa da ci
miarę miłości wobec wszystkich. 

Bł. Conchita powtarzała "Jezu, jeżeli Ty
chcesz ja też chcę" Możemy uczyć się
od naszej przewodniczki całkowitego
poddania się Woli Bożej. Spróbujmy
dziś badać swoje pragnienia i
zachcianki, czy ich źródło pochodzi od
Boga? A czy staramy się dostrzegać
czego dla nas chce Jezus Chrystus? Czy
staramy się wypełniać to, co on dla nas
przeznaczył? 

Z tradycji kościoła

O  Jezu, tak bardzo nas miłujący i  ofiarujący się za nasze
grzechy, pozwól mi spędzić w najściślejszym zjednoczeniu z Twym
Sercem konającym w Ogrójcu tę Godzinę Świętą, której żądałeś
od Twej wiernej Oblubienicy, świętej Małgorzaty Marii.
O  Zbawicielu, godzien największej czci i  uwielbienia, daj mi
wziąć jak najobfitszy udział w  Twych niewypowiedzianych
boleściach oraz w smutku i trwodze, które przenikały duszę Twej
Najświętszej Matki w  czasie tej strasznej i  bolesnej nocy. Aby
dopełnić to, czego nie dostaje mojej nieudolności, ofiaruję Ci
uczucia Twej Najświętszej Matki, świętej Małgorzaty Marii
i  wszystkich dusz, które umiały i  umieją pocieszać Cię w  tej
tajemnicy boleści i miłości. Amen.

Godzina Święta to nabożeństwo, o którego odmawianie
Jezus poprosił św. Małgorzatę Marię Alacoque.
Odprawia się je w czwartek wieczorem. Towarzyszymy
Panu Jezusowi w jego samotności, podczas gdy
uczniowie zasnęli. Na pamiątkę tego strasznego
konania wiele osób spędza na modlitwie każdy
czwartek w nocy w  celu podzielenia i  uwielbienia
cierpień Zbawiciela oraz dla powstrzymania gniewu
Bożego wywołanego naszymi grzechami.





Słowo na dziś (02.07.2020)

1. czytanie (Am 7, 10-17)
Amazjasz, kapłan z Betel, posłał do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: «Spiskuje przeciw tobie Amos
pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich słów jego, gdyż tak rzekł Amos: Od miecza umrze Jeroboam i
Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi».I rzekł Amazjasz do Amosa: «„Widzący”, idź sobie, uciekaj do ziemi Judy! I
tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą».I
odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem synem proroków, gdyż jestem pasterzem i
tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: „Idź, prorokuj do narodu mego,
izraelskiego!”A teraz słuchaj słowa Pańskiego! Ty mówiłeś: Nie prorokuj przeciwko Izraelowi ani nie przepowiadaj
przeciwko domowi Izaaka! Dlatego tak rzekł Pan: „Żona twoja w mieście będzie nierządnicą. Synowie zaś i córki twoje
od miecza poginą. Ziemię twoją sznurem podzielą. Ty umrzesz na ziemi nieczystej, a Izrael zostanie ze swej ziemi
uprowadzony”».
 

Psalm (Ps 19 (18), 8-9. 10-11 (R.: por. 10b))
Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę,
 *świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości.

Jego słuszne nakazy radują serce, *jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.
Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie

Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, 
*sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne.

Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, 
*słodsze od miodu płynącego z plastra.
Prawe i słuszne wszystkie sądy Pańskie

 
Aklamacja (Por. 2 Kor 5, 19)

Alleluja, alleluja, alleluja
W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą,nam zaś przekazał słowo jednania.

Alleluja, alleluja, alleluja
 

Ewangelia (Mt 9, 1-8)
Jezus wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem i przyszedł do swego miasta. A oto przynieśli Mu paralityka, leżącego
na łożu. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: «Ufaj, synu! Odpuszczone są ci twoje grzechy».Na to pomyśleli
sobie niektórzy z uczonych w Piśmie: On bluźni.A Jezus, znając ich myśli, rzekł: «Dlaczego złe myśli nurtują w waszych
sercach? Cóż bowiem łatwiej jest powiedzieć: „Odpuszczone są ci twoje grzechy”, czy też powiedzieć: „Wstań i chodź!”
Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów» – rzekł do paralityka:
«Wstań, weź swoje łoże i idź do swego domu!»On wstał i poszedł do domu.A tłumy ogarnął lęk na ten widok, i wielbiły
Boga, który takiej mocy udzielił ludziom.





3 lipca 2020 
PIĄTEK
pierwszy piątek miesiąca
Świętego tomasza apostoła

 

PAMIĘTAJ
□ Duchowa adopcja dziecka poczętego
□ Różaniec - Tajemnice Bolesne
□ Litania do Najdroższej Krwi Jezusa
Chrystusa
□ Nabożeństwo Pierwszopiątkowe
□ Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

 ŚWIĘTA KOBIETA WSKAZUJE DROGĘ

obietnice dane przez jezusa św.
małgorzacie marii alacoque

LEKTURA DUCHOWA

Przyjmujcie zawsze jak najczęściej Ciało Chrystusa i Jego Krew, a
przezwyciężycie wszelkie trudności w drodze; dojdziecie w końcu na
górę Boga, do owego niebieskiego Jeruzalem, gdzie będziecie
oglądać twarzą w twarz Tego,  którego teraz domyślacie się pod
postacią chleba i wina. 
(św. Karol Boromeusz)

o. Dolindo Ruotolo - Jezus do serca Mam
 

Modlitwa
Modlitwa to najpiękniejsza harmonia domu, więc zrób wszystko, by w Twoim domu
modlono się i by zasmakowano w modlitwie. Jak rozstrojony instrument nie może oddać
smaku muzyki, jak odmawianie modlitwy byle jak zniechęca do niej. W modlitwie,
pamiętaj o tym rozmawia się z Bogiem. 

Z tradycji kościoła
Sens Pierwszych Piątków polega na przyjęciu Komunii św. Wynagradzającej.  To jest istota tego
nabożeństwa objawiona św. Małgorzacie Marii Alacoque przez samego Jezusa Zbawiciela. Obiecał jej:
„Z nadmiernego miłosierdzia mego Serca obiecuję ci, że wszechmocna miłość tego Serca wszystkim
przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii św. da ostateczną
łaskę pokuty tak, że nie umrą w stanie Jego niełaski ani bez sakramentów świętych i że Serce moje
będzie dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci”.

Objawienie, jakiego udzielił sam Zbawiciela siostrze
Małgorzacie Marii Alacoque w roku 1674, przekazując
obietnice dla czcicieli jego Najświętszego Serca, oto
one: 
- Udzielę moim czcicielom łask potrzebnych w ich
stanie 
- udzielę pokoju ich rodzinom
- pocieszę ich w smutkach
- będę im ucieczką zwłaszcza w godzinie śmierci
- będę im błogosławił we wszystkich ich
przedsięwzięciach - grzesznicy znajdą w moim Sercu
ocean miłosierdzia
- dusze oziębłe staną się gorliwymi
- dusze gorliwe szybko dojdą do doskonałości
- będę błogosławił miejsca, w których będzie
wystawiony i czczony obraz mojego serca

Bł. Conchita otaczała swoją modlitwą
kapłanów. W czasie prześladowań w
Meksyku narażała swoje życie ukrywając
duchownych w swoim domu. Zastanówmy
się dziś czy my modlimy się za kapłanów,
czy pomagamy im w ich posłudze? Dziś
bardzo potrzeba im tej modlitwy. Zastanów
się czy byłabyś gotowa włączyć się w dzieło
Duchowej Adopcji Kapłanów? 





Słowo na dziś (03.07.2020)

1. czytanie (Ef 2, 19-22)
Bracia:Nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga,
zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim
zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu,
by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha.
 

Psalm (Ps 117, 1-2 (R.: por. Mk 16, 15))
Idźcie i głoście światu Ewangelię

Chwalcie Pana, wszystkie narody,wysławiajcie Go, wszystkie ludy
,bo potężna nad nami Jego łaska,a wierność Pana trwa na wieki.

Idźcie i głoście światu Ewangelię
 

Aklamacja (J 20, 29)
Alleluja, alleluja, alleluja

Uwierzyłeś Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś;błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli.
Alleluja, alleluja, alleluja

 
Ewangelia (J 20, 24-29)

Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do
niego: «Widzieliśmy Pana».Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca
mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę».A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego
byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój
wam!»Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego
boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!»Powiedział mu Jezus:
«Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».





4 lipca 2020 
sobota
pierwsza sobota miesiąca
Świętej elżbiety portugalskiej

 

PAMIĘTAJ
□ Duchowa adopcja dziecka poczętego
□ Różaniec - Tajemnice Radosne
□ Litania do Najdroższej Krwi Jezusa
Chrystusa
□ Pierwsza Sobota Miesiąca
 

 ŚWIĘTA KOBIETA WSKAZUJE DROGĘ

nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca

LEKTURA DUCHOWA

Każda sobota jest dniem maryjnym, specjalnie zaś jest takim dniem
pierwsza sobota każdego miesiąca, poświęcona Niepokalanemu
Sercu Maryi w intencji zbawienia dusz i prawdziwego pokoju na
ziemi.  

św. Jan Paweł II

o. Dolindo Ruotolo - Maryja do serca Mam
 

Rękojmia zbawienia
Ofiarowujesz miłość i poświęcenie, a Ja odpowiadam na twoją miłość łaskami, które
rozlewam w Twojej duszy: miłosierdziem i pokojem, Przybijam w tobie pieczęć twojego
wiecznego zbawienia. Gry pewnego dnia będziesz musiała stawić się przed Panem, okryję
Cię moim płaszczem. Zachowaj wiarę w moją macierzyńską pomoc: twoje uczynki
miłosierdzia spełnione dla cierpiących zamienią się w rękojmię zbawienia dla Ciebie

Z tradycji kościoła
10 grudnia 1925 r. objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone
serce. Dzieciątko powiedziało:“Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami,
którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia
te ciernie powyciągał”. Maryja powiedziała: “Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi
radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia
do tych wszystkich, którzy przez pięć kolejnych miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą
Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu
tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

Bł. Conchita przeżywała szczególny
kult Maryjny. Z Matką Bożą
jednoczyła się w osobistym
cierpieniu i samotności. I Ty, kiedy
czujesz się samotna i opuszczona
zwróć się do Maryji, wraz z Nią
przeżywaj trudne chwile i wyzwania.
Powierz się jej macierzyńskiej opiece. 

Spowiedź święta wynagradzająca
Do spowiedzi można przystąpić w innym dniu, lecz -
co istotne - należy przystąpić z intencją
zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego
Serca Maryi.
Komunia Święta wynagradzająca
Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca. Po
przyjęciu Komunii św. należy wzbudzić intencję
wynagradzającą
Różaniec wynagradzający (jedna część)
Rozpoczynając różaniec należy wzbudzić intencję
wynagradzającą.
15 minut rozważania nad tajemnicami różańca 
Możemy rozmyślać nad dowolną tajemnicą, również
nowymi tajemnicami: tajemnicami światła. Wzbudźmy
intencję wynagradzającą za grzeszników,





Słowo na dziś (04.07.2020)

1. czytanie (Am 9, 11-15)
Tak mówi Pan:«W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, który upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i
jak za dawnych dni go zbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia –
mówi Pan, który to uczyni.Oto nadejdą dni – mówi Pan – gdy będzie postępował żniwiarz zaraz za oraczem, a
depczący winogrona za siejącym ziarno; z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą w niego
opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski – odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i pić
będą wino; założą ogrody i będą jedli z nich owoce. Zasadzę ich na ich ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą
im dałem – mówi Pan, twój Bóg».
 

Psalm (Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9))
Pan głosi pokój swojemu ludowi

Będę słuchał tego, *co Pan Bóg mówi:oto ogłasza pokój ludowi i swoim wyznawcom, 
*którzy się zwracają ku Niemu swym sercem.

Pan głosi pokój swojemu ludowi
Łaska i wierność spotkają się z sobą, *ucałują się sprawiedliwość i pokój.

Wierność z ziemi wyrośnie, *a sprawiedliwość spojrzy z nieba.
Pan głosi pokój swojemu ludowi

Pan sam szczęściem obdarzy, *a nasza ziemia wyda swój owoc.
Sprawiedliwość będzie kroczyć przed Nim, *a śladami Jego kroków zbawienie.

Pan głosi pokój swojemu ludowi
 

Aklamacja (Por. J 10, 27)
Alleluja, alleluja, alleluja

Moje owce słuchają mego głosu,Ja znam je, a one idą za Mną.
Alleluja, alleluja, alleluja

 
Ewangelia (Mt 9, 14-17)

Po powrocie Jezusa z krainy Gadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze
dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan
młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.Nikt nie przyszywa łaty z
surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego
wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki przepadają. Ale młode wino
wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».





Modlitwy dodatkowe
Litania do Przeczystego Serca św.  Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. 
Przeczyste Serce św. Józefa, wstawiaj się za nami.
Przeczyste Serce św. Józefa, czuwające przy Sercu Jezusa w Betlejem,
Przeczyste Serce św. Józefa, przejęte troską o losy Rodziny w Egipcie,
Przeczyste Serce św. Józefa, zjednoczone z Sercem Jezusa i Maryi,
Przeczyste Serce św. Józefa, napełnione łaskami,
Przeczyste Serce św. Józefa, Lilio pokory,
Przeczyste Serce św. Józefa, mieszkanie wielu cnót,
Przeczyste Serce św. Józefa, wzorze czystości i posłuszeństwa,
Przeczyste Serce św. Józefa, gorejące zawsze Miłością do Boga,
Przeczyste Serce św. Józefa, Sługo wierny i mądry,
Przeczyste Serce św. Józefa, pełne troski dla błądzących i grzesznych,
Przeczyste Serce św. Józefa, filarze Prawdy,
Przeczyste Serce św. Józefa, filarze Świętej Matki Kościoła,
Przeczyste Serce św. Józefa, pełne opiekuńczości,
Przeczyste Serce św. Józefa, słodyczy miłości,
Przeczyste Serce św. Józefa, ucieczko w przeciwnościach,
Przeczyste Serce św. Józefa, pociecho zatroskanych,
Przeczyste Serce św. Józefa, nadziejo wątpiących,
Przeczyste Serce św. Józefa, pogromco złych duchów,
Przeczyste Serce św. Józefa, w pokorze najgłębsze,
Przeczyste Serce św. Józefa, w bogobojności najwyższe, 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie, 
 
Przejrzał Go Pan przed wiekami i wybrał na siedzibę wszelkich cnót.
W czystości archanielskiej, jak kwiat lilli.
 
Módlmy się:
Przeczyste Serce Józefa, Serce najczcigodniejszego Patriarchy, Serce świętego
Oblubieńca Matki Jezusowej, Serce najszlachetniejszego Ojca, Karmiciela
naszego Zbawcy, wyjednaj nam u Syna Bożego łaskę, abyśmy mieli serca
podobne Tobie w milczeniu, w słodyczy, pokorze i miłości. O, Serce świętego
Józefa, czuwaj nad nami i wspieraj po wszystkie dni naszego życia. Amen.


