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“B³ogos³awieni ci, których nieprawoœci zosta³y

odpuszczone i których grzechy zosta³y zakryte.
B³ogos³awiony m¹¿, któremu Pan
nie poczyta grzechu.”
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CHWA£A, CZEŒÆ I DZIÊKCZYNIENIE
BOGU WSZECHMOG¥CEMU, NASZEMU OJCU
ZA

B³ogos³awion¹ Misjê
Mi³oœci Œwiêtej Trójcy

TM

- Szko³ê Œwiêtych Konteplacyjn¹ Drogê ¯ycia
TM

TM

PRAWDZIWE B£OGOS£AWIEÑSTWO
DLA KOŒCIO£A ! ! !
“IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody, udzielaj¹c im
chrztu w Imiê Ojca i Syna, i Ducha Œwiêtego. Uczcie je zachowywaæ wszystko, co wam przykaza³em. A oto Ja jestem z
wami przez wszystkie dni, a¿ do skoñczenia œwiata.”(Mt 28:19-20)
“Ojciec Mój przez to dozna chwa³y, ¿e Owoc obfity
Przyniesiecie i staniecie siê moimi uczniami.” (J 15:8)

Prosimy, módlcie siê za nami, jako, ¿e jesteœmy
w trakcie procesu stawania siê nowym
Zgromadzeniem Zakonnym w Koœciele Katolickim
† Aby staæ siê nowym Zgromadzeniem Zakonnym LHTBM, w marcu
i kwietniu 2003, w okresie Wielkiego Postu, odwiedziliœmy i
przedstawiliœmy Misjê Ojcu Œwiêtemu, Janowi Paw³owi II, i
spotkaliœmy siê z Biskupami i Ksiê¿mi z Kongregacji do Spraw
¯ycia Konsekrowanego i z Kongregacji do Spraw Œwieckich.
Wype³niaj¹c instrukcje Kongregacji, jesteœmy w trakcie procesu
wype³niania wszystkich koniecznych wymagañ aby przedstawiæ
je Stolicy Apostolskiej.
“Tylko Stolicy Apostolskiej rezerwuje siê zatwierdzanie nowych
form ¿ycia konsekrowanego. Biskupi zaœ diecezjalni niech staraj¹
siê rozpoznaæ nowe dary ¿ycia konsekrowanego, powierzane przez
Ducha Œwiêtego Koœcio³owi, i wspomagaæ ich promotorów, a¿eby
mo¿liwie najlepiej wyra¿ali swoje za³o¿enia i zabezpieczali
odpowiednimi statutami...” (Kanon 605)

TM

TM

TM

TM
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† Archidiecezje Chicago i Dubuque wysy³a³y Biskupów, Teologów, i
Ksiê¿y w celu przejrzenia materia³ów pisanych i przeprowadzenia
wywiadu z LHTBM. Wiele setek cz³onków Misji i Ksiê¿y, którzy s¹
w Misji, a tak¿e wspieraj¹cych nas Ksiê¿y, zeznawa³o i da³o im
œwiadectwo przemiany swoich Serc, zmieniaj¹c swoje ¿ycie aby
¿yæ Œwiêt¹ Drog¹ Kontemplacyjn¹ poprzez pod¹¿anie za Jezusem
Chrystusem, Drog¹, Która jest “Œwiêt¹ Podró¿¹ do Nieba”, ucz¹c
siê Mi³owaæ Boga i siebie wzajemnie poprzez Misjê.
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B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej Trójcy
- Szko³a Œwiêtych Programy Misji

TM

TM

Gdy zaœ przyjdzie On,
Duch Prawdy, doprowadzi
was do ca³ej Prawdy.
(J 16:13)

Moc¹ Ducha Œwiêtego, jako Synowie i Córki Wszechmog¹cego
Boga, jesteœmy Zgromadzeni jako B³ogos³awiona Misja Mi³oœci
Œwiêtej Trójcy , Szko³a Œwiêtych , w Œwiêtym Koœciele Rzymsko
Katolickim, w dziêkczynieniu i w odpowiedzi na Jego Wielk¹
Mi³oœæ i Mi³osierdzie (Jezus Umar³ na Krzy¿u dla naszego
Zbawienia i Czeka na nas aby Poprowadziæ nas i Nauczyæ nas
Jego Prawdy Mi³oœci i Mi³osierdzia).
G³osimy Œmieræ i Zmartwychwstanie Jezusa, B³ogos³awi¹ce
Przes³anie Zbawienia i Ewangelizujemy Lud Bo¿y, abyœmy
wszyscy pod¹¿ali za Jezusem Chrystusem, w celu Przygotowania naszych Serc, aby by³y Œwiête i Doskona³e, a przez to byœmy
mogli wejœæ do Królestwa Niebieskiego.
TM

TM

Moc¹ Ducha Œwiêtego,
+ g³osimy S³owo Bo¿e Daj¹ce ¯ycie Wieczne, aby Karmiæ i
Troszczyæ siê o Lud Bo¿y (J 21:15-17)
+ dajemy œwiadectwo o Jezusie Chrystusie,
“Drodze, Prawdzie i ¯yciu”
+ pomagamy Ludowi Bo¿emu iœæ za Jezusem Chrystusem,
Drog¹ Krzy¿a, Która jest “Œwiêt¹ Podró¿¹ do Nieba” ,
zgodnie z Nauczaniem Œwiêtego Koœcio³a Rzymsko
Katolickiego, abyœmy weszli do Królestwa Boga, Drog¹,
Która Oparta jest na Mistrzowskim Planie
Wszechmog¹cego Boga, naszego Przedwiecznego Ojca,
zgodnie z Jego Œwiêt¹ Wol¹.
Przez to
1.
Ci, którzy s¹ Ochrzczeni Wzrosn¹ bardziej w Œwiêtoœci i
Zbli¿¹ siê do Boga
2.
Ci, którzy nie znaj¹ Jezusa Chrystusa, poznaj¹ Go, i te¿ bêd¹ mieli wielk¹ Nadziejê na Zbawienie w ¯yciu Wiecznym.
TM

+ Nauczanie ró¿nych rodzajów modlitwy i ró¿nej ich
skutecznoœci, oraz jak poprawiæ modlitwê, aby bardziej
Mi³owaæ Boga i Mi³owaæ siebie wzajemnie (osi¹gaj¹c
Œwiête Cnoty) poprzez budowanie g³êbszej osobistej
relacji z Nim, zgodnie z Jego Œwiêt¹ Wol¹.
Moc¹ Ducha Œwiêtego, poprzez nasz Chrzest, jako Dzieci
Wszechmog¹cego Boga, jesteœmy zobligowani, i jest to nasz
obowi¹zek, aby dobr owolnie podj¹æ odpowiedzialnoœæ
odpowiedzenia na Jego Œwiête Wezwanie do Mi³owania
Wszechmog¹cego Boga naszego Przedwiecznego Ojca i siebie
wzajemnie, abyœmy siê stali Œwiêci i Doskonali, i abyœmy uczyli
oraz dyscyplinowali przysz³e pokolenia z Mi³osiern¹ Mi³oœci¹
Wszechmog¹cego Boga naszego Przedwiecznego Ojca.
Moc¹ Ducha Œwiêtego, jako Dzieci Wszechmog¹cego Boga,
usi³ujemy Wzrastaæ w Œwiêtoœci jako Cia³o Jezusa Chrystusa,
w Œwiêtym Koœciele Rzymsko Katolickim, jak Jezus Powiedzia³:
“Otó¿ i Ja tobie powiadam: Ty jesteœ Piotr [czyli Ska³a], i na tej
Skale zbudujê Koœció³ Mój, a bramy piekielne Go nie przemog¹”
(Mt 16:18).
Fundamentem Œwiêtego Koœcio³a Rzymsko Katolickiego jest
Siedem Œwiêtych Sakramentów. Poprzez te Œwiête Sakramenty,
my jako Koœció³ Wzrastamy w Bo¿ej Œwiêtej Mi³oœci, abyœmy
weszli do Królestwa Niebieskiego, z Pomoc¹ Naszej Prawdziwej
Matki, B³ogos³awionej Dziewicy Maryji, Matki Bo¿ej, i wszystkich
Œwiêtych i Anio³ów. Przychodzimy pe³niæ Œwiêt¹ Wolê Bo¿¹ przez
Mi³owanie Boga i siebie wzajemnie, aby s³u¿yæ Bogu i Jego
Ludowi, ca³ej ludzkoœci, wszystkich narodów, jêzyków, i ka¿dego
wieku, dla Zbawienia nas wszystkich i wy³¹cznie na Chwa³ê
Wszechmog¹cego Boga, naszego Przedwiecznego Ojca.
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Moc¹ Ducha Œwiêtego, podczas tej Œwiêtej Podró¿y do Nieba ,
Jezus Nauczy nas Prawdziwie Mi³owaæ Wszechmog¹cego Boga
naszego Przedwiecznego Ojca, ca³ym naszym Sercem, Dusz¹, i
Umys³em oraz ze wszystkich naszych si³, i Mi³owaæ siê
wzajemnie, abyœmy byli Oczyszczeni i Uœwiêceni, a przez to
stali siê Œwiêci i Doskonali w Mi³oœci Trójcy Przenajœwiêtszej,
abyœmy Przygotowali nasze Serca by by³y Zjednoczone z Bogiem
i ze sob¹ wzajemnie.
Moc¹ Ducha Œwiêtego, zgodnie z Pismem Œwiêtym, W
Nauczaniu Koœcio³a Katolickiego,
My, jako B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej Trójcy , Szko³a
Œwiêtych , oferujemy :
+ Œwiêt¹ Mapê do Nieba
+ Œwiêt¹ Podró¿ do Nieba
+ Program Wzrastajmy w Bo¿ej Œwiêtej Mi³oœci,
Mi³oœci Œwiêtej Trójcy
+ Nauczanie Œwiêtych Cnót, oraz Drogi jak je osi¹gn¹æ, dla
ka¿dego stylu ¿ycia
+ Drogê Stawania siê Œwiêtym
+ Nauczanie G³êbszego Duchowego Znaczenia
Pisma Œwiêtego
+ Wyjaœnienia duchowych dzie³ Œw. Teresy z Avila i
Œw. Jana od Krzy¿a
+ Indywidualne kierownictwo duchowe i poradnictwo w
celu prowadzenia Ludu Bo¿ego, abyœmy zbli¿ali siê do
Wszechmog¹cego Boga
TM

TM

TM

TM

TM

Moc¹ Ducha Œwiêtego, w celu Wzrastania w Œwiêtoœci, g³êbszej
Przemiany naszych Serc, i aby Zbli¿yæ siê do Boga, zgodnie z
Jego Œwiêt¹ Wol¹,
oferujemy w Parafiach:
Cotygodniowe Spotkania, a tak¿e Wielkopostne,
Adwentowe i Coroczne Rekolekcje w jêzyku angielskim,
polskim i hiszpañskim, dla:
1. Doros³ych i Doros³ej M³odzie¿y - Jak Wzrastaæ w Wierze,
Nadziei i Mi³oœci
2. Par Jak Wzrastaæ w Bo¿ej Œwiêtej Mi³oœci razem
jako Para
3. Rodziców - Jak wychowywaæ i dyscyplinowaæ Bo¿e Dzieci
aby sta³y siê Œwiête
4. M³odzie¿y - Jak wzrastaæ jako Bo¿y m¹¿ lub kobieta
5. Rodzin - Droga wspólnego Wzrastania w Jednoœci, z Bo¿¹
Œwiêt¹ Mi³oœci¹
6. Ludzi w Depresji - zostañ Podniesiony i Wyzwolony
Moc¹ Ducha Œwiêtego, i zostañ Uleczony,
i zobacz jak zapobiec depresji w przysz³oœci
7. Wiêzieñ - Ewangelizacja wiêŸniów aby Nawróciæ ich Serca i
by kroczyli za Jezusem Chrystusem
8. Ksiê¿y - (Comiesiêczne spotkanie) G³êbsza Droga Pod¹¿ania
za Jezusem Chrystusem, w celu Oczyszczenia i
Uœwiêcenia dla Doskona³ego Zjednoczenia z
Nim, oraz jak kierowaæ Lud Bo¿y do Jezusa w
celu g³êbszej Relacji z Nim
Miêdzynarodowy Program Medialny:
1. Programy Radiowe, w jêzyku angielskim i polskim na stacji
WNWI 1080AM, i WWW.BIRACH.COM pod has³em
“Listen to WNWI”, i wkrótce bêdziemy oferowaæ w
innych jêzykach i na innych stacjach
2. Strona internetowa - WWW.LHTBM.COM, Pocz¹wszy
od 25 grudnia 2004 r.
3. Publikacja - “Nowe ¯ycie w Trójcy Œwiêtej”
TM
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Zapraszamy was wszystkich, jako Synów i Córki Bo¿e
Moc¹ Ducha Œwiêtego do przy³¹czenia siê do nas w modlitwie, jako ¿e
staramy siê zostaæ nowym Zgromadzeniem Zakonnym w Koœciele Katolickim

MODLITWA B£OGOS£AWIONEJ MISJI MI£OŒCI TRÓJCY ŒWIÊTEJ

TM

Wszechmog¹cy Bo¿e, Przedwieczny Ojcze, zgodnie z Twoj¹ Œwiêt¹
Wol¹ i Mistrzowskim Planem Zbawienia, Przykaza³eœ nam, abyœmy
stali siê Œwiêci i Doskonali poprzez Mi³owanie Ciebie ca³ym
Sercem, Dusz¹, Umys³em i si³¹, i poprzez Mi³owanie siebie
nawzajem, tak jak Ty nas Umi³owa³eœ.
Ty Pokaza³eœ nam Drogê Oczyszczenia i Uœwiêcenia na Przyk³adzie
Pokornego Pos³uszeñstwa Jezusa Chrystusa wobec Twojej
Œwiêtej Woli, a¿ do Jego Œmierci na Krzy¿u. Id¹c za Jego
Przyk³adem, nasze Serca bêd¹ Dobrze Przygotowane aby
powróciæ do naszego Wiecznego Domu, Nieba.

tylko za nimi proszê, ale i za tymi, którzy dziêki ich s³owu bêd¹
wierzyæ we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze we
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno... I tak¿e chwa³ê,
któr¹ Mi da³eœ, przekaza³em im, aby stanowili jedno, tak jak My
jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby siê tak zespolili w
jedno...” (J 17:15-23)
O Przedwieczny Ojcze, B¹dŸ naszym Królem i Panem w naszych
Sercach, Duszach i Umys³ach. ProwadŸ nas i Ucz nas Moc¹
Twojego Ducha Œwiêtego, abyœmy siê zbli¿yli do Ciebie aby
Zjednoczyæ siê z Tob¹. Ty Powo³a³eœ ka¿dego z nas i Zgromadzi³eœ
nas tutaj abyœmy pod¹¿ali za Tob¹ Œwiêt¹ Podró¿¹ do Nieba jako
B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej Trójcy, w Œwiêtym Koœciele
Katolickim.

Przez Twojego Jedynego Syna Umieraj¹cego na Krzy¿u:
Wybaczy³eœ nasz¹ pierworodn¹ grzesznoœæ (grzech Adama
i Ewy) i Otworzy³eœ Bramê Nieba.
Nauczy³eœ nas Prawdziwego, pe³nego Mi³oœci Zwi¹zku,
pomiêdzy Tob¹, jako naszym Ojcem, Wszechmog¹cy Bo¿e,
i nami, jako Twoimi Dzieæmi.
Pokaza³eœ nam Drogê do naszego Wiecznego Domu.
Zes³a³eœ nam Ducha Œwiêtego, aby Nauczy³ nas Prawdy,
aby nas Prowadzi³ do Nieba Drog¹, Któr¹ Jezus Chrystus
Uczyni³ dla nas poprzez Drogê Krzy¿a, Œwiêt¹ Podró¿ do
Nieba, i aby Da³ nam ¯ycie Wieczne w Prawdziwym
Szczêœciu, Które jest Prawdziwym B³ogos³awieñstwem na
wieki wieków.

Przez swoj¹ Mi³oœæ i Mi³osierdzie ProwadŸ i Chroñ wszystkie
Twoje Dzieci, zw³aszcza te, które s¹ zagubione, i ZgromadŸ je w
Swoim Œwiêtym Koœciele Katolickim aby mog³y byæ Uzdrowione,
Dobrze Od¿ywiane i Wzrasta³y w Œwiêtoœci. Modlimy siê te¿ za
tych, którzy cierpi¹ duchowo, umys³owo, emocjonalnie, fizycznie,
i materialnie, aby mogli w pe³ni wykorzystaæ swoje cierpienie w
zdobywaniu Œwiêtych Cnót. Poprzez Œwiête Sakramenty, Obdarz
Twoj¹ £ask¹ aby ich Uzdrowiæ i Pocieszyæ, aby mogli
doœwiadczyæ pe³ni Twojej Mi³oœci i Mi³osierdzia, zgodnie z Twoj¹
Œwiêt¹ Wol¹.

O Bo¿e, nasz Przedwieczny Ojcze, jak¿e moglibyœmy Ci
kiedykolwiek oddaæ wystarczaj¹co dziêkczynienia, uwielbienia i
chwa³y za Twoj¹ Przeogromn¹ Mi³oœæ i Mi³osierdzie. W odpowiedzi,
bardzo pragniemy Mi³owaæ Ciê i pokornie Ci s³u¿yæ. Dlatego z
ufnoœci¹ polegamy na Twojej Mi³oœci i Mi³osierdziu, Które Czuwaj¹
nad nami, Prowadz¹ nas, i Ucz¹ nas abyœmy mogli byæ ca³kowicie
Oczyszczeni i Uœwiêceni, abyœmy siê stali Œwiêci i Doskonali, a
przez to wszyscy mogli byæ Jedno z Tob¹ w Wiecznej
Szczêœliwoœci.

Modlimy siê za Ojca Œwiêtego, wszystkich Kardyna³ów, Biskupów,
Ksiê¿y, Osoby Zakonne, Diakonów, liderów i za ca³y Œwiêty Koœció³
Katolicki, za wszystkich wspomagaj¹cych Koœció³ i nasz¹ Misjê,
za wszystkich naszych braci i siostry w Jezusie Chrystusie - o
b³ogos³awieñstwo i wiernoœæ Prawdzie.
Modlimy siê za tych, którzy przeœladuj¹ i zniewa¿aj¹ nas z powodu
Jezusa Chrystusa.
Modlimy siê za wszystkich grzeszników, aby siê nawrócili i ujrzeli
Twoj¹ Mi³oœæ i Mi³osierdzie.
Modlimy za wszystkie dusze, które odesz³y i za dusze cierpi¹ce w
Czyœæcu.
Modlimy siê o Twoj¹ Opiekê i Prowadzenie dla wszystkich
cz³onków B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy, Szko³y
Œwiêtych, aby œwiadczyli i g³osili S³owo Bo¿e, Prawdê, dla Bo¿ej
Chwa³y i dla Zbawienia nas wszystkich.

Jak Twój Syn, Nasz Pan i Zbawiciel, Jezus Chrystus, Modli³ siê za
nas: “Nie proszê, abyœ ich zabra³ ze œwiata, ale byœ ich ustrzeg³
od z³ego. Oni nie s¹ ze œwiata, jak i Ja nie jestem ze œwiata. Uœwiêæ
ich w prawdzie. S³owo Twoje jest prawd¹. Jak Ty Mnie pos³a³eœ
na œwiat, tak i Ja ich na œwiat pos³a³em. A za nich Ja poœwiêcam
w ofierze samego siebie, aby i oni byli uœwiêceni w prawdzie. Nie

Z wiar¹ i ufnoœci¹ w Twoj¹ Mi³oœæ i Mi³osierdzie modlimy siê:
+ Ojcze nasz, Któryœ Jest w Niebie, Œwiêæ siê Imiê Twoje,
PrzyjdŸ Królestwo Twoje, B¹dŸ Wola Twoja, jako w
Niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego Powszedniego
Daj nam dzisiaj i Odpuœæ nam nasze winy jako i my
odpuszczamy naszym winowajcom. I nie WódŸ nas na
pokuszenie, ale nas Zbaw ode z³ego. Amen.
+ Zdrowaœ Mario, £aski pe³na, Pan z Tob¹. B³ogos³awionaœ
Ty miêdzy niewiastami i B³ogos³awiony Owoc ¯ywota
Twojego, Jezus. Œwiêta Mario, Matko Bo¿a, módl siê za
nami grzesznymi, teraz i w godzinê œmierci naszej.
Amen.
Œwiêta Matko Bo¿a i nasza Prawdziwa Matko,
Œw.Józefie,
Œw.PiotrzeiŒw.Pawle,
wszyscy Œwiêci Aposto³owie,
wszyscy Uczniowie,
Œw. Janie Chrzcicielu,
Œw. Tereso z Avila i Œw. Janie od Krzy¿a,
Œw. Tereso z Lisieux,

+ Chwa³a Ojcu i Synowi i Duchowi Œwiêtemu, jak by³o na
pocz¹tku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
+ O mój Jezu, Przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj
nas od ognia piekielnego. ZaprowadŸ wszystkie dusze
do Nieba i dopomó¿ szczególnie tym, którzy najbardziej
potrzebuj¹ Twojego Mi³osierdzia.
+ Na wieczne czasy oddawaæ bêdê chwa³ê, czeœæ i
dziêkczynienie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi,
Który ¯yje i Prawdziwie Jest Obecny w Najœwiêtszym
Sakramencie O³tarza, w Tabernakulach wszystkich
Koœcio³ów œwiata.
wszyscyŒwiêci,
wszyscy Mêczennicy,
Œw. Michale Archaniele, Œw. Gabrielu, Œw. Rafaelu, wszyscy Œwiêci
Anio³owie,
wszyscy Œwiêci M³odziankowie,
wszyscy Œwiêci Ludzie w Niebie i na Ziemi
i ca³y Œwiêty Koœciele Katolicki,
prosimy, módlcie siê za nami i b¹dŸcie z nami.
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¯ycie konsekrowane oddane dzie³om apostolskim
9. Na Zachodzie rozwinê³y siê w kolejnych stuleciach liczne inne
postaci ¿ycia zakonnego, w których niezliczone rzesze ludzi,
wyrzek³szy siê œwiata, konsekrowa³y siê Bogu poprzez publiczn¹
profesjê rad ewangelicznych, zgodnie z okreœlonym charyzmatem i w
ramach trwa³ej formy ¿ycia wspólnego17 pragn¹c na ró¿ne sposoby
pe³niæ apostolsk¹ s³u¿bê dla dobra Ludu Bo¿ego. Tak wyros³y liczne
ga³êzie Zgromadzeñ Kanoników regularnych, Zakony ¿ebracze,
Klerycy regularni i w ogólnoœci Zgromadzenia zakonne mêskie i
¿eñskie oddaj¹ce siê dzia³alnoœci apostolskiej i misyjnej oraz
wielorakim dzie³om, zrodzonym z chrzeœcijañskiej mi³oœci.W tym
wspania³ym i ró¿norodnym œwiadectwie znajduj¹ odzwierciedlenie
wielorakie dary, jakich Bóg udzieli³ za³o¿ycielom i za³o¿ycielkom,
którzy otwieraj¹c siê na dzia³anie Ducha Œwiêtego umieli odczytywaæ
„znaki czasu” i w natchniony sposób odpowiadaæ na coraz to nowe
potrzeby. Id¹c ich œladem, wielu ludzi stara³o siê s³owem i czynem
urzeczywistniaæ Ewangeliê we w³asnym ¿yciu, aby tak¿e w swoich
czasach ukazywaæ ¿yw¹ obecnoœæ Jezusa najdoskonalszego
Konsekrowanego i Aposto³a Boga Ojca. Zakonnicy i zakonnice ka¿dej
epoki winni nadal znajdywaæ swój wzorzec w Chrystusie Panu,
podtrzymuj¹c przez modlitwê g³êbok¹ wewnêtrzn¹ komuniê Jezusa
— najdoskonalszego Flp 2, 5-11), aby ca³e ich ¿ycie by³o nape³nione
duchem apostolskim, a ca³a ich dzia³alnoœæ apostolska przenikniêta
kontemplacj¹18.

Nowe formy ¿ycia konsekrowanego
12. Nieprzemijaj¹ca m³odoœæ Koœcio³a objawia siê tak¿e dzisiaj: w ostatnich dziesiêcioleciach,
po Soborze Watykañskim II, pojawi³y siê nowe lub odnowione formy ¿ycia konsekrowanego.
W wielu przypadkach s¹ to Instytuty podobne do ju¿ istniej¹cych, ale powsta³e pod wp³ywem
nowych bodŸców duchowych i apostolskich. Ich ¿ywotnoœæ musi zostaæ potwierdzona przez
w³adzê koœcieln¹, która winna przeprowadziæ odpowiednie badania, pozwalaj¹ce oceniæ
autentycznoœæ celów inspiruj¹cych ich dzia³alnoœæ, a zarazem unikn¹æ nadmiernego mno¿enia
siê instytucji o podobnym charakterze, z czym zwi¹zane jest ryzyko szkodliwego podzia³u na
zbyt ma³e grupy. W innych przypadkach mamy do czynienia z doœwiadczeniami oryginalnymi,
poszukuj¹cymi swej to¿samoœci w ³onie Koœcio³a i czekaj¹cymi na oficjalne uznanie przez
Stolicê Apostolsk¹, która ma wy³¹czne prawo do wydania ostatecznej decyzji 21. Te nowe
formy ¿ycia konsekrowanego, powstaj¹ce obok form znanych od dawna, œwiadcz¹ o tym, ¿e
wizja ca³kowitego oddania siê Chrystusowi, idea³ wspólnoty apostolskiej oraz charyzmaty
za³o¿ycieli zachowuj¹ w pe³ni sw¹ atrakcyjnoœæ tak¿e dla obecnego pokolenia; formy te s¹
równie¿ znakiem komplementarnoœci darów Ducha Œwiêtego.Duch Œwiêty jednak, inspiruj¹c
to, co nowe, nie zaprzecza samemu sobie. Dowodzi tego fakt, i¿ nowe formy ¿ycia
konsekrowanego nie wypar³y dotychczasowych. W ich wielokszta³tnej ró¿norodnoœci mo¿na
by³o zachowaæ g³êbok¹ jednoœæ, poniewa¿ jedno i to samo jest powo³anie, by naœladowaæ
Chrystusa czystego, ubogiego i pos³usznego w d¹¿eniu do doskona³ej mi³oœci. Powo³anie to,
obecne we wszystkich formach ju¿ istniej¹cych, jest wymagane tak¿e w tych, które powstaj¹
dzisiaj.
POSYNODALNA ADHORTACJA APOSTOLSKA „VITA CONSECRATA
” OJCA SWIETEGO JANA PAWLA II

“A Pocieszyciel, Duch Œwiêty, Którego Ojciec Poœle w Moim Imieniu, On was
wszystkiego Nauczy i Przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedzia³em.” J 14:26
“Ojciec Mój przez to dozna chwa³y, ¿e Owoc Obfity przyniesiecie i staniecie siê Moimi uczniami.
Jak Mnie Umi³owa³ Ojciec, tak i Ja was Umi³owa³em. Wytrwajcie w Mi³oœci Mojej! Nie wyœcie
Mnie wybrali, ale Ja was Wybra³em i Przeznaczy³em was na to, abyœcie szli i Owoc Przynosili, i by
Owoc wasz trwa³ - aby wszystko da³ wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w Imiê Moje.” J 15: 8,16

Prosimy, módlcie siê za nami, poniewa¿ historia Koœcio³a pokazuje,
¿e proces i zatwierdzenie Stolicy Apostolskiej, aby zostaæ Nowym
Zgromadzeniem Zakonnym wymaga czasu. Szczêœæ Bo¿e.
Nazwa Zgromadzenia Zakonnego

Potoczna nazwa

Za³o¿one Zatwierdzone

Zakon Ojców Cystersów

Cystersi

1098

1119

21

Zakon Braci Mniejszych

Franciszkanie

1209

1223

14

Zakon Braci Najœw. Maryi Panny z Góry Karmel

Karmelici

1209

1226

17

Zakon Œw. Klary

Klaryski

1212

1253

41

Zakon Braci Kaznodziejów

Dominikanie

1215

1216

1

Towarzystwo Jezusowe

Jezuici

1534

1540

6

Zakon œw. Augustyna

Augustynianie

1588

1912

324

Zgromadzenie Mêki Pana naszego Jezusa

Pasjoniœci

1720

1741

21

Zgromadzenie Najœwiêtszego Odkupiciela

Redemptoryœci

1732

1749

17

Zgr. Misjonarzy Oblatów Najœw. i Niepokalanej Maryi Panny Oblaci

1816

1826

10

Zgr. Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa

Zmartwychwstañcy

1836

1888

52

Zakon Braci Najœw. Maryi Panny z Góry Karmel

Karmelici

1209

1226

17

Towarzystwo Swiêtego Francisdzka Salezego

Salezjanie

1859

1874

15

Towarzystwo Boskiego Zbawiciela

Salwatorianie

1881

1911

30
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JUBILEUSZ w WIÊZIENIACH
HOMILIA OJCA ŒWIÊTEGO JANA PAW£A II
Niedziela, 9 lipca 2000 r.
1. «By³em w wiêzieniu» (Mt 25:36) —
te s³owa Chrystusa us³yszeliœmy dzisiaj w
odczytanym przed chwil¹ urywku
Ewangelii. Stawiaj¹ nam one przed oczyma
obraz Chrystusa, który rzeczywiœcie jest
uwiêziony. Wydaje siê, ¿e widzimy Go w
wieczór Wielkiego Czwartku w Getsemani:
Jezus, uosobienie niewinnoœci, osaczony jak
z³oczyñca przez najemnych siepaczy
Sanhedrynu, pojmany i doprowadzony
przed trybuna³ Annasza i Kajfasza. Potem
d³ugie godziny nocnego oczekiwania na
proces przed rzymskim trybuna³em Pi³ata.
S¹d odbywa siê rankiem w Wielki Pi¹tek w
pretorium: Jezus stoi przed rzymskim
prokuratorem, który Go przes³uchuje.
Zagra¿a Mu kara œmierci przez
ukrzy¿owanie, jakiej dla Niego za¿¹dano.
Z kolei widzimy Go przywi¹zanego do s³upa
biczowania. PóŸniej zostaje ukoronowany
cierniem... Ecce homo — «Oto cz³owiek».
Pi³at wypowiedzia³ te s³owa, licz¹c byæ
mo¿e, ¿e wywo³aj¹ u zgromadzonych
odruch cz³owieczeñstwa. Ale odpowiedŸ
brzmia³a: «Ukrzy¿uj, ukrzy¿uj Go!» (£k
23,21). A kiedy zdjêli wreszcie wiêzy z jego
r¹k, to po to, aby przybiæ je do krzy¿a.
2. Drodzy Bracia i Siostry, staje przed nami,
tutaj zgromadzonymi, Jezus Chrystuswiêzieñ. «By³em w wiêzieniu, a przyszliœcie
do Mnie» (Mt 25:36). Prosi, abyœmy
odnajdywali Go w was, podobnie jak w
wielu innych ludziach dotkniêtych przez
ró¿ne postaci cierpienia: «Wszystko, co
uczyniliœcie jednemu z tych braci Moich
najmniejszych, Mnieœcie uczynili» (Mt
25:40). Mo¿na powiedzieæ, ¿e w s³owach
tych zawiera siê «program» Jubileuszu w
wiêzieniach, który dzisiaj obchodzimy. S¹
one dla nas wezwaniem, aby prze¿ywaæ
Jubileusz jako czas troski o godnoœæ
wszystkich, o tê godnoœæ, której Ÿród³em jest
Mi³oœæ Boga do ka¿dego cz³owieka. (...)
Z bratersk¹ mi³oœci¹ witam przede
wszystkim ka¿dego z was, wiêŸniów. Stajê
przed wami jako œwiadek Bo¿ej Mi³oœci.
Przychodzê, aby wam powiedzieæ, ¿e Bóg
was mi³uje i pragnie, abyœcie szli drog¹
rehabilitacji i przebaczenia, prawdy i
sprawiedliwoœci. Chcia³bym wys³uchaæ
osobistej historii ka¿dego z was. To, co dla
mnie jest niemo¿liwe, mog¹ uczyniæ wasi
kapelani, którzy towarzysz¹ wam w Imiê
Chrystusa. Kierujê do nich serdeczne
pozdrowienie i s³owa zachêty. Myœl¹
ogarniam te¿ wszystkich tych, którzy
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wykonuj¹ to trudne zadanie we wszystkich
wiêzieniach W³och i ca³ego œwiata. Czujê
siê zobowi¹zany wyraziæ uznanie równie¿
wolontariuszom, którzy s¹ wœród was i
wspó³pracuj¹ z kapelanami w ró¿nych
przedsiêwziêciach. Tak¿e dziêki ich pomocy
wiêzienie mo¿e staæ siê miejscem bardziej
ludzkim i wzbogaciæ siê o wymiar duchowy,
który ma niezwykle donios³e znaczenie dla
waszego ¿ycia. Wymiar ten to propozycja,
której przyjêcie jest spraw¹ wolnej woli
ka¿dego z was. Nale¿y go uwa¿aæ za istotny
element koncepcji kary wiêzienia lepiej
odpowiadaj¹cej godnoœci cz³owieka.
3. W³aœnie na tê koncepcjê rzuca œwiat³o
dzisiejsze pierwsze czytanie, w którym
prorok Izajasz rysuje wizerunek przysz³ego
Mesjasza, ukazuj¹c niektóre jego istotne
cechy: «Nie bêdzie wo³a³ ni podnosi³ g³osu,
nie da s³yszeæ krzyku swego na dworze. Nie
z³amie trzciny nad³amanej, nie zagasi knotka
o nik³ym p³omyku. On niezachwianie
przyniesie Prawo. Nie zniechêci siê ani nie
za³amie, a¿ utrwali Prawo na ziemi» (Iz
42:2-4). W centrum dzisiejszego Jubileuszu
stoi Chrystus-wiêzieñ, a zarazem Chrystusprawodawca. On jest tym, który ustanawia
Prawo, og³asza je i utrwala. Nie czyni tego
jednak przemoc¹, ale ³agodnie i z mi³oœci¹.

powiadam wam: Ka¿dy,
kto pope³nia grzech, jest
niewolnikiem grzechu»
(J 8:34). Jezus przyszed³,
aby wyzwoliæ nas
przede wszystkim z tej
niewoli. Powiedzia³ bowiem: «Je¿eli bêdziecie
trwaæ w Nauce Mojej,
bêdziecie prawdziwie
Moimi uczniami i poznacie Prawdê, a Prawda
was wyzwoli» (J 8:3132).
S³owa proroka Izajasza
mówi¹ce o wyzwoleniu
nale¿y zatem rozumieæ
w œwietle ca³ej historii
zbawienia, osi¹gaj¹cej
punkt szczytowy w Chrystusie Odkupicielu, który wzi¹³ na siebie grzech œwiata (por.
J 1:29). Bogu zale¿y na integralnym
wyzwoleniu cz³owieka. Na wyzwoleniu,
które nie dotyczy tylko rzeczywistoœci
fizycznej i zewnêtrznej, ale jest nade
wszystko wyzwoleniem serca.
5. Nadzieja na takie wyzwolenie — jak
przypomnia³ nam aposto³ Pawe³ w drugim
czytaniu — przenika ca³e stworzenie: «ca³e

“Nale¿y jednak przyjmowaæ S³owo Bo¿e
wraz z ca³¹ pe³ni¹ jego znaczenia.
«Wiêzienie», z którego Bóg ma nas
wyzwoliæ, to przede wszystkim to, w
którym uwiêziony jest nasz duch.
Wiêzieniem ducha jest grzech.”
Jan Pawe³ II
Troszczy siê o to, co chore, umacnia to, co
nad³amane. Jeœli gdzieœ tli siê jeszcze nik³y
p³omyk dobra, On roznieca go tchnieniem
Swojej Mi³oœci. Z moc¹ og³asza
sprawiedliwoœæ, ale opatruje rany balsamem
Mi³osierdzia.
Inna seria obrazów, zawartych w tekœcie
Izajasza, ukazuje nam perspektywê ¿ycia,
radoœci i wolnoœci: przysz³y Mesjasz
przybêdzie, aby otworzyæ oczy
niewidomym i uwolniæ uwiêzionych (por.
Iz 42:7). Domyœlam siê, ¿e zw³aszcza te
ostatnie s³owa proroka budz¹ w waszych
sercach - drodzy bracia i
siostry - ¿ywe echo brzemienne nadziej¹.
4. Nale¿y jednak przyjmowaæ S³owo Bo¿e wraz z
ca³¹ pe³ni¹ jego znaczenia.
«Wiêzienie», z którego
Bóg ma nas wyzwoliæ, to
przede wszystkim to, w
którym uwiêziony jest nasz
duch. Wiêzieniem ducha
jest grzech. Jak¿e nie
przypomnieæ w tym
kontekœcie niezwykle
g³êbokich S³ów Jezusa:
«Zaprawdê, zaprawdê,

stworzenie a¿ dot¹d jêczy i wzdycha w
bólach rodzenia» (Rz 8:22). Nasz grzech
zak³óci³ realizacjê Bo¿ego zamys³u, a skutki
tego odczuwalne s¹ nie tylko w ludzkim
¿yciu, ale w ca³ym stworzeniu. Niejako
namacalnym przejawem tego kosmicznego
wymiaru skutków grzechu s¹ katastrofy
ekologiczne. Nie mniej niepokoj¹ce s¹
zniszczenia, jakie grzech powoduje w
ludzkiej psychice, a nawet w samej biologii
cz³owieka. Grzech sieje zniszczenie.
Odbiera pokój sercu i rodzi cierpienie, które
narasta potem w relacjach miêdzy ludŸmi.
Wyobra¿am sobie, jak czêsto sami
przekonujecie siê o tej prawdzie, gdy rozwa¿acie koleje w³asnego ¿ycia lub s³uchacie
historii wspó³wiêŸniów.
Z tej w³aœnie niewoli Duch Bo¿y przychodzi
nas wyzwoliæ. Ten, który jest najdoskonalszym Darem wyjednanym nam przez
Chrystusa, «przychodzi z pomoc¹ naszej
s³aboœci. (...) przyczynia siê za nami w b³aganiach, których nie mo¿na wyraziæ
s³owami» (Rz 8:26). Je¿eli idziemy za Jego
natchnieniami, On doprowadza nas do integralnego zbawienia, «przybrania za synów
— odkupienia naszego cia³a» (Rz 8:23).
6. Trzeba zatem, aby to On, Duch Jezusa
Chrystusa, dzia³a³ w waszych sercach,

drodzy bracia i siostry — wiêŸniowie.
Trzeba, aby Duch Œwiêty przenikn¹³ to
wiêzienie, w którym siê spotykamy, i
wszystkie wiêzienia œwiata. Chrystus, Syn
Bo¿y, sta³ siê wiêŸniem i przyzwoli³, aby
zwi¹zano Mu rêce, a potem przybito je do
krzy¿a, w³aœnie po to, by Jego Duch móg³
dotrzeæ do serca ka¿dego cz³owieka. Nawet
tam, gdzie ludzie s¹ zamkniêci za bramami
wiêzieñ, zgodnie z logik¹ niezbêdnej
przecie¿ ludzkiej sprawiedliwoœci, musi
tchn¹æ Duch Chrystusa Odkupiciela œwiata.
Kara bowiem nie mo¿e byæ jedynie form¹
odp³aty ani tym bardziej przybieraæ kszta³tu
spo³ecznego odwetu czy zinstytucjonalizowanej zemsty. Kara i wiêzienie maj¹ sens
wówczas, gdy potwierdzaj¹c zasady
sprawiedliwoœci i zapobiegaj¹c przestêpczoœci s³u¿¹ zarazem odnowie
cz³owieka, daj¹c tym, którzy pope³nili b³¹d,
mo¿liwoœæ zastanowienia siê i odmiany
¿ycia, aby mogli w³¹czyæ siê na nowo w
¿ycie spo³eczeñstwa jako jego pe³noprawni
cz³onkowie.
Pozwólcie mi zatem poprosiæ was, abyœcie
z wszystkich si³ d¹¿yli do nowego ¿ycia, do
spotkania z Chrystusem. Ca³e spo³eczeñstwo mo¿e siê jedynie cieszyæ tym
waszym d¹¿eniem. Ludzie, którym przysporzyliœcie cierpienia, odczuj¹ byæ mo¿e, ¿e
uczyniono im sprawiedliwoœæ bardziej przez
to, i¿ dokona³a siê w was wewnêtrzna
przemiana, ni¿ przez to i¿ musieliœcie
ponieœæ stosown¹ karê.
Ka¿demu z was ¿yczê, aby doœwiadczy³
wyzwalaj¹cej mi³oœci Bo¿ej. Niech poœród
was i wszystkich wiêŸniów œwiata zst¹pi
Duch Jezusa Chrystusa, który czyni
wszystko nowe (por. Ap 21:5), i niech
nape³ni wasze serca ufnoœci¹ i nadziej¹.
Niech towarzyszy wam opiekuñcze
spojrzenie Maryi, Regina Caeli — Królowej
Niebios. Jej macierzyñskiej dobroci
zawierzam was i wasze rodziny. (...)
Chcia³bym jeszcze dodaæ jedno s³owo: nie
powinniœmy zapominaæ, ¿e to wiêzienie nosi
imiê «Regina Caeli». To imiê budzi wielk¹
nadziejê. Tej nadziei, która p³ynie od Regina
Caeli, ¿yczê ka¿demu z was.
Dziêkujê Wam wszystkim.
Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus,
Jan Pawe³ II
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Rzek³ do niej Jezus: “Ja jestem Zmartwychwstaniem i ¿yciem. Kto we Mnie wierzy,
choæby i umar³, ¿yæ bêdzie. Ka¿dy, kto ¿yje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki.
Wierzysz w to?” Odpowiedzia³a Mu: “Tak, Panie! Ja mocno wierzê, ¿eœ Ty jest
Mesjasz, Syn Bo¿y, Który mia³ przyjœæ na œwiat.” J 11:25-27
Zbli¿ali siê do Niego wszyscy celnicy i
grzesznicy, aby Go s³uchaæ. Na to szemrali
faryzeusze i uczeni w Piœmie: “Ten przyjmuje
grzeszników i jada z nimi”. Opowiedzia³ im wtedy nastêpuj¹c¹ przypowieœæ: “Któ¿ z was, gdy
ma sto owiec, a zgubi jedn¹ z nich, nie zostawia

dziewiêædziesiêciu dziewiêciu na pustyni i nie
idzie za zgubion¹, a¿ j¹ znajdzie? A gdy j¹
znajdzie, bierze z radoœci¹ na ramiona i wraca
do domu; sprasza przyjació³ i s¹siadów i mówi
im: ‘Cieszcie siê ze mn¹, bo znalaz³em owcê,
która mi zginê³a’”. Powiadam wam: “Tak samo

w Niebie wiêksza bêdzie radoœæ z jednego
grzesznika, który siê nawraca, ni¿ z
dziewiêædziesiêciu dziewiêciu sprawiedliwych,
którzy nie potrzebuj¹ nawrócenia.”
£k 15:1-7

“... ten brat twój by³ umar³y, a znów o¿y³,
zagin¹³, a odnalaz³ siê.” £k 15:32
Powiedzia³ te¿: “Pewien cz³owiek mia³ dwóch
synów. M³odszy z nich rzek³ do ojca: ‘Ojcze,
daj mi czêœæ maj¹tku, która na mnie
przypada’. Podzieli³ wiêc maj¹tek miêdzy
nich. Nied³ugo potem m³odszy syn,
zabrawszy wszystko, odjecha³ w dalekie
strony i tam roztrwoni³ swój maj¹tek, ¿yj¹c
rozrzutnie. A gdy wszystko wyda³, nasta³
ciê¿ki g³ód w owej krainie i on sam zacz¹³
cierpieæ niedostatek. Poszed³ i przysta³ do
jednego z obywateli owej krainy, a ten pos³a³
go na swoje pola, ¿eby pas³ œwinie. Pragn¹³
on nape³niæ swój ¿o³¹dek str¹kami, którymi
¿ywi³y siê œwinie, lecz nikt mu ich nie dawa³.
Wtedy zastanowi³ siê i rzek³: ‘Ilu¿ to
najemników mojego ojca ma pod dostatkiem
chleba, a ja tu z g³odu ginê. Zabiorê siê i pójdê
do mego ojca, i powiem mu: ‘Ojcze, zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie; ju¿

nie jestem godzien nazywaæ siê twoim
synem: uczyñ miê choæby jednym z
najemników.’’ Wybra³ siê wiêc i poszed³ do
swojego ojca. A gdy by³ jeszcze daleko, ujrza³
go jego ojciec i wzruszy³ siê g³êboko; wybieg³
naprzeciw niego, rzuci³ mu siê na szyjê i
uca³owa³ go. A syn rzek³ do niego: ‘Ojcze,
zgrzeszy³em przeciw Bogu i wzglêdem ciebie,
ju¿ nie jestem godzien nazywaæ siê twoim
synem’. Lecz ojciec rzek³ do swoich s³ug:
‘Przynieœcie szybko najlepsz¹ szatê i
ubierzcie go; dajcie mu te¿ pierœcieñ na rêkê
i sanda³y na nogi! PrzyprowadŸcie utuczone
cielê i zabijcie: bêdziemy ucztowaæ i bawiæ
siê, poniewa¿ ten mój syn by³ umar³y, a znów
o¿y³; zagin¹³, a odnalaz³ siê’. I zaczêli siê
bawiæ.
Tymczasem starszy jego syn przebywa³ na
polu. Gdy wraca³ i by³ blisko domu, us³ysza³

muzykê i tañce. Przywo³a³ jednego ze s³ug i
pyta³ go, co to ma znaczyæ. Ten mu rzek³:
‘Twój brat powróci³, a ojciec twój kaza³ zabiæ
utuczone cielê, poniewa¿ odzyska³ go
zdrowego’. Na to rozgniewa³ siê i nie chcia³
wejœæ; wtedy ojciec jego wyszed³ i t³umaczy³
mu. Lecz on odpowiedzia³ ojcu: ‘Oto tyle lat
ci s³u¿ê i nigdy nie przekroczy³em twojego
rozkazu; ale mnie nie da³eœ nigdy koŸlêcia,
¿ebym siê zabawi³ z przyjació³mi. Skoro
jednak wróci³ ten syn twój, który roztrwoni³
twój maj¹tek z nierz¹dnicami, kaza³eœ zabiæ
dla niego utuczone cielê’. Lecz on mu
odpowiedzia³: ‘Moje dziecko, ty zawsze jesteœ
przy mnie i wszystko moje do ciebie
nale¿y. A trzeba siê weseliæ i cieszyæ z tego,
¿e ten brat twój by³ umar³y, a znów o¿y³,
zagin¹³, a odnalaz³ siê.’”
£k 15:11-32

“Gdy zaœ przyjdzie On, Duch Prawdy,
Doprowadzi was do ca³ej Prawdy.”

(J 16:13)

Nie ka¿dy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spe³nia wolê mojego Ojca, który jest w niebie.
Wielu powie Mi w owym dniu: “Panie, Panie, czy nie prorokowaliœmy moc¹ Twego imienia, i nie wyrzucaliœmy z³ych duchów moc¹
Twego imienia, i nie czyniliœmy wielu cudów moc¹ Twego imienia?” Wtedy oœwiadczê im: “Nigdy was nie zna³em. OdejdŸcie ode Mnie
wy, którzy dopuszczacie siê nieprawoœci!” Mt 7:21-23

A Ja wam powiadam: Mi³ujcie waszych nieprzyjació³ i módlcie siê za tych, którzy was przeœladuj¹; tak bêdziecie synami Ojca
waszego, który jest w niebie; poniewa¿ On sprawia, ¿e s³oñce Jego wschodzi nad z³ymi i nad dobrymi, i On zsy³a deszcz na
sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeœli bowiem mi³ujecie tych, którzy was mi³uj¹, có¿ za nagrodê mieæ bêdziecie? Czy¿ i
celnicy tego nie czyni¹? I jeœli pozdrawiacie tylko swych braci, có¿ szczególnego czynicie? Czy¿ i poganie tego nie czyni¹?
B¹dŸcie wiêc wy doskonali, jak doskona³y jest Ojciec wasz niebieski.
Mt 5:44-48

PrzyjdŸ do LHTBM dla swojego Zbawienia, i na Chwa³ê Bo¿¹
Poniewa¿ nie wiemy kiedy bêdzie ostatni dzieñ naszego ziemskiego ¿ycia, przygotujmy nasze Serca aby
wesz³y do Królestwa Bo¿ego.
Znaczeniem
Przyczyn¹
Co jest
Powodem
Wartoœci¹
Celem
Zapraszamy wszystkich, którzy chc¹ iœæ za Jezusem Chrystusem

Prawdziw¹

ziemskiego, ludzkiego ¿ycia w Bogu ?

1) Ka¿dy, kto chce wzrastaæ w Wierze, Nadziei, i Mi³oœci, aby mieæ g³êbsz¹ relacjê z Bogiem i wzajemnie ze sob¹.
2) Ka¿dy, kto chce przygotowaæ swoje Serce, aby by³o Oczyszczone i Uœwiêcone, aby wesz³o do Królestwa Niebieskiego.
3) Ka¿dy, kto chce wzrastaæ w Œwiêtoœci, aby staæ siê Œwiêtym.
4) Ka¿dy, kto wierzy, ¿e ma powo³anie, aby staæ siê Bratem lub Siostr¹ tego nowego Zgromadzenia, które powstaje w
Koœciele Katolickim
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“Wtedy Piotr podszed³ do Niego i zapyta³: ‘Panie, ile razy mam przebaczyæ, jeœli
mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy a¿ siedem razy?’ Jezus mu odrzek³: ‘Nie
mówiê ci, ¿e a¿ siedem razy, lecz a¿ siedemdziesi¹t siedem razy.’ ” Mt 18:21-22
“My zaœ, którzy do dnia nale¿ymy, b¹dŸmy trzeŸwi, odziani w pancerz wiary i mi³oœci
oraz he³m nadziei zbawienia. Poniewa¿ nie przeznaczy³ nas Bóg, abyœmy zas³u¿yli
na gniew, ale na osi¹gniêcie zbawienia przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który
za nas umar³, abyœmy, czy ¿ywi, czy umarli, razem z Nim ¿yli.” 1 Tes 5:8-10

SPOTKANIA LHTBM w WIÊZIENIU O
NAJWY¯SZYM STOPNIU STRZE¯ENIA
– Spotkania LHTBM w Wiêzieniu Stanowym Anamosa –
“¯y³ pewien cz³owiek
bogaty, który ubiera³ siê
w purpurê i bisior i
dzieñ w dzieñ œwietnie
siê bawi³. U bramy jego
pa³acu le¿a³ ¿ebrak
okryty
wrzodami,
imieniem
£azarz.

Pragn¹³ on nasyciæ siê
odpadkami ze sto³u
bogacza; nadto i psy
przychodzi³y i liza³y
jego wrzody. Umar³
¿ebrak, i anio³owie
zanieœli go na ³ono
Abrahama.
Umar³

tak¿e bogacz i zosta³
pogrzebany. Gdy w
Otch³ani, pogr¹¿ony w
mêkach, podniós³ oczy,
ujrza³
z
daleka
Abrahama i £azarza na
jego ³onie. I zawo³a³:
‘Ojcze Abrahamie, ulituj
siê nade mn¹ i poœlij
£azarza; niech koniec
swego palca umoczy w
wodzie i och³odzi mój
jêzyk, bo strasznie
cierpiê w tym p³omieniu’. Lecz Abraham
odrzek³: ‘Wspomnij,
synu, ¿e za ¿ycia
otrzyma³eœ swoje dobra,
a £azarz przeciwnie,
niedolê; teraz on tu
doznaje pociechy, a ty
mêki cierpisz. A prócz
tego miêdzy nami a
wami zionie ogromna
przepaœæ, tak ¿e nikt,
choæby chcia³, st¹d do

przejœæ nie mo¿e ani
stamt¹d do nas siê
przedostaæ’. Tamten
rzek³: ‘Proszê ciê wiêc,
ojcze, poœlij go do domu
mojego ojca! Mam
bowiem piêciu braci:
niech ich przestrze¿e,
¿eby i oni nie przyszli
na to miejsce mêki’.
Lecz Abraham odpar³:
‘Maj¹
Moj¿esza
i
Proroków, niech¿e ich
s³uchaj¹!’ ‘Nie, ojcze
Abrahamie’ - odrzek³
tamten - ‘lecz gdyby kto
z umar³ych poszed³ do
nich, to siê nawróc¹’.
Odpowiedzia³ mu: ‘Jeœli
Moj¿esza i Proroków nie
s³uchaj¹, to choæby kto
z umar³ych powsta³, nie
uwierz¹.”
£k 16:19-31

“A zatem proszê was, bracia, przez Mi³osierdzie Bo¿e, abyœcie
dali cia³a swoje na ofiarê ¿yw¹, œwiêta, Bogu przyjemn¹, jako
wyraz waszej rozumnej s³u¿by Bo¿ej. Nie bierzcie wiêc wzoru
z tego œwiata, lecz przemieniajcie siê przez odnawianie umys³u,
abyœcie umieli rozpoznaæ, jaka jest Wola Bo¿a: co jest dobre,
co Bogu przyjemne i co doskonale.” Rzymian 12:1-2
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“15 Sierpnia 2004, bêdê Ochrzczony i otrzymam Komuniê Œw.”

Richard D. Winemiller
Droga LHTBM
Od dwudziestu lat jestem wiêŸniem i
wiêkszoœæ tego czasu spêdzi³em w wiêzieniu
stanowym w Anamosa, Iowa.
Ponad rok temu us³ysza³em Bo¿e wo³anie,
aczkolwiek nie rozumia³em czym by³o to wo³anie
i co Bóg dok³adnie chcia³ ode mnie wiec
zignorowa³em to. Jednak nadal s³ysza³em, ¿e Bóg
mnie wo³a, a nawet by³o to silniejsze.
Ostatniej jesieni zacz¹³em pracowaæ w biurze
kaplicy i wkrótce zacz¹³em poznawaæ Bibliê i
uczêszczaæ na spotkania biblijne. Pocz¹tek by³
bardzo dobry ale szybko zaczê³o mi coœ
brakowaæ, wyda³o mi siê ¿e utkn¹³em w
martwym punkcie. Rozmawia³em o tym z moim
koleg¹ i on zasugerowa³ abym poszed³ na
spotkanie grupy “Œwiêta Podró¿”. Na pocz¹tku
mia³em du¿e obawy, poniewa¿ dowiedzia³em siê,
¿e jest to grupa przy Koœciele Rzymsko –
Katolickim, o którym pamiêta³em wiele
fa³szywych opowieœci z dzieciñstwa.
Dziêkujê Bogu, ¿e by³em w stanie puœciæ to w
niepamiêæ !! Od pierwszego spotkania moja
modlitwa o zrozumienie Biblii zaczê³a siê
wype³niaæ. Ka¿de spotkanie odkrywa³o S³owo
Bo¿e coraz bardziej. Moje myœli o niektórych
fragmentach Pisma Œw. utwierdzi³y siê. To co
zacz¹³em otrzymywaæ to nie jest tylko £aska,
odnajdujê Pokój Umys³u i Pokój Serca, coœ
czego nigdy nie dozna³em przedtem. Cicha

medytacja nad S³owem Bo¿ym i Modlitwa nie
s¹ osch³e i puste. Jestem pewien, ¿e modlitwa
jest wys³uchiwana.
Wychowa³em
siê
w
bardzo
fundamentalistycznej rodzinie protestanckiej .
Nie uczêszcza³em do koœcio³a przez 30 lat, a¿
do niedawna. Teraz z niecierpliwoœci¹ czekam
na Mszê. Nastêpne spotkanie grupy” Œwiêta
Podró¿” jest za tydzieñ i ju¿ teraz spragniony
oczekujê go. Nawet wiêcej, w niedzielê 15
Sierpnia 2004 roku bêdê ochrzczony i
otrzymam Komuniê Œw. Dziêkujê Bogu,
naszemu Panu Jezusowi za te dary, które z g³êbi
serca pragnê otrzymaæ!! 27 Grudnia, 2004
przyst¹piê do Bierzmowania. Jak¿e bardzo
modlê siê, aby Bóg uzna³ mnie wartym tak
Wielkiego Zaszczytu i Daru.
Nigdy nie powiem wystarczaj¹co dobitnie,
ale je¿eli wy (lub ktoœ kogo znacie) szukacie
Boga lub Bo¿ej Woli w waszym ¿yciu
potrzebujecie jedynie zacz¹æ uczêszczaæ na
spotkania LHTBM!!
Muszê jeszcze
zrozumieæ jak to wszystko dzia³a- jestem
jeszcze pocz¹tkuj¹cym, jednak wiem, ¿e Bóg
tutaj dzia³a i poka¿e mi wszystko co
potrzebujê wiedzieæ i rozumieæ.
Moc B³ogos³awieñstw dla Wszyskich i wszêdzie,
Z powa¿aniem Richard

#0790910A-6

Winemiller

Wszystkie testy wiêŸniów s¹
drukowane jako oryginalne
i nie zmienione.

“... odnajdujê Pokój Umys³u i Pokój Serca, coœ
czego nigdy nie dozna³em przedtem.”
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“Strze¿cie siê, ¿ebyœcie nie gardzili ¿adnym z tych ma³ych; albowiem powiadam wam: Anio³owie
ich w Niebie wpatruj¹ siê zawsze w Oblicze Ojca Mojego, Który jest w Niebie. ‘Albowiem Syn
Cz³owieczy przyszed³ ocaliæ to, co zginê³o.’ Jak wam siê zdaje? Jeœli kto posiada sto owiec i
zab³¹ka siê jedna z nich: czy nie zostawi dziewiêædziesiêciu dziewiêciu na górach i nie pójdzie
szukaæ tej, która siê zab³¹ka³a? A jeœli mu siê uda j¹ odnaleŸæ, zaprawdê, powiadam wam:
cieszy siê ni¹ bardziej ni¿ dziewiêædziesiêciu dziewiêciu tymi, które siê nie zab³¹ka³y. Tak te¿
nie jest wol¹ Ojca waszego, Który jest w Niebie, ¿eby zginê³o jedno z tych ma³ych.” Mt 18:10-14

Stephan J. Pauli
Droga B³ogos³awiona Misjo,
Nazywam siê Stefan Pauli i mam Stanowy numer
identyfikacyjny 1006236. Zosta³em skazany za dwa
rabunki z paragrafu o napad z broni¹ w rêku w 1999 i
by³em uzale¿niony od narkotyków od trzynastego roku
¿ycia.
Z³ama³em prawdopodobnie wszystkie
Dziesiêæ Przykazañ na wiele sposobów i nie
jednokrotnie. Spêdzam wiêkszoœæ mojego wyroku
tutaj, w Stanowym wiêzieniu Anamosa.
Po przybyciu do wiêzienia powróci³em do
Koœcio³a mojej m³odoœci – Œwiêtego Katolickiego
Koœcio³a i w³¹czy³em siê do grupy ró¿añcowej.
Zacz¹³em tak¿e czytaæ wszystko, co by³o dostêpne o
modlitwie.
Mi³osierna £aska Boga dotyka³a mojego
zczernia³ego od grzechu serca. W mych modlitwach
zacz¹³em prosiæ o przewodnika. Czyta³em Bibliê i
modli³em siê, myœl¹c, ¿e to i tak wiele. Lecz wci¹¿
wydawa³o siê, ¿e trzeba mi czegoœ wiêcej. W ci¹gu
kilku tygodni nieustaj¹cej modlitwy do
B³ogos³awionej Dziewicy Marii o nauczyciela, pojawi³
siê m³ody cz³owiek, przybywaj¹c wraz z jednym
diakonów na Nabo¿eñstwo Niedzielnej Komunii
Œwiêtej. To on powiedzia³ mi o LHTBM. Natychmiast
zrozumia³em: to by³a odpowiedŸ na moj¹ modlitwê.
I oto w ci¹gu paru tygodni Dick Vogt i jego
ma³a grupa, zaczêli przychodziæ tu do wiêzienia – trwa
to ju¿ trzy lata.

Ujrza³em naszego Pana przez Jego S³owa,
Sakramenty, Modlitwê, i Jego S³ugi. Ujrza³em zmianê
Ciemnoœci na Œwiat³o, zmianê wad na cnoty. Wci¹¿
d³uga droga przede mn¹ do przyjœcia. Zwyk³em
myœleæ, ¿e nikt nie jest doskona³y, ale teraz wiem coœ
o drodze do doskona³oœci. Ona ma siê zacz¹æ i mo¿e
prawie byæ ukoñczon¹ w tym wygnañczym ¿yciu.
B¹dŸcie wierni S³owu i szczególnie cichej
modlitwie. Je¿eli Jezus okazuje takie Mi³osierdzie
takiemu jak ja, ile¿ mo¿e On zmieniæ w Was? Dziêki
Ci Jezu za tê ³askê LHTBM. Niech Bóg dozwoli,
abyœmy Ciê wiecznie wychwalali.
Love,

Stephan J. Pauli

“B³ogos³awieni ci, którzy s³uchaj¹
S³owa Bo¿ego i zachowuj¹ Je” £k 11:28
Przyszed³em na pierwsz¹ “lekcjê” LHTBM z myœl¹
rozpoczêcia lepszego ¿ycia modlitewnego.
Otrzyma³em nie tylko lepsze ¿ycie modlitewne, ale
pod¹¿aj¹c za t¹ nauk¹, któr¹ otrzyma³em od Ducha
Œwiêtego, poprzez Misjê, otrzyma³em ca³kowicie
nowy sposób prze¿ywania mego ¿ycia. Potem
zosta³em poproszony aby pomóc zanieœæ Œwiêt¹ Podró¿ do Nieba ludziom w wiêzieniu w Anamosa.
Kiedy mê¿czyŸni ci us³yszeli o modlitwie ciszy, po-

Stephan J. Pauli

wiedzieli, ¿e w wiêzieniu nie ma ciszy. Mimo jednak ca³ego zgie³ku wci¹¿ siê modl¹. Powiedzieli
równie¿, ¿e z³o jest tu obecne na ka¿dym miejscu,
jednak mówili o spotkaniach LHTBM do tych, o
których wiedzieli, ¿e s¹ katolikami. Kiedy mam
trudnoœci z modlitw¹ ciszy albo z wyjœciem aby
œwiadczyæ wobec innych, myœlê o tych mê¿czyznach i moje k³opoty znikaj¹. Bogu niech bêd¹
dziêki!
Dick from Dubuque, Iowa

“Je¿eli wiêc ustami swoimi wyznasz, ¿e Jezus jest Panem, i w Sercu swoim uwierzysz, ¿e Bóg Go wskrzesi³ z martwych osi¹gniesz zbawienie. Bo Sercem przyjêta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia.”
Rz 10:9-10
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“W Nim mamy odkupienie przez Jego Krew odpuszczenie wystêpków”
Ef 1:7

Ef 1:7a
Droga
B³ogos³awiona Misjo,
Nazywam siê Stephan Pauli, jestem
wiêŸniem w Iowa Prison System i
cz³onkiem B³ogos³awionej Misji Mi³oœci
Œwiêtej Trójcy w Wiêzieniu Stanowym
Anamosa.
Po kilku latach uczestnictwa w B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy, nasz Pan pob³ogos³awi³ mnie i
moje ¿ycie modlitewne sta³o siê pe³niejsze a cnoty zaczê³y siê zakorzeniaæ. Jeœli
wspomnê na ¿ycie, które prowadzi³em i
na rzeczy, które ceni³em w tamtym
czasie, nie rozpoznawa³em siebie. Pe³en
pychy myœla³em wówczas o sobie jako
niepodatnym na zmiany.
W oczach w³adz Stanu mój czas odosobnienia przebiega³ ca³kiem dobrze.
Poniewa¿ nie przysparza³em problemów,
mog³em zostaæ przeniesiony do zak³adu
o mniejszych obostrzeniach. Moi rodzice
nie mogli odwiedzaæ mnie w wiêzieniu
Anamosa, ale jeœlibym by³ w zak³adzie
o mniejszym rygorze w Rockwell City,
powiedzieli mi, ¿e mogliby przyje¿d¿aæ.
Myœla³em równie¿, ¿e móg³bym otzymaæ
lepsz¹ pracê. Tak¿e mo¿liwoœæ spogl¹-

dania na cokolwiek innego ni¿ czterdziestostopowy mur wy-dawa³a siê atrakcyjna. Ci¹gle by³em jednak rozdarty, wiedzia³em, ¿e nasz Pan da³ mi wiele ³ask w
moim ¿yciu poprzez B³ogos³awion¹
Misjê Mi³oœci Œwiêtej Trójcy i dobr¹,
pe³n¹ modl¹cych siê, ka-plicê w
Anamosa. S³ysza³em bowiem, ¿e w
wiêzieniu w Rockwell City nie ma nawet
kaplicy. Po-trzebowa³em porozmawiaæ z
Dick’iem Vogt, moim duchowym
doradc¹.
Opisa³em mu moj¹ sytuacjê, powiedzia³em, ze czujê siê rozdarty i ci¹gnie
mnie w dwie strony. Dick wyjaœni³, ¿e
g³os mówi¹cy mi by byæ przeniesionym
to g³os œwiata. Poradzi³, abym by³ w
takim miejscu, w którym móg³bym nadal
uczyæ siê wzrastaæ w Mi³oœci i Wierze.
Zdecydowa³em jednak opuœciæ Anamosa.
W Anamosa mia³em pojedyncz¹ celê
i samotnoœæ. Kiedy przyby³em do
Rockwell, zosta³em nagle wrzucony do
bardzo ma³ego pokoju, wraz z innymi
mê¿czyznami. Mój czas modlitwy i
czytania z kilku godzin dziennie spad³
niemal do zera. Bardzo szybko zacz¹³em

spêdzaæ czas wolny graj¹c w karty,
powróci³em nawet do palenia marihuany.
By³em nieszczêœliwy i nie pragn¹³em
niczego wiêcej tylko powrotu do
Anamosa i do B³ogos³awionej Misji
Mi³oœci Œwiêtej Trójcy. Wiedzia³em, ¿e
pope³ni³em wielki b³¹d. Pozytywny
wynik badañ na narkotyki da³ tak¹
mo¿liwoœæ.
Kiedy wróci³em do Anamosa,
zosta³em przyjêty z otwartymi rêkami.
Mój wyrok koñczy siê na pocz¹tku
2006 roku. Ze wzglêdu na leczenie
na³ogu narkotykowego musia³em
ponownie powróciæ do Rockwell.
Bardzo têskniê za moimi przyjació³mi
z B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy. Ale wierzê, ¿e w niedalekiej
przysz³oœci bêdê spêdza³ z nimi i z
naszym Panem du¿o czasu poza murami.
By³o to doœwiadczenie rodz¹ce pokorê,
gdy doœwiadczy³em z pierwszej rêki, co
mo¿e siê wydarzyæ, gdy odst¹pimy od
S³owa i modlitwy. Ka¿dego dnia dziêkujê Jezusowi za ³askê B³ogos³awionej
Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy.
Niech wam wszystkim Bóg B³ogos³awi,

(Drugi list Stephan’a)

Stephan J. Pauli

“W Nim tak¿e i wy us³yszeliœcie S³owo
Prawdy, Dobr¹ Nowinê o waszym
Zbawieniu. W Nim równie¿ uwierzyliœcie i zostaliœcie Naznaczeni Pieczêci¹
Ducha Œwiêtego, Który by³ obiecany.”
Ef 1:13

Dotar³o to do mnie dzisiaj
Zobaczy³em jak bardzo starasz siê
o moje zbawienie
Nadal walczê z infekcj¹ grzechu.
Umieraj¹c dla œwiata, siebie - osi¹gaj¹c
tw¹ doskona³oœæ

Nasz obiecany Dom rodzinny – To Miasto
A w nim Drzewo ¯ycia
Co za d³uga i Ciê¿ka Podró¿
Lecz nie za³amujmy siê i nie upadajmy
B¹dŸmy mocni i zdecydowani,
aby daæ z siebie wszystko

Widzê tê œcie¿kê, lecz wci¹¿ jak przez
mg³ê
Przez wiarê kroczymy i w ³asce twej woli
Wchodz¹c w Ciemne Noce
Uzbrojeni w Miecz, którym jest s³owo
Przygotowujemy siê do Bitwy.

Mocno utwierdŸ w nas
W naszych sercach i umys³ach
Tê Œwiêt¹ Podró¿ z powrotem do ciebie,
Która by³a zanim czas zaistnia³
Niezaspokojone i bez wytchnienia bêd¹
nasze serca
Dopóki nie z³¹cz¹ siê z twoim
W niebie na wiecznoœæ
Kocham ciê Jezu.

Na dalekim Horyzoncie mgliœcie
dostrzegamy

Stephan J. Pauli
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“I wy byliœcie umar³ymi na skutek waszych wystêpków i grzechów, w których ¿yliœcie niegdyœ
wed³ug doczesnego sposobu tego œwiata, wed³ug sposobu W³adcy mocarstwa powietrza, to
jest ducha, który dzia³a teraz w synach buntu. Poœród nich tak¿e my wszyscy niegdyœ
postêpowaliœmy wed³ug ¿¹dz naszego cia³a, spe³niaj¹c zachcianki cia³a i myœli zdro¿nych. I
byliœmy potomstwem z natury zas³uguj¹cym na gniew, jak i wszyscy inni. A Bóg, bêd¹c bogaty
w mi³osierdzie, przez wielk¹ sw¹ Mi³oœæ, jak¹ nas umi³owa³, i to nas, umar³ych na skutek
wystêpków, razem z Chrystusem przywróci³ do ¿ycia. £ask¹ bowiem jesteœcie zbawieni.” Ef 2:1-5

Larry J. Daly

Spotkania dotycz¹ce Œwiêtej Podró¿y do Nieba, prowadzone przez
B³ogos³awion¹ Misjê Mi³oœci Œwiêtej Trójcy, na które uczêszczam
ju¿ od dwóch i pó³ roku, s¹ dla mnie prawdziwie wielk¹ inspiracj¹.
Dowiedzia³em siê, ¿e Pismo Œwiête zawiera g³êbiê duchow¹ i ¿e
wszystko, co jest w Biblii, dotyczy mojej duchowej podró¿y, aby
byæ z Bogiem na wiecznoœæ w Niebie. Pozna³em równie¿ znaczenie
modlitwy ciszy, sakramentów i Œwiêtego S³owa Bo¿ego. Prawdziwie
zmieni³em sposób patrzenia na swoje ¿ycie i szukam Jezusa w
ka¿dym cz³owieku, którego tu spotykam, w sytuacjach, które wydaj¹
siê szczególnie trudne w wiêzieniu, jednak czy mog³o by byæ lepsze
miejsce do ukazania przyk³adu bycia „jak Chrystus” w stosunku do
innych? Po raz pierwszy w moim ¿yciu Bóg jest najwa¿niejszy i
zawsze bêdzie w nim na pierwszym miejscu. Wiem, ¿e to by³a £aska
Bo¿a, która zaprowadzi³a mnie na spotkania LHTBM. Dziêkujê Bogu
za takich ludzi jak Dick Vogt i tych wszystkich, którzy przybyli z
nim. Zrozumia³em, ¿e jesteœmy na ziemi, aby oczyœciæ i uœwiêciæ
nasze dusze w czasie kroczenia nasz¹ Œwiêt¹ Podró¿¹ do Nieba.
Modlitwa ciszy i pokora zajmuj¹ dziœ du¿o wiêksz¹ czêœæ mojego
¿ycia. Misja pokaza³a mi jak wzrastaæ w Bo¿ej Mi³oœci, która
poprowadzi mnie do g³êbszej relacji z Bogiem i innymi ludŸmi. Moje
¿ycie zmieni³o siê znacznie od kiedy zacz¹³em co tydzieñ uczêszczaæ
na Spotkania Misji.
Ka¿dego dnia dziêkujê Bogu za B³ogos³awion¹ Misjê Mi³oœci
Œwiêtej Trójcy, która ukaza³a mi drogê do bycia osob¹, w której
Chrystus zajmuje g³ówne miejsce. Widzê jak Bóg zmieni³ moje ¿ycie,
pozwalaj¹c mi wzrastaæ w Jego Mi³oœci. Ka¿dego dnia staram siê
byæ bardziej pokornym, kochaæ Boga, a innych jak siebie. Bóg jest
ze mn¹!
Niech Bóg wam b³ogos³awi,

Larry J. Daly

“Kto ma Przykazania Moje i zachowuje Je, ten Mnie Mi³uje. Kto zaœ Mnie Mi³uje, ten
bêdzie Umi³owany przez Ojca Mego, a równiez Ja bêdê go Mi³owa³ i Objawiê mu Siebie”.
J 14:21
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“byœmy istnieli ku chwale Jego majestatu - my, którzyœmy ju¿ przedtem nadziejê z³o¿yli w Chrystusie.”
Ef 1:12

James Whitney
Drodzy Bracia i Siostry,
Jestem wiêŸniem w zak³adzie karnym. Ma³o zna³em dot¹d naszego Pana Jezusa Chrystusa i w moim
¿yciu najwiêksze by³y wartoœci œwiata. Dziêkujê
B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy (i jej
wspania³ym ludziom) za poœwiêcanie mi swego czasu
i dzielenie siê ze mn¹ M¹droœci¹ Bo¿¹.
Id¹c przez wiêkszoœæ mojego ¿ycia z pragnieniem
i ze sta³¹ gonitw¹ za rzeczami tego œwiata, wiele razy
podziwia³em ludzi z czyst¹ wizj¹ Boga, Jezusa
Chrystusa i Ducha Œwiêtego. Jak mog³em ja, bêd¹cy
zawsze z dala od Chrystusa, mieæ nadziejê na bycie
zauwa¿onym przez tych œwiêtych ludzi?
Moja w³asna droga, któr¹ wiedzia³em, ¿e wielu
innych sz³o, doprowadzi³a mnie do
wielu osobistych
zmagañ, których
wynikiem jest mój
d³ug wzglêdem spo³eczeñstwa. By³o
oczywiste, ¿e to mnie
czeka. Jak inni id¹cy
poprzednio tak¹
drog¹, by³em rozczarowany, zszarpany i zbuntowany. Moja pycha zawsze
by³a przede mn¹.
Patrz¹c do wnêtrza, bezlitoœnie szuka³em odpowiedzi w ka¿dym zak¹tku mego serca i naprawdê
dostrzega³em siebie w ciemnoœci. Czu³em siê bez
wyjœcia. Modli³em siê wiêc do Jezusa bym móg³

odnaleŸæ Drogê i poznaæ Moc Boga. To by³a moja
misja. Teraz wiem, ¿e to by³ cud, dokonuj¹cy siê w
ka¿dej chwili od tamtego czasu. Rozpocz¹³em praktyki
katolickie i odmawianie Ró¿añca, przez co pozna³em
Tajemnice Jezusa i Maryi. Duch Œwiêty nie pozwoli³
mi wahaæ siê. By³em wiêc na spotkaniu, gdy Bracia i
Siostry z LHTBM przybyli do nas z programem
Œwiêtej Podró¿y do Nieba. Otrzyma³em pomoc i zachêtê, by porzuciæ moje stare drogi, odci¹æ siê poprzez
przyjêcie postawy pokory i modlitwy do Jezusa
Chrystusa, ¿al za grzechy i oczyszczanie mojej duszy,
poprzez ci¹g³e zwiêkszanie czasu spêdzanego z
Bogiem. Z Panem rozpocz¹³em w sobie rozwa¿anie
prawd, pozbywaj¹c siê tego co nie oddawa³o chwa³y
Bogu. W pokornej modlitwie przepraszam i ¿a³ujê za
grzechy. Bo¿e S³owo
wype³nia pustkê.
Mam teraz nowe
¿ycie. Problemy, z którymi musia³em siê zmagaæ, ju¿ nie wydaj¹ siê
tak istotne. Pragnienie
pokoju poci¹ga teraz
bardziej
ni¿
zwyciêstwa. Ci, z
którymi jest mi dane
spotykaæ siê, w wiêkszoœci nie s¹ ju¿ d³u¿ej powodem
sporu, s¹ refleksj¹ o mocy Woli Bo¿ej nade mn¹. Bóg
ukaza³, ¿e Jego walka jest najwiêksz¹ ze wszystkich,
o wiecznoœæ mojej duszy, wszystkich dusz, teraz wiêc
nie walczê ju¿ sam! Jak¿e kocham Pana Boga!
Moje pragnienie wielu œwiatowych rzeczy straci³o

swój blask. Zawsze Jezus Chrystus jest w moim sercu.
Jestem pokornie wdziêczny za modlitwy wszystkich Braci i Sióstr
B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy, czujê moc wszystkich
ich modlitw. Niech Bóg was b³ogos³awi! Dawniej obawia³em siê czy
kiedykolwiek bêdê móg³ dojrzeæ Boga tak jak Œwiêci. Teraz ju¿ nie
obawiam siê. Mam nowe ¿ycie. Chwa³a Bogu!

James

“Przykazanie nowe Dajê wam, abyœcie siê wzajemnie Mi³owali tak, jak Ja was Umi³owa³em; ¿ebyœcie i wy tak siê Mi³owali
wzajemnie. Po tym wszyscy poznaja, zescie uczniami Moimi, jeœli bêdziecie siê wzajemnie Mi³owali.” J 13:34-35
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SPOTKANIA LHTBM w WIÊZIENIU

Phillip D. Negrete
Tak jak wielu innych ludzi na tym
œwiecie ¿y³em ¿yciem raczej samolubnym. By³o ciê¿ko mi wyjœæ poza moje
osobiste pragnienia i potrzeby. Szuka³em szczêœcia we wszystkich rzeczach tego œwiata i kiedy ju¿ wyczerpa³em wszystkie si³y w tych poszukiwaniach, stwierdzi³em, ¿e szczêœcia
nie znajdzie siê w naturalnych w³aœciwoœciach mego cia³a. Moje oczy niegdy
nie mêcz¹ siê patrzeniem, uszy nigdy
nie mêcz¹ siê intrygami, jêzyk mówieniem, po¿¹dliwoœci cia³a pozostaj¹
niezaspokojone, a¿ jedna nie zast¹pi
drugiej, która siê zrodzi³a. Moje cia³o
sta³o siê dla mnie bezlitosnym panem,
którego niczym nie mog³em nasyciæ,

wiêc rezygnowa³m kompletnie
wyczerpany, pe³en depresji i z³oœci.
Szzêœcie pozostawa³o nieosi¹galnym
mitem, wiêc wycofa³em siê ze
wszystkich spraw, które poprzednio
skupia³o uwagê mego serca.
Bogu niech bed¹ dziêki, ¿e pozwoli³
mi dojœæ do koñca “samego siebie” i
siêgn¹æ dna rozpaczy. Odarty ze
wszystkiego, stan¹³em przed Bogiem
prosz¹c o prowadzenie i przez Jego
delikatnego Ducha zosta³em poprowadzony do Koœcio³a Katolickiego z
jego bogat¹ histori¹ w której zawiera siê
pe³nia Ewangelii Chrystusa. Nied³ugo
potem przyjaciel zaprosi³ mnie do
uczestnictwa w studium biblijnym

LHTBM i poprzez to studium pisma
sta³y siê dla mnie ¿ywe. Dziœ wiem, ze
jestem powo³any do tego abym by³
œwiêty i ¿e pismo mówi wprost do mnie
wskazuj¹c kim jestem i kim powinienem
byæ. Uczê siê jak s³uchaæ Boga w czasie
modlitwy ciszy i teraz mogê powiedzieæ

wam, ¿e szczêœcie przychodzi od Pana
a pokój duszy przychodzi z poznania
Boga, który was kocha. Módlcie siê za
mnie.
Pietnastego sierpnia, w œwiêto
wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi
Panny, zosta³em ochrzczony. Phil

Wiemy te¿, ¿e Bóg z tymi, którzy Go mi³uj¹,
wspó³dzia³a we wszystkim dla ich dobra, z tymi,
którzy s¹ powo³ani wed³ug [Jego] zamiaru. Albowiem tych, których od wieków pozna³,
tych te¿ przeznaczy³ na to, by siê stali na wzór
Obrazu Jego Syna, aby On by³ pierworodnym
miêdzy wielu braæmi.
Rz 8:28-29
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“Je¿eli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako wierny i sprawiedliwy
odpuœci je nam, i oczyœci nas z wszelkiej nieprawoœci” 1 J 1:9
“Baczcie wiêc pilnie, jak
postêpujecie: nie jako
niem¹drzy, ale jako m¹drzy.
Wyzyskujcie chwilê
sposobn¹, bo dni s¹ z³e. Nie
b¹dŸcie przeto nierozs¹dni,
lecz usi³ujcie zrozumieæ, co
jest wol¹ Pana. A nie
upijajcie siê winem, bo to
jest [przyczyn¹]
rozwi¹z³oœci, ale
nape³niajcie siê Duchem”
Ef 5:15-18

Czy odwiedzi³eœ kiedyœ wiêzienie?
Po raz pierwszy wesz³am na teren wiêzienia maj¹c 22
lata. By³am pielêgniark¹ Czerwonego Krzy¿a i zosta³am
wys³ana do pobrania krwi. To by³o przera¿aj¹ce
doœwiadczenie – przekroczenie bramy wiêziennej,
otaczaj¹ce kraty i ciemnoœæ. Co powiem wiêŸniom, gdy
bêdê pobiera³a krew? Gdy wk³u³am ig³ê w ramiê pierwszego wiêŸnia, ten zapyta³ mnie: „Wiesz dlaczego tu
jestem?” i zaœmia³ siê. Od tego momentu napiêcie opad³o
i swobodnie ze wszystkimi rozmawia³am. Opuszcza³am
wiêzienie ze smutkiem i bezradnoœci¹ w sercu wzglêdem
tych ludzi – utracili swoj¹ wolnoœæ i mog³am wyczuæ w
nich ten ból. Nie wiedzia³am, ¿e Bóg wyœle mnie tutaj z
powrotem by karmiæ ich dusze Jego S³owem Daj¹cym
¯ycie i Jego Œwiêt¹ Mi³oœci¹.
Trzy lata temu, osoba koordynuj¹ca pos³ugê
duszpastersk¹ w wiêzieniu, zwróci³a siê z pytaniem do
cz³onka B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy czy
Misja przysz³aby do nich z cotygodniowymi spotkaniami
z Pismem Œwiêtym. Dostrzega³a ona potrzebê g³oszenia
S³owa Bo¿ego wiêŸniom. Zg³osi³am siê maj¹c w pamiêci
moje przesz³e doœwiadczenia w tym zak³adzie.
Rozumia³am teraz, ¿e bezradnoœæ, któr¹ poprzednio
czu³am, by³a brakiem zdolnoœci do dzielenia siê S³owem
Bo¿ym z wiêŸniami. Wówczas przez krótki okres czasu
wykonywa³am zawód pielêgniarki i rzadko czyta³am
Pismo Œwiête w tym okresie mojego ¿ycia. Odk¹d sta³am
siê cz³onkiem B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy, Biblia – Bo¿e S³owo, sta³o siê ¿ywe w moim sercu.
By³am zg³odnia³a przebywania z Bogiem w Piœmie
Œwiêtym, w modlitwie ciszy, w Sakramentach i mia³am
mocne pragnienie czynienia cokolwiek Bóg mi powie by nieœæ Jego S³owo. “Duch Pañski spoczywa na

Mnie, poniewa¿ mnie namaœci³ i pos³a³ Mnie,
abym ubogim niós³ dobr¹ nowinê, wiêŸniom
g³osi³ wolnoœæ, a niewidomym przejrzenie; abym
uciœnionych odsy³a³ wolnymi” (£k 4:18).
Ka¿dego tygodnia mia³y jeŸdziæ cztery osoby. Gdyby
ktoœ nie móg³, mia³am jechaæ ja. Dziêkujê Bogu za to b³ogos³awieñstwo i chcia³abym podzieliæ siê nim z Wami.
Po kilku miesi¹cach spotkañ jeden z wiêŸniów
powiedzia³ nam, ¿e zanim przyszed³ na spotkania
B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy, myœla³, ¿e
by³ lepszy, 95% lepszy ni¿ reszta jego wspó³wiêŸniów.
Teraz, poprzez czytanie Pisma Œwiêtego, modlitwê i
spotkania spostrzeg³ swoj¹ pychê i to, ¿e stawia³ siebie
ponad innych, patrzy³ z góry na tych pozosta³ych 95%.
¯a³owa³. “Je¿eli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jako
wierny i sprawiedliwy odpuœci je nam, i oczyœci nas z

wszelkiej nieprawoœci” (1J 1:9). Nawracanie serc
dokonywa³o siê u niego i innych. Nie chcieli ju¿ d³u¿ej iœæ
w³asn¹ drog¹, ale koncentrowali siê na Bo¿ej Drodze, któr¹
jest mi³owanie Boga i bliŸnich tak jak Jezus mi³owa³. By³o
to trudne w wiêzieniu i dlatego byli oni przeœladowani przez
innych wspó³wiêŸniów, ale wci¹¿ regularnie przychodzili
na spotkania.
WiêŸniowie opowiadali jak ukradkiem znajdowali czas
na modlitwê i czytanie Bibli. Nie by³o to ³atwe ze wzglêdu
na ich ostry harmonogram i brak prywatnoœci. Cudownym
by³o obserwowaæ jak Duch Œwiêty prowadzi³ ka¿dego z

Czy odwiedzi³eœ kiedyœ wiêzienie?
Przede wszystkim, otrzymanie przepustki
zajmuje tygodnie lub miesi¹ce. Gdy
przybêdziesz, musisz okazaæ dokument
to¿samoœci ze zdjêciem, zostajesz przeszukany, potem musisz siê zarejestrowaæ
i czekaæ, a¿ stra¿nik wiêzienny wywo³a
twoje imiê. Nieustannie s³yszysz odg³osy
otwieranych i zamykanych bram. Stra¿nik
prowadzi prosto do pokoju i musisz
pozostaæ tam a¿ on wróci i ciê wyprowadzi. Uczucie bezradnoœci. Jak musi
czuæ siê wiêzieñ? Jak on mo¿e szukaæ
tutaj Boga?
nich bli¿ej Boga a ich ¿ycie nabra³o teraz znaczenia, Jezus
stawa³ siê ¿ywy w ich sercach. Teraz rozumiem jak poprzez
Bo¿¹ Moc, ludzie duchowo umarli staj¹ siê ¿ywi. “Wysch³e
koœci, s³uchajcie S³owa Pana! Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja
wam dajê Ducha po to, abyœcie siê sta³y ¿ywe. Chcê was
otoczyæ œciêgnami i sprawiæ, byœcie obros³y cia³em, i
przybraæ was w skórê, i daæ wam ducha po to, abyœcie
o¿y³y i pozna³y, ¿e Ja jestem Pan.” (Ez 37:5-6)
Poprzez Spotkania Misji, zaczêli widzieæ jak bardzo
Jezus ich ukocha³ i ¿e s¹ powo³ani do Œwiêtoœci. Jeden z
wiêŸniów wyzna³, ¿e nigdy nie przypuszcza³, i¿ bêdzie
dziêkowaæ Bogu za pobyt w wiêzieniu, ale teraz dziêkuje
Bogu. Powiedzia³ nam, ¿e gdyby nie trafi³ do wiêzienia,
nie odnalaz³by Boga. Dziêki B³ogos³awion¹ Misjê Mi³oœci

Œwiêtej Trójcy. Teraz chce iœæ do Nieba. Niepokoi³ siê o
swoj¹ rodzinê i pragn¹³ aby jego ma³¿eñstwo zosta³o
pob³ogos³awione, aby przystêpowaæ do Sakramentów. Nie
chcia³ by jego dzieci pope³ni³y b³êdy, które on zrobi³ i
modli³ siê za nie. To jest Œwiêta Mi³oœæ – troska o zbawienie innych.
Bóg Pob³ogos³awi³ mu. Jego ma³¿eñstwo zosta³o
pob³ogos³awione i powróci³ on do przyjmowania
Sakramentów. Gdy opuszcza³ wiêzienie, dowiedzia³ siê,
¿e tam gdzie bêdzie mieszka³, s¹ spotkania Misji.
Dziêkowa³ Bogu za to, bo wiedzia³, ¿e po zwolnieniu musi
pozostaæ blisko Boga poprzez udzia³ w spotkaniach.
Nie jeŸdzi³am na Spotkania Misji w wiêzieniu
Anamosa ka¿dego tygodnia, gdy¿ pe³ni³am rolê zastêpcy,
ale za ka¿dym razem gdy pojecha³am, widzia³am pokornych mê¿czyzn szukaj¹cych Boga, chc¹cych teraz wzi¹æ
swój codzienny krzy¿ i iœæ za Jezusem. Ich ¿ycie nabra³o
znaczenia, mia³o teraz cel – kierowali siê do Nieba. Mieli
upadki, ale teraz ci¹gle kierowali siê do Jezusa poprzez
modlitwê, Pismo Œwiête i Sakramenty. Dokonali oni
wyboru pójœcia za Jezusem, i teraz Duch Œwiêty Uczy³
ich i Wype³nia³ ich serca Bo¿ym Pokojem i Radoœci¹
zamiast z³oœci, nienawiœci, braku przebaczenia i oskar¿ania
innych. Zaczynali teraz zawierzaæ Bo¿ej Drodze a nie
w³asnej b¹dŸ œwiatowej drodze, która jest przepe³niona
k³amstwami.
Dziêkujê Bogu za Jego Mi³oœæ i Mi³osierdzie nad tymi
wiêŸniami i nad tymi z nas, którzy je¿d¿¹ do wiêzienia;
Bowiem Duch Œwiêty nieustannie poucza tych, którzy
szukaj¹ Boga. “Ka¿dy, kto pije tê wodê, znów

bêdzie pragn¹³. Kto zaœ bêdzie pi³ wodê, któr¹
Ja mu dam, nie bêdzie pragn¹³ na wieki, lecz
woda, któr¹ Ja mu dam, stanie siê w nim Ÿród³em
wody wytryskaj¹cej ku ¿yciu wiecznemu.”
(J 4:13-14)
Bóg pyta ka¿dego z nas tak jak zapyta³ Piotra:
“Szymonie, synu Jana, czy mi³ujesz Mnie wiêcej ani¿eli ci? Odpowiedzia³ Mu: Tak, Panie, Ty
wiesz, ¿e Ciê kocham. Rzek³ do niego: Paœ
baranki moje” (J 21:15). W mym sercu roœnie
pragnienie pójœcia i karmienia Jego baranków,
widz¹c owoce Jego S³owa – ludzie umarli o¿ywaj¹.
“Moim pokarmem jest wype³niæ wolê Tego,
który Mnie pos³a³, i wykonaæ Jego dzie³o”
(J 4:34).
Niech Wam Bóg b³ogos³awi,
Siostra Mary Jo
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Jest dla mnie wielkim b³ogos³awieñstwem
mo¿liwoœæ uczestniczenia od trzech lat w spotkaniach
B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy w
Wiêzieniu Stanowym Anamosa. Duchowym
nape³nieniem jest dzielenie siê S³owem Bo¿ym poprzez
Bibliê z t¹ grup¹ wspania³ych ludzi.
Chocia¿ wszyscy jesteœmy grzesznikami, wszyscy
jesteœmy Dzieæmi Bo¿ymi i w Jego oczach tacy sami
jesteœmy. Przez ostatnie lata bezwzglêdnie wiêcej
otrzyma³am ni¿ da³am Podró¿uj¹c do Nieba razem z
moimi braæmi w Chrystusie. Jak¿e wielka inspiracj¹ s¹
ci ludzie, którzy staraj¹ siê spêdzaæ czas na modlitwie,
czytaniu Pisma Œwiêtego i, przede wszystkim, jak ka¿dy
z nich traktuje w³asne zmagania w codziennym ¿yciu
koncentruj¹c siê na Chrystusie, bêd¹c jednoczeœnie w
tak trudnym œrodowisku. Tylko Moc¹ Ducha Œwiêtego

s¹ oni w stanie œwiadczyæ o Chrystusie wspó³wiêŸniom, spoœród których wielu nie ma innej mo¿liwoœci
lub zainteresowania, by s³uchaæ o ich Zbawcy. Razem
z naszymi braæmi w Chrystusie doœwiadczamy Bo¿ej
Mi³oœci i przebaczenia. S³owa nigdy nie przeka¿¹
pokoju, który jest w oczach tych wspania³ych dusz, gdy
dzielimy siê nawzajem Bo¿¹ Œwiêt¹ Mi³oœci¹.
Dziêki wysi³kom wspania³ej osoby, jak¹ jest Carol
Potter, która koordynowa³a pos³ugê duszpastersk¹ w
wiêzieniu, wielokrotnie, a zw³aszcza podczas œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i Zmartwychwstania Pañskiego,
byliœmy zapraszani na specjalne Msze Œwiête, aby grupa
tych ludzi mog³a podzieliæ siê swym œwiadectwem. W
niedzielê, 15 sierpnia 2004 roku, w wielkie œwiêto
Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny, dwóch
mê¿czyzn z naszej grupy zosta³o przyjêtych do Œwiêtego

Koœcio³a Katolickiego poprzez Sakrament Chrztu
Œwiêtego. Có¿ za ogromny dar dla naszego Œwiêtego
Koœcio³a!
Gdy obejmujê wszystkie Bo¿e Dzieci Œwiêt¹
Mi³oœci¹, mam w sercu s³owa z Ewangelii œw. Jana
(15:14-17): „Wy jesteœcie przyjació³mi moimi, je¿eli
czynicie to, co wam przykazujê. Ju¿ was nie nazywam
s³ugami, bo s³uga nie wie, co czyni pan jego, ale
nazwa³em was przyjació³mi, albowiem oznajmi³em wam
wszystko, co us³ysza³em od Ojca Mego. Nie wyœcie Mnie
wybrali, ale Ja was wybra³em i przeznaczy³em was na
to, abyœcie szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwa³ –
aby wszystko da³ wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie
w Imiê Moje. To wam przykazujê, abyœcie siê wzajemnie
Mi³owali.”
Marilyn, Sierpieñ 2004 r.

“Dlatego odrzuciwszy k³amstwo: niech ka¿dy z was mówi Prawdê do bliŸniego,
bo jesteœcie nawzajem dla siebie cz³onkami. Gniewajcie siê, a nie grzeszcie:
niech nad waszym gniewem nie zachodzi s³oñce! Ani nie dawajcie miejsca
diab³u! Kto dot¹d krad³, niech ju¿ przestanie kraœæ, lecz raczej niech pracuje
uczciwie w³asnymi rêkami, by mia³ z czego udzielaæ potrzebuj¹cemu. Niech
nie wychodzi z waszych ust ¿adna mowa szkodliwa, lecz tylko buduj¹ca, zale¿nie
od potrzeby, by wyœwiadcza³a dobro s³uchaj¹cym. I nie zasmucajcie Bo¿ego
Ducha Œwiêtego, Którym zostaliœcie Opieczêtowani na dzieñ odkupienia. Niech
zniknie spoœród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwoœæ,
zniewa¿enie - wraz z wszelk¹ z³oœci¹. B¹dŸcie dla siebie nawzajem dobrzy i
mi³osierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczy³ w Chrystusie.”
Ef 4:25-32

Trzy lata temu jeden z cz³onków B³ogos³awionej
Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy zasugerowa³, aby pójœæ z
B³ogos³awion¹ Misj¹ do wiêŸniów w Wiêzieniu
Stanowym Anamosa. Skontaktowa³em siê wówczas z
osob¹ kieruj¹c¹ pos³ug¹ duszpastersk¹ w wiêzieniu,
która poinformowa³a mnie, ¿e w zak³adzie nie odbywaj¹
siê ¿adne spotkania katolickie. Misja zosta³a przyjêta
by takie duszpasterstwo rozpocz¹æ.
Pamiêtam dok³adnie pierwsze spotkanie
B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy w
wiêzieniu. Zg³osiliœmy siê do stra¿nika i zapisaliœmy
nasze nazwiska, aby byæ przepuszczonym przez bramy
wiêzienne. Nastêpnie zostaliœmy poddani kontroli
osobistej, zosta³o sprawdzone wszystko, co mieliœmy
ze sob¹, tak¿e Pisma Œw. Po tej kontroli bezpieczeñstwa,
pozwolono nam przejœæ przez pierwsz¹ z wielu bram;
gdy ka¿da z nich by³a za nami zatrzaskiwana i zamykana,
moje serce coraz bardziej stawa³o siê przyt³oczone i
ogarnia³o mnie poczucie odosobnienia. Po wspinaczce
po schodach weszliœmy do kaplicy gdzie czeka³o na nas
dziesiêciu wiêŸniów. Na pocz¹tku odmówiliœmy
modlitwê misyjn¹ i rozpoczêliœmy czytanie ¯ywego
S³owa Bo¿ego z Pisma Œwiêtego. Dziêki S³owu Bo¿emu
to poczucie odosobnienia opuœci³o mnie i moje serce
poczu³o siê spokojniejsze; od tego momentu trwaliœmy
w B³ogos³awieñstwie Bo¿ym.
To prawdziwe B³ogos³awieñstwo i dar od Boga
móc spojrzeæ na minione 3 lata dzielenia siê z moimi
braæmi w Chrystusie pe³nym Mocy S³owem Bo¿ym,
modlitw¹ i Sakramentami Œwiêtego Koœcio³a
Katolickiego. Jezus tak mówi w Ksiêdze Ezechiela:
“Prorokuj nad tymi koœæmi i mów do nich: ‘Wysch³e
koœci, s³uchajcie s³owa Pana!’ Tak mówi Pan Bóg:
Oto Ja wam dajê ducha po to, abyœcie siê sta³y ¿ywe.”
(Ez 37:4-5). Prawdziwie by³em œwiadkiem jak te piêkne

dusze powoli powstawa³y ze œmierci i wraca³y do ¿ycia,
jak by³y karmione Bo¿¹ Œwiêt¹ Mi³oœci¹ przez Jego
S³owo, modlitwê i Sakramenty. Jezus mówi w Liœcie do
Kolosan: “I was, umar³ych na skutek wystêpków i
‘nieobrzezania’ waszego [grzesznego] cia³a, razem z
Nim przywróci³ do ¿ycia. Darowa³ nam wszystkie
wystêpki.” (Kol 2:13) Pamiêtam czêste rozmowy o
pozostawaniu umar³ym z powodu naszej grzesznoœci i
o tym, ¿e wszyscy jesteœmy jednakowymi grzesznikami
przed Jezusem Chrystusem, a tak¿e o tym, ¿e On
przyszed³ do grzeszników. W Ewangelii œw. Mateusza
czytamy:
“Bo nie przyszed³em powo³aæ
sprawiedliwych, ale grzeszników.” (Mt 9:13b).
Wielkim b³ogos³awieñstwem dla wszystkich z nas
uczêszczaj¹cych na te wiêzienne spotkania jest
doœwiadczanie razem z naszymi braæmi w Chrystusie
Mocy Ducha Œwiêtego i Prawdy (S³owa Bo¿ego) przez
czytanie Pisma Œwiêtego, modlitwê ciszy wed³ug
wskazañ B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy.
W Ewangelii œw. Jana Jezus mówi: “Nadchodzi jednak
godzina, owszem ju¿ jest, kiedy to prawdziwi czciciele
bêd¹ oddawaæ czeœæ Ojcu w Duchu i prawdzie, a
takich to czcicieli chce mieæ Ojciec. Bóg jest duchem:
potrzeba wiêc, by czciciele Jego oddawali Mu czeœæ
w Duchu i prawdzie.” (J 4:23-24).
Jeden z naszych braci wiêŸniów w B³ogos³awionej
Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy mia³ mo¿liwoœæ
przeniesienia z tego wiêzienia o maksymalnym rygorze
do wiêzienia o du¿o wiêkszej swobodzie. Wiele razy
rozmawialiœmy przed jego decyzj¹, chcia³ on ode mnie
us³yszeæ co powinien zrobiæ. Wiedzia³em, ¿e walczy w
sercu. Bóg mówi³ mu, aby pozosta³ w obecnym
zak³adzie. I wiedzia³em, ¿e by³ inny g³os
podpowiadaj¹cy aby odszed³. Ca³y czas zachêca³em go,
aby modli³ siê w tej intencji a Bóg da mu jasn¹

odpowiedŸ. Wiedzia³em, ¿e jego duchowa walka, aby
nie odchodziæ, by³a z powodu B³ogos³awionej Misji
Mi³oœci Œwiêtej Trójcy i tego, co Jezus dokonywa³ w
jego sercu. Ale on sam musia³ wybraæ. Zdecydowa³ o
przeniesieniu, zapewni³em go o pamiêci w modlitwie.
Mia³em okazjê rozmawiaæ z nim kilka tygodni po jego
przeniesieniu do wiêzienia o mniejszym rygorze i
pierwsze, co wysz³o z jego ust, by³o: “Podj¹³em z³¹
decyzjê, s³ucha³em bardziej szatana ni¿ Boga
mówi¹cego w mym sercu.” Poprosi³ mnie abym
porozmawia³ z kimœ o mo¿liwoœci przeniesienia go z
powrotem do Stanowego Wiêzienia Anamosa.
Dziêkowa³em i chwali³em Boga za jego serce rozpalone
dla Jezusa, ¿e brakowa³o mu naprawdê tego, co Misja
dawa³a dla rozwoju duchowego. Czy mo¿na wyobraziæ
sobie pragnienie powrotu i zrzekniêcia siê wiêkszej
wolnoœci za pozostanie z Jezusem! To prawdziwe
b³ogos³awieñstwo, Bo¿a Œwiêta Mi³oœæ. Jest on teraz z
powrotem w Stanowym Wiêzieniu Anamosa i uczêszcza
na spotkania B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy. Powiedzia³ mi: “Jestem z powrotem w domu.”
Wszyscy wiemy, ¿e nasz prawdziwy dom jest w niebie
i ¿e jesteœmy tylko koczownikami na ziemi, nie ma tu
trwa³ego miasta dla nas. Czytamy w Liœcie do
Hebrajczyków: “Nie mamy tutaj trwa³ego miasta, ale
szukamy tego, które ma przyjœæ.” (Hbr 13:14).
Módlmy siê nieustannie za naszych braci w Chrystusie
ze Stanowego Wiêzienia Anamosa, aby tak jak my
szukali tego trwa³ego miasta, które ma byæ, Nieba.
B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej Trójcy daje nam
wskazania powrotu do tego trwa³ego miasta – Œwiêt¹
Podró¿ do Nieba. Przez tê Podró¿ Œwiêty Koœció³
Rzymskokatolicki staje siê ¿ywy dla Dzieci Bo¿ych.
Bogu niech bêd¹ dziêki za B³ogos³awion¹ Misjê Mi³oœci
Œwiêtej Trójcy.
Dick, Sierpieñ 2004 r.

Krzy¿a g³upstwem jest dla tych, co id¹ na zatracenie,
Moc¹ Bo¿¹ zaœ dla nas, którzy dostêpujemy zbawienia.”

“Nauka bowiem

1 Kor 1,18
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“Baczcie, aby kto was nie zagarn¹³ w niewolê przez tê filozofiê bêd¹c¹ czczym
oszustwem, opart¹ na ludzkiej tylko tradycji, na ¿ywio³ach œwiata, a nie na
Chrystusie. W Nim bowiem mieszka ca³a Pe³nia: Bóstwo, na sposób cia³a, bo zostaliœcie
nape³nieni w Nim, który jest G³ow¹ wszelkiej Zwierzchnoœci i W³adzy”. Kol 2:8-10
Jako cz³onek B³ogos³awionej Misji
Mi³oœci Œwiêtej Trójcy, nigdy nie zapomnê
mego doœwiadczenia z niesienia przes³ania
wielkiej Bo¿ej Mi³oœci i Mi³osierdzia
wiêŸniom stanowego wiêzienia w
Anamosa. By³am jedn¹ z wielu, którzy
jeŸdzili tam co dwa tygodnie po drogach w
przebudowie, które by³y krête i wyboiste i
niezbyt bezpieczne. By³y tam ograniczenia
prêdkoœci, znaki by byæ ostro¿nym. Moje
¿ycie by³o tak¿e w przebudowie. Tyle pracy
potrzeba by³o wykonaæ w mojej duszy, aby
wyprostowaæ i wyg³adziæ moj¹ drogê do
Nieba. Chcia³am jeŸdziæ do wiêzienia, aby
pomóc im zbli¿yæ siê do Boga, poniewa¿
zna³am Moc S³owa Bo¿ego w moim
¿yciu, jak Ono umocni³o mnie na wyboistej
drodze mojego ¿ycia i w codziennych
zmaganiach. Nauczy³am siê tym bardziej
ufaæ Bogu im bardziej ros³y trudnoœci. Któ¿
ma Moc pomóc nam triumfowaæ w tych
trudnoœciach, jak TYLKO BÓG.
Zanim mogliœmy pracowaæ w wiêzieniu, w³adze stanowe sprawdzi³y przesz³oœæ
ka¿dego z nas. Po paru tygodniach, wraz z

Potem otwierane by³y drugie wrota i
przechodziliœmy obok wiêŸniów szoruj¹cych pod³ogi sto³ówki i korytarzy, inni
w tym czasie po prosu przygl¹dali siê nam.
By³am ciekawa jak oni siê czuj¹. Na
pocz¹tku by³am nerwowa, ale przynajmniej
wiedzia³em, ¿e ja tam nie zostajê. Bogu
niech bêd¹ dziêki. Powiedzenie “gdyby nie
£aska Bo¿a, by³abym jak oni (wiêŸniowie)”, przychodzi³o mi na myœl. Gdyby ci
wiêŸniowie dost¹pili tak wielu Bo¿ych
£ask jak ja w moim ¿yciu, byliby ju¿ chyba
œwiêtymi.
Wspania³a osoba, która koordynowa³a
pos³ugê duszpastersk¹ w wiêzieniu, wita³a
nas za ka¿dym razem, a póŸniej z grup¹
nadzoru obserwowa³a przez okno jak
prowadziliœmy spotkanie. Zawsze
odmawialiœmy Modlitwê Jednoœci na
pocz¹tku i na koñcu tych spotkañ z
mê¿czyznami, których znaliœmy tylko po
imieniu. Zaczêliœmy czytaniem Pisma
Œwiêtego, szczególnie rozdzia³u trzeciego
z Ksiêgi Rodzaju z rozwa¿aniem o jak
Adam i Ewa zostali wygnani z Raju z

rano. Jak wiele czasu i
wysi³ku my, bêd¹cy “poza
murami” wk³adamy w
nasze ¿ycie modlitewne?
Modlitwa daje nam ¯yw¹
Wodê, któr¹ potrzebujemy
aby rozdmuchaæ Bo¿y
p³omieñ, który jest w nas.
Inny mê¿czyzna z tej
grupy, który wychodzi³ z
wiêzienia przedterminowo ze wzglêdu na
u³askawienie – prostowa³
swe ¿ycie i powróci³ do
Koœcio³a i sakramentów.
Przyj¹³ œlub koœcielny, a
jego ¿ona tak¿e zaczê³a
pobieraæ duchowe porady.
W liœcie œw. Jakuba
Aposto³a
czytamy:
“Wiedzcie, bracia moi
umi³owani:
ka¿dy
cz³owiek winien byæ
chêtny do s³uchania,
nieskory do mówienia,

SPOTKANIA LHTBM w WIÊZIENIU
Przyszli aby osobiœcie poznaæ Pana Boga - w wiêzieniu
listem-pozwoleniem przysz³a lista regu³ i
ustaleñ dotycz¹cych tego jak mamy siê
ubieraæ, jakie przedmioty mog¹, a jakie nie
mog¹ byæ wnoszone do wiêzienia. Nie
by³am zaskoczona tak dok³adn¹ procedur¹.
Prawdê mówi¹c, oczekiwa³am tego, lecz
wci¹¿ by³o to nieprzyjemne uczucie.
Zwykle przybywaliœmy pó³ godziny
wczeœniej, aby policjant móg³ nas sprawdziæ
w pozamykanym na trzy spusty biurze... z
kamerami obserwacyjnymi, kieruj¹cymi
czujne “oko” na wiêŸniów, na dziedziñcach
lub innych miejscach. Ka¿dy po kolei
otrzymywa³ przepustki goœcia. Potem
sprawdzano nasze torby, oficer myszkowa³
po naszych Bibliach i torbach, wiêc zwykle
nie braliœmy wiele ze sob¹... bo i nie potrzebowaliœmy wiêcej ni¿ nasze Pisma Œw.
Czêsto, gdy czekaliœmy na eskortê do
kaplicy, gdzie mieliœmy spotkania, policjant
ze œlicznym tresowanym psem przechodzi³
przez ciemn¹, lecz czyst¹ poczekalniê. Nikt
nic nie mówi³. Kiedy by³ czas przejœcia do
kaplicy, inny stra¿nik sygnalizowa³ nam by
podejœæ i zdalnie otwiera³ pierwsze wrota i
nastêpnie je zamyka³ za nami.

powodu duchowej pychy i niepos³uszeñstwa Bogu. Mówiliœmy o tym, dlaczego
jesteœmy tu na tej ziemi, podobnie jak
Adam i Ewa, dlaczego mamy ¿a³owaæ i
przepraszaæ za nasze grzechy i powróciæ
do w³aœciwego zwi¹zku z Bogiem, poprzez
pokorne pos³uszeñstwo Jemu.
By³am zdumiona, kiedy po nied³ugim czasie uczestnictwa wiêŸniów w
Spotkaniach, któryœ z nich poprosi³ nas
o nauczenie jak nawróciæ siê. Z pokor¹
przyjê³am jego pytanie. Jak¿e cudownie
Bóg dotyka³ ich serc! Jezus powiedzia³,
ze przyszed³ wezwaæ grzeszników, którymi
wszyscy jesteœmy, nie sprawiedliwych. Pokorne, skruszone serce jest tym, czego Bóg
oczekuje od nas. S³owo Bo¿e stawa³o siê
¿ywe w jego sercu.
Bardzo wa¿ne w próbowaniu zbli¿enia
siê do Boga jest przeznaczenie czasu na
modlitwê. Czêsto pytaliœmy ich czy mieli
czas na modlitwê i trwali w ciszy
pozwalaj¹c Bogu mówiæ do ich serc. Jeden
z tych mê¿czyzn, prawie czterdziestoletni,
powiedzia³, ¿e wstaje o 4 rano, aby siê
modliæ, poniewa¿ musi byæ w pracy o pi¹tej

nieskory do gniewu. Gniew bowiem mê¿a
nie wykonuje sprawiedliwoœci Bo¿ej.
Odrzuæcie przeto wszystko, co nieczyste,
oraz ca³y bezmiar z³a, a przyjmijcie w
duchu ³agodnoœci zaszczepione w was
S³owo, które ma moc zbawiæ dusze wasze.
Wprowadzajcie zaœ S³owo w czyn, a nie
b¹dŸcie tylko s³uchaczami oszukuj¹cymi
samych siebie. Je¿eli bowiem ktoœ
przys³uchuje siê tylko S³owu, a nie
wype³nia Go, podobny jest do cz³owieka
ogl¹daj¹cego w lustrze swe naturalne
odbicie. Bo przyjrza³ siê sobie, odszed³ i
zaraz zapomnia³, jakim by³. Kto zaœ pilnie rozwa¿a doskona³e Prawo, Prawo
wolnoœci, i wytrwa w nim, ten nie jest
s³uchaczem sk³onnym do zapominania,
ale wykonawc¹ dzie³a; wype³niaj¹c je,
otrzyma b³ogos³awieñstwo.” (Jk 1:19-25)
To by³o wspania³e widzieæ, jak ten
mê¿czyzna wk³ada³ S³owo Bo¿e i obietnice
do serca, poprzez to czego dowiedzia³ siê
na spotkaniach LHTBM.
Mê¿czyŸni ci – w czêœci bardzo m³odzi,
inni w œrednim wieku, a niektórzy po
siedemdziesi¹tce – przychodzili na spotkania

z ró¿nych powodów. Niektórzy po prostu
chcieli oddzieliæ siê od gniewu i negatywnej
atmosfery w innych czêœciach wiêzienia,
inni z ciekawoœci, inni powiedzieli, ¿e
chcieli siê nauczyæ wiêcej o Biblii.
Mê¿czyŸni ci przyszli, aby osobiœcie poznaæ
Pana Boga - w wiêzieniu... Bóg przychodzi,
aby spotkaæ nas gdziekolwiek jesteœmy
duchowo, lub fizycznie. Czy jesteœmy w
kajdanach fizycznych, czy te¿ duchowo
skuci grzechem, Jezus przyszed³ na ziemiê,
aby uwolniæ nas z naszego niewolnictwa
grzechu. My po prostu musimy otworzyæ
Mu nasze serca. Kiedy przychodzimy do
Boga nigdy nie odchodzimy z pustymi rêkami. Oni nie odeszli z pustymi rêkami!
Zainspirowali mnie do wiêkszej ufnoœci i
nadzieji w Bo¿¹ Moc, Mi³oœæ i Mi³osierdzie
dla wszystkich Jego Dzieci i mam nadziejê,
¿e ich historie wzbudz¹ w ka¿dym wielk¹
nadziejê. Niech was Bóg b³ogos³awi.

W wiêzieniu Anamosa odbywaj¹ siê
spotkania B³ogos³awionej Misji Mi³oœci
Œwiêtej Trójcy.
Jeden z cz³onków Misji przez lata
chodzi³ tam i wraz z wiêŸniami odmawia³
Ró¿aniec, b³agaj¹c B³ogos³awion¹
Dziewicê Maryjê, nasz¹ Matkê, o pomoc.
Zasugerowa³ on, abyœmy spróbowali i
rozpoczêli spotkania w³aœnie w tym
wiêzieniu. Jest to dla mnie niezwyk³a
sposobnoœæ móc ujrzeæ Moc Boga
dzia³aj¹c¹ w tych ludziach. S¹ oni
niezwykle sumienni w uczêszczaniu na
spotkania, w modlitwie ciszy i w czytaniu

Pisma Œwiêtego. Na spotkaniach w
jednym tygodniu mamy nauczanie, w
nastêpnym zaœ czytamy Pismo Œwiête i w
ciszy ws³uchujemy siê w Boga mówi¹cego
do nas.
W naszym ¿yciu czasami czujemy siê
przestraszeni innych, gdy mówimy o Bogu
w nas. Natomiast ci mê¿czyŸni id¹ do
swoich wspó³wiêŸniów i dziel¹ siê z nimi
S³owem Bo¿ym. O ile¿ bardziej mo¿e to
byæ trudniejsze dla nich?
Bardzo czesto podczas czytania Pisma
Œwiêtego w czasie tych Spotkañ w
wiêzieniu mo¿na zapomnieæ, gdzie siê

znajdujemy, poniewa¿ ci wiêŸniowie s¹ tak
bardzo chêtni by poznawaæ Boga; podobnie
jak to jest na innych spotkaniach. S¹ zachwyceni mo¿liwoœci¹ s³uchania nauki
katolickiej, czego pozbawieni byli od
momentu przyjœcia do wiêzienia. Staram siê
pamiêtaæ, ¿e Bóg wezwa³ ka¿dego z nas do
mi³owania siê wzajemnie i ogromnym
b³ogos³awieñstwem jest dla mnie kroczyæ
razem z tymi ludŸmi w Podró¿y do Nieba.
W oczach Bo¿ych wszyscy jesteœmy
grzesznikami i potrzebujemy Bo¿ej Mi³oœci
i przebaczenia, musimy wiêc traktowaæ tych
ludzi jako naszych braci w Chrystusie.

Poprzez Misjê doœwiadczyli oni Bo¿ej
Mi³oœci niezale¿nie od tego, co uczynili.
Teraz znaj¹ tê Mi³oœæ, któr¹ Bóg ich
obdarza. Nie wiem nic o ich ¿yciu
prywatnym, ale czujê jakbym zna³a ich
bardziej ni¿ niektórych przyjació³, których
mam od lat. To dlatego, ¿e dzielimy siê
Bo¿¹ Mi³oœci¹. S¹ oni ogromnie wdziêczni
za nasz¹ obecnoœæ, ale mówimy im, ¿e jest
dla nas b³ogos³awieñstwem dzielenie siê
Bogiem z nimi. Niech Bóg b³ogos³awi.

Dziêkuj¹c Bogu za LHTBM,
Siostra Betty

Sandi, sierpieñ 2004
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Œwiêta
Œwiêta Podró¿
Podró¿ do
do Nieba
Nieba
Program
Program Wzrastajmy
Wzrastajmy w
w Bo¿ej
Bo¿ej Mi³oœci
Mi³oœci
TM

† Indywidualne Kierownictwo i Poradnictwo
Duchowe w celu prowadzenia do
Wszechmog¹cego
Boga,
naszego
Wiecznego Ojca i wzrastania w Œwiêtoœci (
Œwiêtej Mi³oœci ) jak On Nakaza³ nam aby
Kochaæ Boga i Kochaæ siebie wzajemnie
† Nauczanie ró¿nych rodzajów modlitwy ró¿nej skutecznoœci ka¿dej, i jak pog³êbiæ
modlitwy, aby bardziej skutecznie Kochaæ
Boga i Kochaæ siebie wzajemnie (osi¹g¹æ
Œwiêt¹ Cnotê), buduj¹c g³êbsz¹ osobist¹
relacjê z Nim, zgodnie z Jego Œwiêt¹ Wol¹
† Poœwiêcenie czasu na osobist¹ modlitwê
ciszy ka¿dego dnia, pokornie uni¿aj¹c
siebie w Jego Obecnoœci, i s³uchaj¹c Go Kontemplacyjna Droga ¯ycia
( £k 10 : 38 - 42 )
† Codzienna “Modlitwa B³ogos³awionej Misji
Mi³oœci Œwiêtej Trójcy T M ” - Duchowa
Jednoœæ
z
BliŸnimi
w
Bogu
Wszechmog¹cym (Ojcu, Synu i Duchu
Œwiêtym) (Jan 17)

Oparty na Wierze Œwiêtego Koœcio³a Rzymsko Katolickiego
† Uczêszczanie na Codzienn¹ Mszê Œwiêt¹ i
Przyjmowanie Komunii Œwiêtej
† Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
† Sakrament Pojednania (Spowiedzi Œw.)
† Nauczanie g³êbszego Duchowego Znaczenia
Pisma Œwiêtego aby ¯yæ S³owem Bo¿ym na
Duchowym poziomie
† Nauczanie aby wyjaœniæ “Œwiêt¹ Podró¿ do
Nieba TM” (Drogê Uczynion¹ przez Jezusa
Chrystusa) - Nauczanie jak Przygotowaæ
nasze Serca aby wesz³y do Królestwa Bo¿ego
† Czytanie dzie³ Œwiêtych
† Cotygodniowe Œwiête Spotkania B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy
† Comiesiêczne i Coroczne Œwiête Msze
Jednoœci i Konsekracja
† Rekolekcje (tylko dla Cz³onków) - Wielkopostne, Adwentowe, Coroczne
* dla Ksiê¿y, dla Rodziców, dla Par, dla M³odzie¿y, dla Osób z Problemem Depresji
† Wyjaœnienia Duchowych Pism Œw. Teresy z
Avilla i Œw. Jana od Krzy¿a
† Grupowe Dzielenie siê Prawd¹ i Prowadzenie
do G³ównego Nurtu “Œwiêtej Podró¿y do
NiebaTM”

Comiesiêczne Spotkania Ksiê¿y
New Melleray Abbey
Peosta, Iowa

Aby oddaæ Chwa³ê Bogu i dla naszego Zbawienia, dla nas aby wkroczyæ w “Œwiêt¹
Podró¿ do Nieba”TM, aby wzrastaæ w Œwiêtoœci (Przygotowaæ nasze Serca aby wesz³y
do Królestwa Boga) i byæ Wydoskonalonym (Oczyszczonym i Uœwiêconym) - jest
bardzo wa¿ne i konieczne aby znaæ Prawdziwe Znaczenie tych pytañ:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TM

Kim jest Bóg ? Kim jestem ja ?
Kim jest Maryja Dziewica ?
Czym jest Œwiêty Koœció³ Rzymsko Katolicki ?
Jaka jest moja relacja z Bogiem, z Maryj¹ Dziewic¹, ze Œwiêtym
Koœcio³em Rzymsko Katolickim, i z innymi ?
Jak mogê pog³êbiæ te relacje ?
Jaka jest Œwiêta Wola Bo¿a dla mnie ?
(Jego Mistrzowski Plan / Wieczny Plan zbawienia dla mnie)
Po co jestem tutaj w tym ¿yciu na wygnaniu? Jaki jest Cel?
Po co przechodzê przez moje ¿ycie (narodziny, radoœæ, boleœæ,
cierpienie, i œmieræ), w tym ¿yciu na wygnaniu (¿yciu ziemskim) ?
Dlaczego Bóg dozwoli³ na z³o i szatana w tym ¿yciu na wygnaniu?
Dlaczego czasami jestem przygnêbiony ?
Czy mogê byæ Prawdziwie Szczêœliwy w tym ¿yciu ?
Co mogê zrobiæ w czasie tego ¿ycia na wygnaniu dla mojego
zbawienia ?
Co to jest “Œwiêta Mapa do Nieba”TM (“Œwiêta Podró¿ do Nieba”TM),
i jakie to ma znaczenie dla mojego Zbawienia ?

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.
24.

Jakie jest Prawdziwe ¯naczenie Drogi Krzy¿owej i prawdziwe
znaczenie naszego krzy¿a.
Czy zachowajê Bo¿e Przykazanie aby Kochaæ Go i Kochaæ innych ?
Co oznacza Œwiêta Cnota “Œwiêty i Doskona³y” ?
Co oznacza Oczyszczenie i Uœwiêcenie ?
Czy ja rzeczywiœcie mogê zostaæ Œwiêtym, Mêczennikiem,
Uczniem Boga ?
Czym jest Zjednoczenie z Bogiem i wzajemnie ze sob¹ ?
Jak mogê siê modliæ zgodnie z Bo¿¹ Wol¹, aby by³o to mi³e Jemu ?
Jak mogê poprawiæ moj¹ modlitwê ?
Czy s¹ ró¿ne rodzaje modlitwy ? Jakie s¹ ró¿nice w efektywnoœci
ka¿dego rodzaju modlitwy ?
Jakie jest Prawdziwe Znaczenie Trójcy Œwiêtej i Ich
wzajemna Relacja ?
Czy naprawdê Przygotowujê moje Serce do Nieba w taki sposób w jaki Bóg
chce bym to robi³, poniewa¿ nie wiem kiedy bêdzie ostatni dzieñ mojego
ziemskiego ¿ycia? (Mt 25: 1-13)
Jaki jest Zamys³ i Cel B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej TrójcyTM?
W jaki sposób mogê zostaæ formalnym cz³onkiem B³ogos³awionej:
Misji Mi³oœci Œwiêtej TrójcyTM ?

† Na spotkaniach odpowiemy na te i wszystkie inne pytania dotycz¹ce
“Œwiêtej Podró¿y do Nieba”TM

“Czy¿ nie wiecie, ¿eœcie œwi¹tyni¹ Boga
i ¿e Duch Bo¿y mieszka w was?
Je¿eli ktoœ zniszczy œwi¹tyniê Boga,
tego zniszczy Bóg.
Œwi¹tynia Boga jest œwiêt¹, a wy ni¹ jesteœcie.”
1 Cor 3:16-17
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“Ja Jestem Prawdziwym Krzewem Winnym, a
Ojciec Mój jest tym, Który [Go] Uprawia. Ka¿d¹ latoroœl,
która we Mnie nie Przynosi Owocu, Odcina, a ka¿d¹,
która Przynosi Owoc, Oczyszcza, aby Przynosi³a Owoc
obfitszy. Wy ju¿ jesteœcie czyœci dziêki S³owu, Które
wypowiedzia³em do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [bêdê
trwa³] w was. Podobnie jak latoroœl nie mo¿e przynosiæ
owocu sama z siebie - jeœli nie trwa w winnym krzewie
- tak samo i wy, je¿eli we Mnie trwaæ nie bêdziecie. Ja
Jestem Krzewem Winnym, wy - latoroœlami. Kto trwa
we Mnie, a Ja w nim, ten Przynosi Owoc obfity, poniewa¿
beze Mnie nic nie mo¿ecie uczyniæ. Ten, kto we Mnie
nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latoroœl i
uschnie. I zbiera siê j¹, i wrzuca do ognia, i p³onie. Je¿eli
we Mnie trwaæ bêdziecie, a S³owa Moje w was,
poproœcie, o cokolwiek chcecie, a to wam siê spe³ni.
Ojciec Mój przez to dozna chwa³y, ¿e Owoc obfity
Przyniesiecie i staniecie siê Moimi uczniami. Jak Mnie
Umi³owa³ Ojciec, tak i Ja was Umi³owa³em. Wytrwajcie
w Mi³oœci Mojej! Jeœli bêdziecie zachowywaæ Moje
Przykazania, bêdziecie trwaæ w Mi³oœci Mojej, tak jak
Ja zachowa³em Przykazania Ojca Mego i trwam w Jego
Mi³oœci. To wam powiedzia³em, aby radoœæ moja w was
by³a i aby radoœæ wasza by³a pe³na.
To jest Moje Przykazanie, abyœcie siê wzajemnie
Mi³owali, tak jak Ja was umi³owa³em. Nikt nie ma
wiêkszej Mi³oœci od tej, gdy ktoœ ¿ycie swoje oddaje za
przyjació³ swoich. Wy jesteœcie przyjació³mi Moimi, je¿eli
czynicie to, co wam Przykazujê. Ju¿ was nie nazywam
s³ugami, bo s³uga nie wie, co czyni pan jego, ale
nazwa³em was przyjació³mi, albowiem oznajmi³em wam
wszystko, co us³ysza³em od Ojca Mego. Nie wyœcie Mnie
wybrali, ale Ja was Wybra³em i Przeznaczy³em was na
to, abyœcie szli i Owoc Przynosili, i by Owoc wasz trwa³
- aby wszystko da³ wam Ojciec, o cokolwiek Go
poprosicie w Imiê Moje.”
J 15:1-16

“Otó¿ myœmy nie otrzymali ducha œwiata, lecz Ducha, który jest z
Boga, dla poznania darów Bo¿ych. A g³osimy to nie uczonymi s³owami
ludzkiej m¹droœci, lecz pouczeni przez Ducha, przedk³adaj¹c duchowe
sprawy tym, którzy s¹ z Ducha. Cz³owiek zmys³owy bowiem nie
pojmuje tego, co jest z Bo¿ego Ducha. G³upstwem mu siê to wydaje i
nie mo¿e tego poznaæ, bo tylko duchem mo¿na to rozs¹dziæ. Cz³owiek
zaœ duchowy rozs¹dza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest
1 Kor My
2:12-16
s¹dzony. Któ¿ wiêc pozna³ zamys³ Pana tak, by Go móg³ pouczaæ?
w³aœnie znamy zamys³ Chrystusowy.”

Wyœlij Dar Daj¹cego-¯ycie S³owa Bo¿ego dla siebie i dla tych, których Mi³ujesz.
Przyjmujemy dobrowolne ofiary w celu karmienia Dusz Ludu Bo¿ego na ca³ym œwiecie, Wiecznym Daj¹cym
¯ycie S³owem Bo¿ym. Chcê otrzymywaæ miesiêcznik “Nowe ¯ycie w Trójcy Œwiêtej” i wysy³am dobrowoln¹
ofiarê.

LHTBM

TM

7011 W. Diversey Ave., Chicago IL 60707

Nazwisko :

Dar dla :

Adres :

Adres :

Telefon :

Telefon :
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1. “The queen stands
at your right hand,
arrayed in gold”! Thus
the Church sings
today, as she
admires with
great joy the
miraculous
event of the
Assumption
into Heaven
of the Virgin
Mary, in
body and
soul. This
solemnity,
set in the
middle of
summer, is
a favourable
occasion for
meditating
on the
realities
that go
beyond
earthly life.
Contemplating
Our Lady in
heavenly
glory, we
understand
better that

our everyday
commitments and
efforts must not
completely absorb
us, because the
horizons of life
are not limited
to the earth.
In Her who
shines with
light today,
we see the
complete
fufillment of
what the
Heavenly
Father
promised to
those who
faithfully
serve him,
spurring
their
faithfulness,
if
necessary,
even to the
supreme gift
of their
lives.
John Paul II,
Angelus,
15 August 2001

THE GROW IN GOD’S LOVE PROGRAM
THE HOLY JOURNEY TO HEAVEN

TM

TM

RADIO PROGRAM
SUNDAYS NEW HOURS: 4-6 pm in English and in Polish at WNWI 1080 AM
Listen on the Internet World-Wide: Birach.com / Listen to WNWI
Please bring your Bible, and humbly open your Heart and listen to The Eternal Life-Giving Word of God.
TM

The Love Holy Trinity Blessed Mission
The School of The Saints
TM
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