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“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)

† 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
Instytutów ¯ycia Konsekrowanego i Stowarzyszeñ ¯ycia
Apostolskiego i z Papieskiej Rady 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)

† Archidiecezje Chicago i Dubuque wysy³a³y Biskupów, Teologów i
Ksiê¿y w celu przejrzenia materia³ów pisanych i przeprowadzenia
rozmów z LHTBM. Wiele setek cz³onków Misji i Ksiê¿a, którzy s¹ w
Misji, a tak¿e wspieraj¹cy nas Ksiê¿a, zeznawa³o i da³o im
œwiadectwo przemiany Serc, odmiany ich ¿ycia, 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 LHTBM.

CHWA£A, CZEŒÆ I DZIÊKCZYNIENIE
B O G U  W S Z E C H M O G ¥ C E M U , N A S Z E M U  O J C U
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DLA KOŒCIO£A ! ! !

Prosimy, módlcie siê za nami, gdy¿ s³u¿¹c w Koœciele Katolickim od
ponad 12 lat,  jesteœmy w trakcie procesu stawania siê nowym
Zgromadzeniem Zakonnym w Koœciele Katolickim, aby s³u¿yæ Bogu
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Wielbimy i dziêkujemy Panu Bogu za wszystkie Wasze ³askawe i ¿yczliwe
odpowiedzi na nasz¹ publikacjê “Nowe ¯ycie w Trójcy Œwiêtej”, “Œwiêt¹
Podró¿ do Nieba” i “Program Wzrastajmy w Bo¿ej Mi³oœci”, Które, Moc¹
Ducha Œwiêtego, Przyprowadzaj¹ nas do Daj¹cego ¯ycie Wieczne S³owa
Boga, abyœmy wszyscy mogli Wzrastaæ w Œwiêtoœci, poprzez Sakramenty
Œwiête, Które nasz Pan Jezus Chrystus Utwierdzi³ na Skale (Œw. Piotr) jako
Fundament Koœcio³a Katolickiego.

Szczególnie w czasie tego Œwiêtego Czasu Adwentu, Prawdziwie i g³êboko
doceniamy Pokorê naszego Pana Jezusa Chrystusa, i Jego Królewsk¹ Moc
Mi³oœci i Mi³osierdzia, jako ¿e Przyszed³ Zbawiæ nas a¿ po Swoj¹ Œmieræ na
Krzy¿u, i Wys³a³ Swojego Ducha Œwiêtego, aby Nauczy³ nas Prawdy, i
Pokierowa³ nas w Drodze, w celu Doprowadzenia nas do ¯ycia Wiecznego,
abyœmy mogli ¿yæ z Nim w Jego Chwale i Szczêœciu, Którym Jest Wieczne
B³ogos³awieñstwo.

Niech szczególne B³ogos³awieñstwo Boga Wszechmog¹cego, naszego
Przedwiecznego Ojca, B³ogos³awieñstwo Pokoju, Radoœci i Szczêœcia
spocznie na Was wszystkich i na Waszej pos³udze w ci¹gu tego Œwiêtego
Okresu Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku, a my bêdziemy siê pokornie
modlili z Mi³oœci¹ Boga Wszechmog¹cego (Mi³oœci¹ Trójcy Œwiêtej) za Was
i za Wasze pos³ugiwanie, aby wszystko co robicie by³o na Bo¿¹ Chwa³ê i dla
Zbawienia Jego Ludu, zgodnie z Jego Œwiêt¹ Wol¹.

Z Mi³oœci¹ Trójcy Œwiêtej i modlitwami

OKR  © 2004

“Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje,

przyjmuje Tego, Który Mnie Pos³a³. Kto przyjmuje Proroka,

jako Proroka, Nagrodê Proroka otrzyma. Kto przyjmuje

Sprawiedliwego, jako Sprawiedliwego, Nagrodê Spra-
wiedliwego otrzyma. Kto poda kubek œwie¿ej wody do picia

jednemu z tych najmniejszych, dlatego ¿e jest uczniem,

zaprawdê Powiadam wam, nie utraci swojej nagrody”.
(Mt 10:40-42)



4 of 28
Nowe ¯ycie w Trójcy ŒwiêtejTM - Œwiêta Podró¿ do NiebaTM, Program Wzrastajmy w Bo¿ej Mi³oœciTM   ( Listopad / Grudzieñ 2004 )

B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej TrójcyTM - Szko³a ŒwiêtychTM

Chcê zostaæ Œwiêtym !!!
- Szko³a ŒwiêtychTM -

Moje Œwiêta Bo¿ego Narodzenia zmieni³y siê, bo ja
tak naprawdê nie dbam o prezenty. Ja wiem, ¿e Jezus
jest moim prezentem. Wiem, ¿e Jezus wkrótce przyjdzie
i nape³ni nas Swoj¹ mi³oœci¹ i ³ask¹. Chcê ¿eby moje

serce jaœnia³o takimi dekoracjami jak

cnoty, dobre uczynki i modlitwa.
Moja rodzina próbuje byæ œwiêt¹ rodzin¹, robi¹c

dobre uczynki, modl¹c siê, staraj¹c siê codziennie
chodziæ do koœcio³a i braæ udzia³ we wszystkich
rekolekcjach.

Ja zmieni³am siê w ci¹gu ostatniego roku modl¹c siê
pó³ godziny cich¹ modlitw¹. Ja tak¿e modlê siê
modlitw¹ Misji, ró¿añcem, i Koronk¹ do Mi³osierdzia
Bo¿ego. Wiêcej rozumiem Pismo i nie bawiê siê palcami
podczas modlitwy ciszy i próbujê myœleæ wiêcej o
Jezusie. Nie jestem rozproszona kiedy mam modlitwê
ciszy.

Misja nauczy³a
mnie tego!!!
Szczêœæ Bo¿e !

Kasia P.     /   12/12/04   /   9 lat   /   4 klasa

Bo¿e b³ogos³awieñstwo niech bêdzie z Wami wszystkimi w tym piêknym i Œwiêtym Okresie
Adwentu. Jest to czas skupienia siê nad pe³niejszym przygotowaniem naszych serc na Przyjœcie
Chrystusa. Poprosi³am dzieci ze Szko³y Œwiêtych, aby napisa³y refleksje: to znaczy byæ Œwiêt¹ rodzin¹,
jak przygotowuj¹ one swoje serca na Bo¿e Narodzenie i jak wygl¹da³ ich duchowy wzrost w ci¹gu
ostatniego roku. W szkole, w mojej obecnoœci uczniowie mieli godzinê czasu na napisanie odpowiedzi
na te pytania, i zapewniam Was, ¿e to jest dok³adnie ich w³asne pisanie. Tylko Evita poprosi³a o
dodatkowe 30 minut.

Trudno mi samej uwierzyæ w przemianê ich serc na coraz Œwiêtsze ka¿dego dnia w ci¹gu roku.
Jako nauczycielka szko³y katolickiej z 30-letnim doœwiadczeniem i jako dyrektorka Szko³y Œwiêtych,
chcia³abym podzieliæ siê z Wami tymi przejrzystymi, szczerymi i prostolinijnymi odpowiedziami
dzieci. Gdy bêdziecie czytali te œwiadectwa, niech bêdzie to czas b³ogos³awiony i niech Pan szczególnie
b³ogos³awi wam i waszym rodzinom w te Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i zawsze.

Siostra Betty

W odpowiedzi Rzek³ do niego Jezus: “Jeœli Mnie kto Mi³uje, bêdzie

zachowywa³ Moj¹ Naukê, a Ojciec Mój Umi³uje go, i Przyjdziemy

do niego, i bêdziemy u niego Przebywaæ. Kto Mnie nie mi³uje, ten

nie zachowuje S³ów Moich. A Nauka, Któr¹ s³yszycie, nie jest Moja,

ale Tego, Który Mnie Pos³a³, Ojca.   (J 14:23-24)

“ Poniewa¿ Ja Jestem
Pan, Bóg wasz -
Uœwiêæcie siê!

B¹dŸcie Œwiêtymi,
poniewa¿ Ja Jestem

Œwiêty! Nie
bêdziecie siê

plugawiæ ma³ymi
zwierzêtami, które

pe³zaj¹ po ziemi. Bo
Ja Jestem Pan, Który
Wyprowadzi³ was z

ziemi egipskiej,
abym By³ waszym
Bogiem. B¹dŸcie

wiêc œwiêtymi, bo Ja
Jestem Œwiêty!”

Kp³ 11:44-45

Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez BogaWszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

Wszystkie teksty s¹ wydrukowane
jako oryginalne i niezmienione
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Jezus, Maria i Józef s¹ Œwiêt¹ Rodzin¹. Byæ œwiêt¹ rodzin¹ znaczy
czyniæ Bo¿¹ Œwiêt¹ Wolê. Ja czyniê to przez nie gniewanie siê na mego
brata. Nie zawsze uderzê mojego brata oddaj¹c mu, kiedy on uderzy mnie.
Jestem cierpliwy do mojego brata i siostry. Przez bycie pos³usznym Bogu
poprzez moich rodziców i nauczycieli, mogê pomóc mojej rodzinie byæ œwiêt¹
rodzin¹. Tak¿e, przez modlenie siê, szanowanie, oddawanie czci Bogu,
pomaganie, dzielenie siê i czynienie dobrych uczynków, mogê pomóc mojej
rodzinie byæ œwiêt¹. Przez mi³owanie Boga z ca³ego serca, umys³u, duszy i
si³y, i mi³owanie naszego s¹siada jak siebie samych, mo¿emy byæ cz³onkami
œwiêtej rodziny. Œwiêta Rodzino – módl siê za nami!
Bo¿e Narodzenie jest inne odk¹d jestem w Misji. Misja pokazuje mi jak byæ

przygotowanym,  dlatego jest
tam Adwent. Misja pokaza³a
mi, ¿e Bo¿e Narodzenie nie jest
dla œpiewania kolêd i dosta-
wania prezentów. To jest aby
Jezus przyszed³ do twego serca.
Jezus przychodz¹cy do
twojego serca to najwiêkszy
prezent! To nie znaczy, ¿e
dostawanie prezentów jest z³e,
ale one nie mog¹ byæ #1 w
twoim sercu.
Tak, ja siê zmieni³em ostat-
niego roku. Moja modlitwa jest
lepsza, moje pos³uszeñstwo
jest lepsze, moja Mi³oœæ,
Ubóstwo, Jednoœæ jest lepsza.
Wci¹¿ muszê pracowaæ nad
Duchow¹ Czystoœci¹ – tylko
jeden Bóg. Módlcie siê za
mnie, proszê! Szczêœæ Bo¿e!

Mateusz J. (wiek 9 3/4) 12/04

        Chcê otworzyæ
moje serce dla
Jezusa, by wszed³
do mojego serca.
Jezus chce bym by³a
oczyszczona i uœwiê-
cona przez ca³y czas
Adwentu i Œwi¹t Bo-
¿ego Narodzenia.
Chcê, aby Jezus mówi³
do mojego serca przez
siostry, nauczycieli,
rodziców z B³ogos³a-
wionej Misji Mi³oœci
Œwiêtej Trójcy. Jezus
mówi do mojego
serca, jeœli chcesz iœæ
za Mn¹, zaprzyj siê
siebie, weŸ swój krzy¿
i idŸ za Mn¹ na Drogê
Krzy¿a. Pragnê bar-
dziej s³uchaæ Jezusa i
nauczycieli w szkole.
Chcê wzrastaæ w Poko-
rnym Pos³uszeñstwie
Bogu, poniewa¿ On
s³ucha³ Swojej Matki
Maryi, kiedy mia³ 12
lat, id¹c do Nazaretu.
Jezus kocha poniewa¿
On umar³ za mnie i za
wszystkich by mieli
Zbawienie przez Niego
i byli bli¿ej do Niego
w Jego Królestwie,
które jest Œwiêt¹
Podró¿¹ do Nieba i
Drog¹ Krzy¿a.

Œwiêta Rodzina to rodzina od Boga. Moja rodzina uczy
mnie jak byæ bli¿ej Boga. Czytamy Bibliê Œwiêt¹ ka¿dego dnia
ka¿dego wieczora. Moja rodzina wzrasta w Œwiêtoœci i w
Bo¿ej Œwiêtej Mi³oœci ka¿dego dnia. Uczêszczamy na Mszê
codziennie. Moja rodzina poprawia mnie, kiedy postêpujê Ÿle ka¿dego
dnia mojego ¯ycia. Œwiêta rodzina to rodzina, która nale¿y do Boga.

Pragnê zmieniæ moje serce, dla lepszego ¯ycia. Pragnê
zmieniæ moje serce dla Jezusa. Jezus jest drog¹, prawd¹ i ̄ yciem
wiecznym, i ka¿dy kto chodzi w Bo¿ym Œwietle bêdzie mia³ ¯ycie
wieczne przez Jezusa Chrystusa. Œwiêty Pawe³ powiedzia³, “ju¿ nie
¿yje on, ale Jezus Chrystus ¿yje w Nim.”

Amen!!  Niech Wszystkich Was Bóg B³ogos³awi.

Marlena G.
9 grudzieñ 2004      Wiek: 13

Moja rodzina ma Œwiêt¹
godzinê. Ja chcê ¿eby moja
rodzina chodzi³a do koœcio³a
ka¿dego dnia. Ja chcê ¿eby
moja rodzina by³a Œwiêt¹
rodzin¹, mimo wszystko.

Moje Bo¿ego Naro-
dzenie zmieni³o siê od ostat-
niego roku do tego roku. Nie
mia³em lampek, ale tego roku
mój tata znalaz³ lampki w
schowku. Ostatniego roku mój
s¹siad mia³ kolorowe lampki,
ale ja mia³em tylko bia³e
lampki. By³em zazdrosny. To
w porz¹dku dla mnie. Ja
zmieni³em siê w jednym roku.
Moja mama kupowa³a mi
cokolwiek chcia³em, ale kiedy
moja mama i ja wst¹piliœmy do
LHTBM moja mama przesta³a kupowaæ mi, co chcê. “Moja mama zawsze
mówi: “Niech siê dzieje Wola Bo¿a”.
podpisa³:  Tomek H.,   wiek 8   12/10/04    klasa 3

Co wreszcie ³¹czy Œwi¹tyniê Boga z bo¿kami? Bo my jesteœmy Œwi¹tyni¹
Boga ¯ywego - wed³ug tego, co Mówi Bóg: “Zamieszkam z nimi i bêdê
Chodzi³ wœród nich, i bêdê ich Bogiem, a oni bêd¹ Moim Ludem. Przeto
wyjdŸcie spoœród nich i od³¹czcie siê od nich”, Mówi Pan, “i nie tykajcie
tego, co nieczyste, a Ja was Przyjmê i Bêdê wam Ojcem, a wy Bêdziecie
Moimi Synami i Córkami - Mówi Pan Wszechmog¹cy.”       2 Kor 6:16-18

W
sz

ys
tk

ie
 t
ek

st
y 

s¹
 w

yd
ru

ko
wa

ne
 j
ak

o 
or

yg
in

al
ne

 i
 n

ie
zm

ie
ni

on
e



6 of 28
Nowe ¯ycie w Trójcy ŒwiêtejTM - Œwiêta Podró¿ do NiebaTM, Program Wzrastajmy w Bo¿ej Mi³oœciTM   ( Listopad / Grudzieñ 2004 )

B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej TrójcyTM - Szko³a ŒwiêtychTM

Staramy siê byæ œwiêt¹ rodzin¹
przez bycie pos³usznym Bogu przez
moich rodziców. Te¿ staram siê kochaæ
wszystkich. Moja rodzina stara siê mieæ
Chrystusa w swoich sercu.

Moje œwiêta Bo¿ego Narodzenia
zmieni³y siê od ostatniego roku przez nie
chcenie prezentów, ale chcenie
Chrystusa w moim sercu. Nie martwiê siê
te¿ o dekoracje. Te¿ nie dbam, czy moja
choinka bêdzie du¿a.

Zmieni³em siê w ci¹gu ostatniego roku
modl¹c siê wiêcej. Chcê tak¿e wiêcej chodziæ
na Mszê. Staram siê bardziej byæ pos³usznym
moim rodzicom i nauczycielom. W ci¹gu
ostatniego roku, nie zmieni³em siê nie chc¹c
siê dzieliæ.
Niech Bóg
B³ogos³awi!!
12/09/04   Micha³ Œ.   9 lat

Joanna H.   2 grudnia, 2004    5 lat

Byæ œwiêt¹ rodzin¹ to modliæ siê i pomagaæ mamie
i tacie, mieæ modlitwê ciszy, czytaæ Pismo
Œwiête i s³uchaæ mamy i taty Robiæ dobry uczynek
i s³uchaæ Boga
Nie biæ Jasia i pomagaæ mamie.
W ostatnim roku zmieni³am siê. S³ucham lepiej, i
pracujê lepiej i modlê siê lepiej.

“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.”      J 15:16-17

Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez BogaWszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

Œwiêta rodzina jest zjednoczona z Bogiem. Moja rodzina próbuje byæ
œwiêt¹ rodzin¹. Moja rodzina próbuje przestrzegaæ piêciu œwiêtych cnót:
pokorne pos³uszeñstwo, mi³osierdzie, czystoœæ, ubóstwo, oraz jednoœæ.
Robimy trzy dobre uczynki codziennie. W³aœnie tak moja rodzina
próbuje byæ œwiêt¹ rodzin¹.

W czasie kiedy jeszcze nie by³am w Misji szuka³am tylko prezentów na Bo¿e Narodzenie.
PóŸniej, modli³am siê i zobaczy³am, ¿e to s¹ urodziny Jezusa (specjalne) i ¿e jesteœmy zaproszeni.
L.H.T.B.M. jest na ulicy Diversey i Sayre. Jest tam du¿y zielony napis. Kiedy mój tato
dowiedzia³ siê o Misji, chodzi³am na Msze codziennie i posz³am do Szko³y Œwiêtych. Je¿eli
masz syna lub córkê, je¿eli mo¿liwe przyprowadŸ do Szko³y Œwiêtych proszê!
Teresa H.,   8 lat   12/9/04

Bó¿e B³ogos³awieñstwo niech bêdzie z Wami
wszystkimi w Okresie Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia i przez ca³y Nowy Rok.
Chcia³abym podzieliæ siê z wami refleksjami
z zerówki.

Poprosi³am dzieci z zerówki, Klarê, lat 6, Joasiê
lat 5 i Paw³a lat 5, o podzielenie siê: “W jaki
sposób jesteœcie Œwiêt¹ rodzin¹? Jak
znajdujecie Jezusa w swojej rodzinie? Jak
zmieni³a siê wasza rodzina w ci¹gu ostatniego
roku?”
Wówczas dzieci mi opowiedzia³y. Ja zapisa³am
ich dok³adne s³owa na kartce papieru i one to
przepisa³y. Nie zrobi³am ¿adnych poprawek.
Jezus naprawdê dotkn¹³ serc tych dzieci
poprzez B³ogos³awion¹ Misjê Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy.

“Pozwólcie dzieciom przychodziæ do Mnie, nie
przeszkadzajcie im; do takich bowiem nale¿y
Królestwo Bo¿e. Zaprawdê, Powiadam wam: Kto
nie przyjmie Królestwa Bo¿ego jak dziecko, ten
nie wejdzie do Niego.”    (Mk 10:14-15)

Szczêœæ Bo¿e,
Siostra Mary Jo

Wszystkie teksty s¹ wydrukowane
jako oryginalne i niezmienione
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Poniewa¿ wszyscy jesteœmy ró¿ni, czêsto jest ciê¿ko
mojej rodzinie byæ œwiêt¹. Wiele razy nie zgadzamy
siê, k³ócimy siê, chcemy wszystko robiæ po swojemu,
ale przynajmniej próbujemy byæ Œwiêci.
Kiedykolwiek mamy ma³e k³ótnie czy
nieporozumienia, próbujemy od razu
przeprosiæ siê nawzajem i prosimy o przeba-
czenie, modlimy siê do Boga Wszech-
mog¹cego i prosimy Go, aby nam przebaczy³.
Ka¿dego dnia nasza rodzina stara siê byæ na Mszy
Œwiêtej i wspólnie modliæ siê. Czêsto widzê inne
rodziny czy przyjació³, gdy gdzieœ wychodz¹,
podczas gdy nasza rodzina idzie do Koœcio³a, aby
adorowaæ Jezusa. Oczywiœcie my te¿ mamy rodzinê
i znajomych, których
odwiedzamy, ale spotkania
nie s¹ najwa¿niejsz¹ rzecz¹.
Chcemy mieæ przyjació³,
którzy bêd¹ prowadziæ nas
do Chrystusa a nie oddalaæ
od Niego. W naszej rodzi-
nie staramy siê pomagaæ
sobie nawzajem. Jeœli ktoœ
ma problem to rozmawia-
my o tym i próbujemy
otoczyæ go mi³oœci¹. Nie
zawsze jest ³atwo zrezyg-
nowaæ ze starych sposobów
postêpowania, ale z
pomoc¹ Ducha Œwiêtego
potrafimy przezwyciê¿yæ
wszystkie pokusy Egiptu,
którym jest œwiat i biec do
Ziemi Obiecanej, Nieba, w
Œwiêtej Podró¿y.
Kiedykolwiek myœla³am o
œwiêtach Bo¿ego Narodze-
nia, czy bêd¹c dzieckiem
czy dorastaj¹c, g³ównymi
sprawami, które mia³am w g³owie, by³y dekorowanie
domu, przygotowywanie wigilijnej wieczerzy z moj¹
babci¹ i prezenty. Oczywiœcie wiedzia³am, ¿e œwiêta
to dzieñ, w którym narodzi³ siê Jezus. Moja rodzina
modli³a siê i œpiewaliœmy kolêdy, i zawsze myœla³am
o œwiêtach jako o czasie spêdzanym z moj¹ rodzin¹,
o jedzeniu, œpiewaniu, otrzymywaniu i dawaniu
prezentów, itd. Nie myœla³am nigdy, ¿e œwiêta
Bo¿ego Narodzenia tak naprawdê s¹ czasem,
kiedy Jezus, Syn Bo¿y, przyszed³ na tê Ziemiê,
aby nas zbawiæ. On przyszed³, aby umrzeæ za
nas na Krzy¿u i zbawiæ œwiat – aby otworzyæ
Bramy Nieba. Jeœli On nie przyszed³by, nie
by³abym tym, kim jestem dzisiaj i gdzie jestem
dzisiaj, krocz¹c w Œwiêtej Podró¿y. Teraz
zrozumia³am, ¿e nie powinnam pragn¹æ
prezentów, ale raczej powinnam dawaæ
prezenty. Bóg da³ nam Swojego Jedynego
Syna, aby nas zbawiæ umieraj¹c za nas, wiêc
dlaczego nie powinniœmy dawaæ naszym
braciom i siostrom w Chrystusie, szczególnie
tym, którzy maj¹ mniej ni¿ my. Poniewa¿ Bóg
da³ nam tak wielki dar teraz widzê, ¿e Œwiêta s¹ czasem
dawania - NIE otrzymywania. Jedyny dar, który
powinnam otrzymaæ to Chrystus w moim Sercu.
Muszê staæ siê doskona³ym ¿³óbkiem dla dzieci¹tka
Jezus, aby On móg³ ¿yæ we mnie.
Kiedy by³am ma³¹ dziewczynk¹ zawsze myœla³am,
¿e jestem doskona³ym anio³kiem. Zawsze

Pawe³ Œ.   Grudzieñ 9, 2004
Mieæ modlitwê ciszy. S³uchaæ Boga.
S³uchaæ Mamy i Taty.
Kiedy Mama wo³a, idê do domu. Kiedy
siostra Mary Jo wo³a mnie do szko³y, ja
idê do szko³y. Ja zmieni³em s³uchanie
Boga. Zmieni³em s³uchanie mojej Babci.
Pawe³ Œ.

...

dostawa³am wiele komplementów i nigdy nie
widzia³am wielu niedoskona³oœci w sobie. Teraz
zaczynam widzieæ moj¹ grzesznoœæ. To, co kiedyœ nie
myœla³am, ¿e jest grzechem, teraz zda³am sobie sprawê
jak wielkim jest grzechem. Kiedykolwiek widzê, ¿e
robiê coœ przeciwko Bogu lub innej osobie, od razu
zaczynam siê modliæ i b³agam Boga o mi³osierdzie
nad moj¹ dusz¹ i przepraszam t¹ osobê, któr¹ Ÿle
potraktowa³am lub przynajmniej próbowa³am to
zrobiæ. Kiedy nie mam modlitwy ciszy codziennie, nie
mogê zasn¹æ tej nocy. Potrzebujê duchowego pokarmu
tak samo jak potrzebujê zwyk³ego jedzenia, kiedy
odczuwam g³ód duchowego pokarmu muszê siê
karmiæ Bogiem i Jego Œwiêtym S³owem.

Kiedykolwiek mam z³y
humor lub buntujê siê
albo po prostu potrzebujê
Bo¿ej pomocy, zaczynam
siê modliæ modlitw¹ ciszy
i od razu siê uspokajam.
Dobrze jest wiedzieæ,
¿e w ka¿dym momen-
cie dnia ludzie w ró¿-
nych miejscach
odmawiaj¹ tê pe³n¹
mocy modlitwê jed-
noœci za ca³y œwiat, a
szczególnie modl¹ siê
w intencjach ka¿dej
osoby w Misji, która
tak¿e odmawia t¹
modlitwê codziennie.
Nawet ostatniego roku
by³am jeszcze w œwiecie,
jeszcze mia³am œwiatowe
myœli i naœladowa³am
ludzi - NIE BOGA.
Teraz powoli zaczynam
odcinaæ siê od œwiata z

pomoc¹ Ducha Œwiêtego. Nadal jednak robiê rzeczy,
które robi³am przed Misj¹ i to nie jest z³e, poniewa¿
wszystko, co Bóg da³ mi jest po to bym to u¿ywa³a –
tylko nie mogê z tego uczyniæ bo¿ka. Zdajê sobie
sprawê, ¿e g³ówn¹ przyczyn¹ moich grzechów
jest moja pycha. Od momentu, kiedy by³am
ma³ym dzieckiem zawsze by³am pe³na pychy.
Jeœli coœ nie by³o tak jak ja chcê, krzycza³am,
p³aka³am i buntowa³am siê. Ci¹gle mam tê
sam¹ pychê, któr¹ mia³am jako dziecko i ona
musi byæ ca³kowicie odciêta zanim wejdê do
Nieba. Mam tak¿e tendencjê byæ bardzo
niecierpliw¹, szczególnie w stosunku do mojej
rodziny. Jedynym sposobem, który mo¿e mi
pomóc jest kompletne oddanie siê Bogu i
powierzenie wszystkich moich problemów
Jezusowi. On zaopiekuje siê nimi. Wiem, ¿e
Bóg jest ca³kowitym Mi³osierdziem i On
przebaczy mi moje grzechy, jeœli prawdziwie
bêdê ¿a³owaæ i g³êboko pokutowaæ. Teraz widzê
jak bardzo muszê byæ wdziêczna Bogu, ¿e przys³a³
Swojego Syna, aby umar³ na krzy¿u za wszystkie moje
grzechy; ¿e zes³a³ mi Ducha Œwiêtego, aby by³ ze mn¹,
prowadzi³ mnie i ochrania³ mnie; ¿e da³ mi mojego
Anio³a Stró¿a, aby broni³ mnie od wszelkiego z³a; i za
wspania³¹ biologiczn¹ i duchow¹ rodzinê, któr¹ Bóg
mi da³.

Evita P.    Wiek: 16     12/09/2004

Oto Dziewica
Pocznie i Porodzi

Syna, Któremu
nadadz¹ Imiê
Emmanuel,
to znaczy:

“Bóg z nami”.
Mt 1:23
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Chodzê do mojego koœcio³a, Bazyliki Œw. Jacka, aby ofiarowaæ Mszê Œwiêt¹ i zmówiæ
Ró¿aniec Œwiêty i mieæ modlitwê ciszy przed Najœwiêtszym Sakramentem. Po szkole odrabiam
moje lekcje w B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy. Modlê siê za moj¹ ca³¹
rodzinê na Ziemi i moja rodzina Niebieska modli siê razem ze mn¹.

Przygotowujê moje serce na przyjœcie Naszego Pana Jezusa Chrystusa i naszego
Zbawiciela, Odkupiciela i Uzdrowiciela. Bêdê siê radowa³ mówi¹c: Dziêkujê Ci Bo¿e za
moj¹ mamê i za mojego Ziemskiego tatê i za ofiarowanie jego jedynego Syna naszego Pana
i Naszej Œwiêtej Matki Boga.

Tego roku przygotowujê siê inaczej do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia. Nie przez to, co
mówimy jesteœmy œwiêci, lecz przez nasze serca jesteœmy œwiêci i doskonali,
oraz Oczyszczeni i Uœwiêceni poprzez moc ducha
Œwiêtego jak Œwiêty Józef, m¹¿ Maryi Dziewicy i
wszyscy Œwiêci, Mêczennicy, ludzie w niebie i na
ziemi i ca³y Koœció³ Boga, módlcie siê za nami i
b¹dŸcie z nami na wieki wieków. Amen

Bêdê siê stara³ byæ pos³usznym moim rodzicom i bêdê
zawsze moim rodzicom oraz bêdê ¿a³owa³ za niepos³uszeñstwo.

Niech Was Bóg B³ogos³awi
Sylvester G.     12/10/04      WIEK 12

  Moje Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia zmieni³y siê,
poniewa¿ teraz wiem, ¿e Jezus
rodzi siê w tym dniu i ja
zaproszê Go do mojego
serca. Wiem, ¿e Bóg
pos³a³ Swojego jedynego
Syna na ziemiê uczyæ nas
jak staæ siê œwiêtym i
pójœæ do Nieba.

  Ja zmieni³am siê, bo robiê
wiêcej dobrych uczyn-
ków i mam wiêcej czasu
na modlitwê ciszy i
prawie ka¿dego dnia idê

do koœcio³a i mam
adoracjê. Bóg
uczy mnie jak
zostaæ œwiêt¹
poprzez bibliê i
modlitwê.
  Moja rodzina
próbuje zostaæ
œwiêt¹ poprzez cho-
dzenie do koœcio³a
i pomaganie sobie
nawzajem. My
tak¿e próbujemy
nie spóŸniaæ siê do
szko³y i równie¿
chcemy pójœæ do
Nieba i zostaæ
œwiêt¹.

Kalina P.   lat 8
klasa 3  12/07/04

Tego roku w Adwencie mam zamiar modliæ siê du¿o
i chodziæ na adoracjê. W czasie Adwentu chodzê na Mszê
ka¿dego dnia wieczorem. Potem po mszy mamy modlitwê
ciszy w domu. Próbujê praktykowaæ jak
najwiêcej œwiêtych cnót, na przyk³ad;
cierpliwoœæ, pokorne pos³uszeñstwo, i
duchow¹ mi³oœæ.

Bart H.
   Wiek 11
       12/09/04
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Wszystkie teksty s¹ wydrukowane
jako oryginalne i niezmienione
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Tego roku przygotowujemy siê do Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia zupe³nie inaczej ni¿ w ubieg³ym roku. Tego
roku w³aœciwie nie myœla³am o choince, czy o
dekoracjach albo o ubraniach. Prawdziwie próbujê
myœleæ tylko o Jezusie i mieæ czyste serce. Jak dot¹d
próbujê byæ Œwiêt¹, ale czasem jestem kuszona przez
Diab³a i jestem niepos³uszna. Ci¹gle muszê pracowaæ
nad tym by byæ œwiêt¹ – to na pewno!

Zmieni³am siê w ubieg³ym roku poniewa¿
widzê, ¿e wiêcej modlê siê modlitw¹ ciszy, i modlimy
siê wiêcej jako rodzina. Tego roku robiê tak¿e
wiêcej dobrych uczynków i z Bo¿¹ Mi³oœci¹.

Czy kiedykolwiek myœla³eœ o wszystkich piêknych rzeczach, które Bóg stworzy³?
Myœlê, ¿e powinieneœ, poniewa¿ w tym czasie Adwentu myœlê, ¿e mo¿emy dziêkowaæ
Bogu za wszystko. Mo¿emy dziêkowaæ Bogu ca³y czas! Zw³aszcza za nasze
¿ycie.

Mam nadziejê, ¿e spotkamy siê w niebie!!
Niech Bóg Was B³ogos³awi!!

Marta Œ.    12/9/04      10 lat

“S³uchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem - Panem Jedynym. Bêdziesz Mi³owa³ Pana, Boga twojego,
z ca³ego swego Serca, z ca³ej Duszy swojej, ze wszystkich swych si³. Niech Pozostan¹ w twym Sercu te
S³owa, Które Ja ci dziœ Nakazujê. Wpoisz Je twoim synom, bêdziesz o Nich mówi³ przebywaj¹c w
domu, w czasie podró¿y, k³ad¹c siê spaæ i wstaj¹c ze snu. Przywi¹¿esz Je do twojej rêki jako znak.
Niech One ci bêd¹ ozdob¹ przed oczami. Wypisz Je na odrzwiach swojego domu i na twoich bramach.”

Pwt 6:4-9

Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez BogaWszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

Moja rodzina nie osi¹gnê³a jeszcze stanu œwiêtoœci,
ale próbujemy i rzeczywiœcie chcemy byæ Œwiêt¹
Rodzin¹. Wiele ludzi mo¿e myœleæ, ¿e jesteœmy Œwiêt¹ Rodzin¹,
bo modlimy siê du¿o i chodzimy do koœcio³a ka¿dego dnia. To tak
naprawdê nie znaczy wiele. By byæ Œwiêtym powinieneœ
modliæ siê nie tylko ustami, ale tak¿e sercem. Równie¿
gdy jesteœ na mszy, nie tylko przychodŸ na mszê by
twoi rodzice byli zadowoleni lub by zwyczajnie
przesiedzieæ czas mszy, ale musisz ¿yæ ni¹, i tak¿e
uczestniczyæ w niej. Moja rodzina próbuje to robiæ,
bo my wszyscy chcemy dostaæ siê do nieba. To jest
nasz cel – DOSTAÆ SIÊ DO NIEBA.

Od ostatniego roku przygotowujemy siê do tegorocznych Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia inaczej ni¿ we wszystkie inne lata.
B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej Trójcy nauczy³a moj¹ rodzinê drogi jak
dostaæ siê do nieba, naszego prawdziwego domu. Przez wszystkie te lata myœla³em sobie
tylko o prezentach i pieni¹dzach. To by³a jedna rzecz, która siê dla mnie liczy³a. W rzeczywistoœci nie
dba³em o nic wiêcej. Ale tego roku wszystko to siê zmieni³o. Przesta³em martwiæ siê o prezenty, i zacz¹³em
martwiæ siê o swe zbawienie i o to czyje urodziny to s¹ w rzeczywistoœci. To s¹ urodziny Jezusa a nie
moje, wiêc dlaczego ja mia³bym otrzymywaæ prezenty, a nie Jezus. Tego roku chcia³bym zrezygnowaæ ze
wszystkiego i oddaæ chwa³ê Bogu. Najlepszym prezent, jaki móg³bym otrzymaæ jest Bóg w moim sercu
i abym poszed³ do nieba. Najlepszym prezentem by daæ  Jezusowi jest twoje cia³o i dusza i ca³e twe ¿ycie.
Tego roku bêdê stara³ siê mniej grzeszyæ, a wiêcej siê modliæ modlitw¹ ciszy. Tak wiêc inaczej przygotujê
siê na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia tego roku.

Tom P.    15     12/9/04
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Byæ œwiêt¹ rodzin¹ to znaczy byæ pos³usznym Bogu i kochaæ Go z
ca³ego serca. Byæ œwiêt¹ rodzin¹ to znaczy czytaæ S³owo Bo¿e ka¿dego dnia,
mieæ modlitwê ciszy i praktykowaæ to, co Bóg ci powiedzia³. Modlê siê du¿o
do Boga i chodzê na Mszê ka¿dego dnia. Uczê siê od innych œwiêtych jak
mogê zostaæ œwiêtym, abym móg³ pójœæ do Nieba.  Bo¿e Narodzenie oznacza
dla mnie teraz, ¿e Jezus przychodzi na ziemiê aby nas zbawiæ i otworzyæ
bramy Nieba, abyœmy mogli pójœæ do Nieba. Jezus tak¿e przyszed³ na ziemiê,
by umrzeæ na Krzy¿u za nas i za nasze grzechy, poniewa¿ On Pokocha³ nas
i chce abyœmy stali siê œwiêtymi. Bo¿e Narodzenie oznacza równie¿ to, ¿e
Jezus musi narodziæ siê w moim sercu.

Zmieni³em siê poprzez poznanie Misji i uczenie siê jak zostaæ œwiêtym
poprzez pod¹¿anie œwiêt¹ podró¿¹ do Nieba. Nauczy³em siê jak byæ pos³u-
sznym Bogu i nauczycielom i jak pokornie wype³niaæ Bo¿e przykazania.

Sebastian G.
Wiek 10
Data: 12/10/04

Klara H.    Grudzieñ 9, 2004   Wiek: 6
Byæ œwiêt¹, modliæ siê, staæ siê œwiêt¹.
Chodziæ do Koœcio³a. Ja wk³adam dobre
uczynki do pude³ka.

Byæ œwiêt¹ rodzin¹
znaczy byæ pos³usznym i
czyniæ Wolê Bo¿¹ nie moj¹
wolê. Œwiêta rodzina powinna
kochaæ ka¿dego na ziemi. To tak¿e

znaczy, ¿e ja nie mogê narzekaæ i powinnam czyniæ
dobre uczynki. Jeœli ktoœ mnie zrani, ja
wybaczê im i pomodlê siê za nich.

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ inne teraz, bo
obchodzimy je dla chwa³y Boga i ¿eby oczyœciæ nasze
serca. Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ jest przygotowaæ nasze
serca dla Jezusa.

W ostatnim roku zmieni³am siê czytaj¹c bibliê i
modl¹c siê wiêcej. Wci¹¿ pracujê nad kochaniem
ka¿dego i nie wyg³upianiem siê. Tak¿e pracujê nad
byciem pos³uszn¹ i robieniem dobrych uczynków.

Caroline J.    12/09/04     8 lat

Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi ...

“A jednak g³osimy M¹droœæ miêdzy doskona³ymi, ale nie m¹droœæ tego œwiata ani w³adców tego œwiata, zreszt¹ przemijaj¹cych.
Lecz g³osimy Tajemnicê M¹droœci Bo¿ej, M¹droœæ ukryt¹, Tê, Któr¹ Bóg przed wiekami Przeznaczy³ ku chwale naszej, Tê, Której
nie poj¹³ ¿aden z w³adców tego œwiata; gdyby J¹ bowiem pojêli, nie ukrzy¿owaliby Pana Chwa³y; lecz w³aœnie g³osimy, jak zosta³o
napisane, to, czego ani oko nie widzia³o, ani ucho nie s³ysza³o, ani serce cz³owieka nie zdo³a³o poj¹æ, jak wielkie rzeczy Przygotowa³
Bóg tym, którzy Go Mi³uj¹. Nam zaœ Objawi³ to Bóg przez Ducha. Duch Przenika wszystko, nawet G³êbokoœci Boga Samego. Kto zaœ
z ludzi zna to, co ludzkie, je¿eli nie duch, który jest w cz³owieku? Podobnie i tego, co Boskie, nie zna nikt, tylko Duch Bo¿y. 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 s¹dzony.”        1 Kor 2:6-15

“Ja im Przekaza³em Twoje S³owo, a œwiat ich znienawidzi³ za to, ¿e nie s¹
ze œwiata, jak i Ja nie jestem ze œwiata. 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.”   J 17: 14-19

Wszystkie teksty s¹ wydrukowane
jako oryginalne i niezmienione
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Nazywam siê Laura. Jestem w drugiej

klasie. I mój brat i siostra i ja robimy

dobre rzeczy dla naszej rodziny

poniewa¿ chcê, aby Jezus narodzi³ siê

w moim serc w bo¿e narodzenie.

Pomagam mojemu ma³emu bratu

kolorowaæ ksi¹¿kê. I czytam BIBLiê i

mam Modlitwê Ciszy, razem z moj¹

siostr¹ i mam¹ ka¿dego dnia poniewa¿

Jezus zmieni³ mnie, aby byæ dobr¹,

dlatego S³ucham mamy i taty i Kocham

ka¿dego a pierwszego Kocham Boga.

        Laura J.  wiek: 7 1/2

Kiedy chodzê na spotkania do Misji, Modlê siê, Ró¿aniec,
modlitfa cisy, pismo swetê, Zdrowaœ Marjo, Œwêta Marjo,
Czêsto chodzê do koœcio³a. Zmienia serce pan bóg. chcê byæ
œwêty.

Alex G.,   wiek: 7

Chodz¹c na spotkanie, czytam Pismo œwiête i przez to Pan
Bóg zmienia moje serce, uczy mnie s³uchaæ moich rodziców,
kochaæ moich braciszków, chodzê do koœció³ka a¿ za czesto.

Emilka G.,   wiek: 6

Z powodu
tych spotkañ
nauczy³em siê
ceniæ wszyst-
ko, co mam,
nawet ma³e
rzeczy.
Tych Œwi¹t
B o ¿ e g o
Narodzenia
bêdê zadowolony bo Jezus siê narodzi³ a nie z
prezentów. Te spotkania ucz¹ ciê doceniæ rzeczy,
które traktujesz lekko.
Po ka¿dym spotkaniu czujesz siê wspaniale i
szczêœliwie bo wiesz ¿e zrobi³eœ cos dobrego.
Te spotkania kompletnie zmieni³y mnie. Teraz,
kiedy widzê kos w potrzebie pomagam im.
Przed chodzeniem na spotkania gdy widzia³em
kogoœ w potrzebie, nie dba³em o to.

Patryk P.    10 lat     5 klasa

By:  Patrick    10 years old     5th grade

Jako koordynator Grup Rodzin LHTBM w Chicago i Iowa poprosi³am, aby rodzice dzieci uczêszczaj¹cych na spotkania B³ogos³awionej
Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy zachêcili ka¿de z nich do napisania refleksji, która przedstawi jak pod wp³ywem Misyjnych spotkañ ze
S³owem Bo¿ym zmieni³o siê ich ¿ycie osobiste, rodzinne i rozumienie Adwentu. Jak¹ widz¹ ró¿nicê w przygotowywaniu siê do Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia teraz w porównaniu do czasu, kiedy nie uczestniczyli w spotkaniach Misyjnych? Dzieci przynios³y swoje refleksje
nastêpnego dnia na spotkanie czwartkowe w parafii Œw. Ferdynanda i oto ich wypowiedzi.

Anna

Spotkania LHTBM dla Rodzin

   Czeœæ! mam na imiê Olivia J.     9 lat
Jak zmieni³a siê moja rodzina? Moja rodzina
zmieni³a siê, ¿e robimy dobre uczynki razem.
W niedzielê modlimy siê na stole œpiewamy
piosenki i czytamy Bibliê razem. Ja czytam
bibliê codziennie i mam modlitwê ciszy przez
30 minut. Mam tak¿e zadania domowe ze
spotkañ B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy, które mnie zachêcaj¹ by modliæ siê
wiêcej modlitw¹ ciszy codziennie. I jest ³atwiej
powiedzieæ przepraszam kiedy k³ócê siê z
braæmi lub siostrami albo z mam¹ przeprosiæ
ich i Boga. Staram siê te¿ robiæ dobre rzeczy,
bo wiem ¿e Bóg zawsze wie co ja robiê. Wiem,
¿e muszê mieæ mi³oœæ w moim sercu aby
kochaæ wszystkich ludzi, a najwiêcej Boga, a
wiêc modlê siê o to i mam nadziejê ¿e Jezus
urodzi siê w moim sercu w te Œwiêta i da mi tê
mi³oœæ.

Szczêœæ Bo¿e.

Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez BogaWszechmog¹cego,  naszego Przedwiecznego Ojca

Dla mnie œwiêta rodzina jest rodzin¹, która
chodzi do koœcio³a i modli siê jako rodzina
wieczorem, poniewa¿ wtedy mo¿emy
rosn¹æ bli¿ej do Boga. My robimy Œwiêt¹
Podró¿ razem przez pomaganie jedno
drugiemu w duchowych problemach i
przez cich¹ modlitwê. Przygotowujemy
siê odmiennie poniewa¿ tego roku
zamierzamy poznaæ wiêcej, dlaczego
Jezus przyszed³. Œwiêta Podró¿ jest
wa¿na dla mnie poniewa¿ uczymy
siê œcie¿ki do nieba abyœmy poszli
do nieba szybciej.

Austin S.,  Klasa 7

Œwiêta rodzina jest rodzin¹
praktykuj¹c¹ wiarê.

Jako rodzina podró¿ujemy razem
przez modlenie siê razem i chodzimy

razem na spotkania LHTBM.
Odk¹d staliœmy siê cz³onkami
LHTBM celebrujemy Œwiêta

Bo¿ego Narodzenia ze skupieniem
na Bogu a nie na prezentach.

Alex H.
Wiek:  15

KOCHAJ ŒWIÊT¥ TRÓJCÊ!!!!!

Œwiête rodziny to ludzie, którzy maj¹ œwiêt¹
mi³oœæ i dziel¹ siê ni¹ z innymi i maj¹ pragnienie

pójœæ do nieba i spotkaæ Jezusa.
My idziemy t¹ drog¹ razem jako rodzina,

poniewa¿ jeœli jedno z nas wypadnie z drogi, to
rodzina mo¿e nam pomoc wróciæ na ni¹.
Nauczy³em siê, ¿e nie powinniœmy

zwracaæ uwagê na ziemskie rzeczy, które
mo¿emy dostaæ na Œwiêta, ale powinniœ-

my przygotowywaæ siê do urodzin
Chrystusa i my przygotowujemy siê do
urodzin Chrystusa wiêcej siê modl¹c.

Mike C.    12 latW
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B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej TrójcyTM - Szko³a ŒwiêtychTM

Na imiê mam Daniel i mam cztery siostry i jednego
brata, wszyscy m³odsi. Chcê podzieliæ siê z wami, co
mi pomaga, kiedy chodzê ka¿dego tygodnia na
spotkanie B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Trójcy
Œwiêtej, ka¿dego czwartku u œw. Ferdynanda. Zmiany,
które widzê we mnie to jak Bóg zmienia mnie w
modlitwie ciszy, najpierw moja mama musia³a mnie
zmusiæ mnie do modlitwy ciszy, bo ja ani nie
myœla³em, ¿e jest cos warte po prostu si¹œæ i myœleæ o
Bogu. Ale letnie rekolkcje pomog³y mi
zrozumieæ, ze Bóg zmienia moje serce
poprzez cich¹ modlitwê i czytanie Bo¿ego
S³owa ka¿dego dnia. W mojej rodzinie widzê
ró¿ne zmiany, to, ¿e teraz mówimy przepraszam Bogu
i jedno drugiemu zawsze, jeœli siê pok³ócimy i
jesteœmy bardziej pos³uszni naszym rodzicom.
Przedtm, zanim przyszliœmy do LHTBM zwykliœmy
wiele k³óciæ siê i pozostawaæ Ÿli jedno na drugie
dopóki ta druga osoba powie przepraszam. Teraz jest
mniej kzyków w domu i rozwi¹zujemy nasze
problemy pokojowo. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia
nadchodz¹ i nauczy³em siê o Œwiêtach ze nie s¹ one
jedynie dla prezentów i dekoracji i otrzymywania.
S¹ one dla œwiêtowania przyjœcia Jezusa i dawania.
Teraz mamy drugi tydzieñ Adwentu i jest on, aby
przygotowaæ moje serce na przyjœcie Jezusa, Ja i moje
siostry próbujemy czyniæ dobre uczynki tego Adwentu
i to jest droga, któr¹ próbujemy staæ siê gotowymi na
narodzenie siê Jezusa w naszych sercach.

¯yczê wam b³ogos³awionych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia.
SZCZEŒÆ BO¯E

Daniel J.    wiek: 13

Chcia³bym podziêkowaæ Bogu za wszystko,
co mi da³, a zw³aszcza Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia i Adwent. Poprzez lata, moja
rodzina i ja wygl¹daliœmy czasu Adwentu z
radoœci¹ w oczekiwaniu na naszego Pana
Jezusa Chrystusa i tak¿e na okres Œwiat jako
czas dawania, dzielenia sie i wakacji
zimowych. Moja rodzina i ja dwa lata temu
nie modliliœmy siê tak du¿o podczas Adwentu
i w czasie Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia, ale teraz,
zamiast po prostu zajmowaæ siê naszymi
codziennymi obowi¹zkami podczas Adwentu,
modlimy siê wiêcej, du¿o wiêcej.
Sta³o siê tak bo Misja LHTBM nauczy³a
nas o prawdziwym przygotowaniu na
Narodziny Jezusa, na Biblijnych
spotkaniach i ró¿nych rekolekcjach w
ci¹gu roku. Chodzimy na Msze codziennie,
nie tylko raz w tygodniu. Tak¿e staramy siê
przyjmowaæ Sakrament Pojednania co trzy
tygodnie co najmniej, nie tylko raz w miesi¹cu.
Myœlê teraz, ¿e Adwent jest nie tylko czasem
na radowanie siê, ale tak¿e czasem na
modlitwê, post, adoracjê Najœwiêtszego
Sakramentu, albo, po prostu “Czynienia
prostej Drogi dla Naszego Pana!”- £k 3:4-6.
Moja rodzina uzna³a to i dziêki Bogu za to.
Niech Wam Bóg Wszystkim B³ogos³awi
Charles (Karol) H.,
wiek 15

Mam na imiê Franiu. Odk¹d chodzimy
z moj¹ mam¹ na spotkanie B³ogo-
s³awionej Misji mi³oœci Œwiêtej Trójcy,
w ka¿dy dzieñ w naszym domu czytamy
Pismo Œwiête. Wiêcej czasu spêdzamy
na codziennej modlitwie i czêœciej
chodzimy na mszê œwiêt¹. Aby przyj¹æ
Pana Jezusa do naszych serc. Chcemy
wzrastaæ w Bo¿ej mi³oœci i kiedyœ
spotkaæ siê w niebie, Ja zrozumia³em,
¿e modlitwa to spotkanie miêdzy mn¹, a
Panem Bogiem. Chcia³bym zostaæ
œwiêty. Wiem, ¿e to jest trudne zadanie,
bo mam wiele wad i przyzwyczajeñ. Pan
Bóg jednak mo¿e mnie przemieniæ i
pomo¿e wzrastaæ w cnotach. Dziêkujê
Panu Bogu, ¿e mogê chodziæ na
spotkania, czytaæ rozwa¿aæ S³owo
Bo¿e. Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w
naszej rodzinie prze¿ywamy z radoœci¹.
Czas Adwentu to czas przygotowania
siê na przyjœcie Pana Jezusa. Dziêki misji
zrozumia³em, ¿e Pan Jezus musi
narodziæ siê na nowo w moim sercu.
Franiu L.   10 lat

  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!”

Ka¿dego, wiêc, kto tych S³ów Moich s³ucha i
wype³nia je, mo¿na porównaæ z cz³owiekiem
roztropnym, który dom swój zbudowa³ na skale. Spad³
deszcz, wezbra³y potoki, zerwa³y siê wichry i uderzy³y
w ten dom. On jednak nie run¹³, bo na skale by³
utwierdzony. Ka¿dego zaœ, kto tych S³ów Moich s³ucha,
a nie wype³nia ich, mo¿na porównaæ z cz³owiekiem
nierozs¹dnym, który dom swój zbudowa³ na
piasku. Spad³ deszcz, wezbra³y potoki, zerwa³y siê
wichry i rzuci³y siê na ten dom. I run¹³, a upadek jego
by³ wielki. Gdy Jezus dokoñczy³ tych mów, t³umy
zdumiewa³y siê Jego Nauk¹. Uczy³ ich bowiem jak Ten,
Który Ma W³adzê, a nie jak ich uczeni w Piœmie.

Mt 7:21-29

Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez BogaWszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

LHTBM, Szko³a Œwiêtych, Nauczy³a nas...
Spotkania LHTBM dla Rodzin

W
szystkie teksty s¹ wydrukowane jako oryginalne i niezm

ienione
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Jestem w Misji Œwiêtej ju¿ ponad trzy
lata.  Poprzez te trzy lata odczuwam, ¿e
wzrastam w Bo¿ej Œwiêtej Mi³oœci. Przedtem
zawsze patrzy³am na z³e rzeczy, które s¹ w
ludziach i w ¿yciu. Teraz patrzê na ludzi jako na
Bo¿e dzieci i szukam w nich dobra. Patrzê na
¿ycie jako na Bo¿y dar dla mnie, abym ¿y³a w
taki sposób , w jaki On chce bym
¿y³a. I aby s³u¿yæ Mu dla Jego
chwa³y.

Zwykle nie rozumia³am
dlaczego ró¿ne rzeczy siê
zdarzaj¹. Wci¹¿ nie rozumiem
niektórych z nich, lecz wiem teraz,
¿e wszystko ma swój powód,
poniewa¿ Bóg dozwoli³, aby siê
to zdarzy³o, po to, aby mnie
wypróbowaæ.

Nie mija ani jeden dzieñ
bym nie myœla³a o Bogu.
Wszystko jedno, co siê zdarza,
dobre czy z³e, dziêkujê Mu za to.
Nauczy³am siê, ¿e jedynie Bóg
mo¿e mi prawdziwie pomóc.
Jesteœmy niczym, jedynie prochem i bez Boga
czuwaj¹cego nad nami nie bylibyœmy zdolni
osi¹gn¹æ cokolwiek. Nawet, jeœli coœ osi¹gnê jest
to jedynie dla Jego chwa³y. On jest tym, który
pozwoli³ mi to odkryæ.

Kiedykolwiek coœ dokuczy mi i idê siê
modliæ, wiem, ¿e Bóg mnie s³ucha i pomo¿e mi.
Czujê siê tak dobrze wiedz¹c, ¿e On jest tam,
s³uchaj¹c mego w³aœnie s³owa. Daje mi to
uczucie, jakby Jezus siedzia³ obok mnie. Wiem,
¿e nikt nie mo¿e pomóc mi tak wiele jak Bóg
mo¿e. Wiem, ¿e wci¹¿ mam popêdliwoœæ i nie
jestem bardzo cierpliwa, czasem i ufnoœci¹ w
Boga wszystko pójdzie dobrze.

Wiem, ¿e ta misja zmieni³a bardzo tak¿e
moj¹ mamê. Jest ona teraz osob¹ wyciszon¹, i
wiêcej skupia siê na Bogu i modleniu siê, ni¿ na
ziemskich rzeczach. Ona wzros³a w cierpliwoœci,
poniewa¿ wiem, ¿e czyni wiele rzeczy, które
dotykaj¹ j¹, lecz jest bardzo cierpliwa ze mn¹.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ naprawdê blisko.

S³ysza³am wiele razy, ¿e w tych
œwiêtach jest wiêcej ni¿ podarki
i spotkanie z rodzin¹, ale nigdy
w pe³ni nie rozumia³am, co
jeszcze w nich jest.

Jest to ten pierwszy rok,
w którym ju¿ inaczej odczuwam
nadchodz¹ce Œwiêta. Ekscytuje
mnie zobaczenie siê z rodzin¹ i
otwieranie prezentów, ale tym,
co najbardziej mnie ekscytuje
jest œwiêtowanie narodzin Jezusa
Chrystusa. Ale nie œwiêtowanie
ich jak ziemskiego œwiêta, lecz
w moim sercu.

Rozpoczê³am mod-
litwê ciszy niezbyt dawno

temu i wierze, ¿e dziêki niej doœwiadczê
Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia odmiennie.
Cicha modlitwa jest inna ni¿ modlenie siê z
u¿yciem s³ów. Cicha modlitwa daje mi odczucie
Bo¿ej obecnoœci wokó³ mnie. Podczas Œwiat
Bo¿ego Narodzenia zaproszê Jezusa odmiennie,
wiem to. Zamiast zapraszaæ go do mego
ziemskiego domu otworzê drzwi do mego serca.
Poczucie Bo¿ej obecnoœci podczas cichej
modlitwy i odczucie, które mam o œwiêtowaniu
narodzin Chrystusa jest niewyjaœnionym
uczuciem. By poznaæ to odczucie trzeba je
doznaæ samemu.

Joanna S.   16

Spotkania LHTBM dla Rodzin

Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez BogaWszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

“Nikt nie zapala œwiat³a i nie stawia go w ukryciu
ani pod korcem, lecz na œwieczniku, aby jego
blask widzieli ci, którzy wchodz¹. Œwiat³em cia³a
jest twoje oko. Jeœli twoje oko jest zdrowe, ca³e
twoje cia³o bêdzie w œwietle. Lecz jeœli jest chore,
cia³o twoje bêdzie równie¿ w ciemnoœci. Patrz
wiêc, ¿eby œwiat³o, które jest w tobie, nie by³o
ciemnoœci¹.  Jeœli zatem ca³e twoje cia³o bêdzie
w œwietle, nie maj¹c w sobie nic ciemnego, ca³e
bêdzie w œwietle, jak gdyby œwiat³o oœwieca³o
ciê swym blaskiem”

£k 11:33-36
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Œwiêta Podró¿ do Nieba
Program Wzrastajmy w Bo¿ej Mi³oœci

1 Cor 3:16-171 Kor 3:16-17

Oparty na Wierze Œwiêtego Koœcio³a Rzymsko Katolickiego

† Uczêszczanie na Codzienn¹ Mszê Œwiêt¹ i
Przyjmowanie Komunii Œwiêtej

† Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu
† Przystepowanie do Sakramentu Pojednania

(Spowiedzi Œw.)
† Nauczanie g³êbszego Duchowego Znaczenia

Pisma Œwiêtego, aby ¯yæ S³owem Bo¿ym na
Duchowym poziomie

† Nauczanie aby wyjaœniæ “Œwiêt¹ Podró¿ do
NiebaTM” (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
TrójcyTM

† Comiesiêczne i Coroczne Œwiête Msze
Jednoœci i Konsekracja

† Rekolekcje (tylko dla Cz³onków) - Wielko-
postne, Adwentowe, Coroczne
* dla Ksiê¿y, dla Rodziców, dla Par, dla M³o-
dzie¿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”

† Indywidualne Kierownictwo i Poradnictwo
Duchowe w celu prowadzenia do Wszech-
mog¹cego 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 skuteczniej 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 -
Œwiêta Kontemplacyjna Droga ¯ycia TM

( £k 10 : 38 - 42 )
† Codzienna “Modlitwa B³ogos³awionej

Misji Mi³oœci Œwiêtej TrójcyTM” - Duchowa
Jednoœæ z BliŸnimi w Bogu Wszech-
mog¹cym  (Ojcu, Synu i Duchu Œwiêtym)
(Jan 17)

Comiesiêczne Spotkania Ksiê¿y
New Melleray Abbey
Peosta, Iowa

1. Kim jest Bóg ?  Kim jestem ja ?
2. Kim jest Maryja Dziewica ?
3. Czym jest Œwiêty Koœció³ Rzymsko Katolicki ?
4. Jaka jest moja relacja z Bogiem, z Maryj¹ Dziewic¹, ze Œwiêtym

Koœcio³em Rzymsko Katolickim, i z ludŸmi ?
Jak mogê pog³êbiæ te relacje ?

5. Jaka jest Œwiêta Wola Bo¿a dla mnie ?
(Jego Mistrzowski Plan / Wieczny Plan Zbawienia dla mnie)

6. Po co jestem tutaj w tym ¿yciu na wygnaniu? Jaki jest Cel?
7. Po co przechodzê przez moje ¿ycie (narodziny, radoœæ, boleœæ,

cierpienie, i œmieræ), w tym ¿yciu na wygnaniu (¿yciu ziemskim) ?
8. Dlaczego Bóg dozwoli³ na z³o i szatana w tym ¿yciu na wygnaniu?
9. Dlaczego czasami jestem przygnêbiony ?
10. Czy mogê byæ Prawdziwie Szczêœliwy w tym ¿yciu ?
11. Co mogê zrobiæ w czasie tego ¿ycia na wygnaniu dla mojego

Zbawienia ?
12. Co to jest “Œwiêta Mapa do Nieba”TM (“Œwiêta Podró¿ do

Nieba”TM), i jakie to ma znaczenie dla mojego Zbawienia ?
13. Jakie jest Prawdziwe ¯naczenie Drogi Krzy¿owej i prawdziwe

znaczenie naszego Krzy¿a.
14. Czy zachowajê Bo¿e Przykazanie aby Kochaæ Go i Kochaæ

innych ludzi ?

15. Co oznacza Œwiêta Cnota ,“Œwiêty i Doskona³y” ?
16. Co oznacza Oczyszczenie i Uœwiêcenie ?
17. Czy ja rzeczywiœcie mogê zostaæ Œwiêtym, Mêczennikiem,

Uczniem Boga ?
18. Czym jest Zjednoczenie z Bogiem i wzajemnie ze sob¹ ?
19. Jak mogê siê modliæ zgodnie z Bo¿¹ Wol¹, aby by³o to Jemu

mi³e ?  Jak mogê pog³êbiæ moj¹ modlitwê ?
20. Czy s¹ ró¿ne rodzaje modlitwy ?  Jakie s¹ ró¿nice w

efektywnoœci ka¿dego rodzaju modlitwy ?
21. Jakie jest Prawdziwe Znaczenie Trójcy Œwiêtej i Ich wzajemna

Relacja ?
22. 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)

23. Jaki jest Zamys³ i Cel B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej
TrójcyTM?

24. 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.”

Œwiêta Podró¿ do Nieba
TM

Program Wzrastajmy w Bo¿ej Mi³oœci
TM

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 Bo¿ego) i byæ Wydoskonalonym (Oczyszczonym i Uœwiêconym) - jest bardzo
wa¿ne i konieczne aby znaæ Prawdziwe Znaczenia tych pytañ:
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B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej TrójcyTM - Szko³a ŒwiêtychTM

Nazwisko :

Adres :

Telefon :

 L H T B M 
TM  

    7011 W. Diversey Ave., Chicago IL 60707

Dar dla :

Adres :

Telefon :

Wyœlij Dar Daj¹cego-¯ycie S³owa Bo¿ego dla siebie i dla tych, których Mi³ujesz

“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 - latoro-

œlami. 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 zacho-

wywaæ 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

1 Kor 2:12-16

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.

“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 s¹dzony. Któ¿ wiêc pozna³ zamys³ Pana tak, by

Go móg³ pouczaæ? My w³aœnie znamy zamys³ Chrystusowy.”
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B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej TrójcyTM - Szko³a ŒwiêtychTM

Co to jest œwiêta rodzina?
Œwiêta rodzina jest to rodzina,
która ma czas na modlitwê i
zawsze ma Boga w swoich
czynach i w ci¹gu dnia. Nie
by³bym w stanie uczyniæ
tego bez Misji. Bóg jest
najbardziej potê¿n¹ rzecz¹
na ziemi.
PS. Jak myœlisz, czym jest misja? PrzyjdŸ i odkryj
dziœ na spotkaniu lokalnej grupy LHTBM!!

Tyler P.
klasa 5    wiek 10 lat

Œwiêta rodzina to rodzina traktuj¹ca siebie nawzajem
z szacunkiem i mi³uj¹ca siê nawzajem œwiêt¹ mi³oœci¹
(przyk³adem Jezus, Maryja i Józef).
Podró¿ujemy razem jako rodzina przez dawanie jedno
drugiemu duchowej porady. Pomagamy wzrastaæ
jeden drugiemu i modlimy siê wzajemnie za siebie.
Od czasu B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy rozumiemy prawdziwe znaczenie Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia i nie dajemy siê z³apaæ w
œwiatow¹ perspektywa Œwi¹t. Ka¿dy zwykle stawa³
siê tak zestresowany, ale teraz nie zwracamy tyle
uwagi na prezenty. Skupiamy siê na prawdziwym
znaczeniu, Chrystusie.

Audrey H.
13 lat

Œwiêta Rodzina to rodzina, która ma wielkie
pragnienie, aby pójœæ do Nieba. Jest jednoczeœnie
rodzin¹, która dzieli siê Œwiet¹ Bo¿¹ mi³oœci¹ z innymi.
My kroczymy t¹ Œwiêt¹ Podró¿¹ jako rodzina poprzez
wspóln¹ porann¹ i wieczorn¹ modlitwê. Tak¿e staramy
siê  uczêszczaæ wspólnie na codzienn¹ Mszê  i byæ w
ci¹g³ej ³¹cznoœci z Bogiem poprzez  przebywanie przed
Najœwiêtszym Sakramentem.
Podczas okresu Bo¿ego Narodzenia nasza rodzina
próbuje myœleæ o prawdziwym znaczeniu Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia. O narodzeniu Jezusa, a nie o
œwiatowych rzeczach jak prezenty i zakupy.
Uczenie siê o Œwiêtej Podró¿y i mojej Katolickiej wiary
pomog³o mi Kochaæ wiêcej. Dziêkujê Bogu za
B³ogos³awion¹ Misjê Mi³oœci
Œwiêtej Trójcy.

Ashlee C.   15

Œwiêta rodzina jest to rodzina, która siê du¿o modli.
Modli siê przed jedzeniem. Kiedy idziesz do
Pojednania Bóg zmywa twoje grzechy. Kiedy
modlisz siê, módl siê sercem. Bóg nie chce
pustych s³ów.

Jacob P.   wiek 8

   Dla mnie œwiêta rodzina to rodzina,
która chodzi do koœcio³a, modli siê,
czyta Bo¿e S³owo i k³adzie Boga
pierwszym.
My pod¹¿aemy t¹ œwiêt¹ podró¿¹
jako rodzina modl¹c siê z nasz¹
rodzin¹. Chodzimy na mszê,
chodzimy do koœcio³a aby siê modliæ.
Lepiej siê przygotowujê do Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia z powodu na
LHTBM. Nie jestem tak podekscy-
towany otrzymywaniem prezentów.
Chcê spêdzaæ wiêcej czasu z
Bogiem na modlitwie.
Tim 9 lat

B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej Trójcy,
Szko³a Œwiêtych, Nauczy³a nas

“Maj¹c przeto takie Obietnice, najmilsi, oczyœæmy siê z wszelkich brudów

cia³a i ducha, dope³niaj¹c Uœwiêcenia naszego w BojaŸni Bo¿ej” 2 Kor 7:1

Spotkania LHTBM dla Rodzin

Œwiêta rodzina to nie tylko pokrewieñstwo krwi. Œwiêta
rodzina jest po prostu grup¹ ludzi, których g³ównym celem
w ¿yciu jest pe³nienie Woli Bo¿ej. Wol¹ Bo¿¹ jest powrót do
Nieba . Aby to osi¹gn¹æ musimy byæ doskonali i wolni od
œwiata czyli od pieniêdzy, s³awy i w³adzy. Ja i  moja rodzina
wzroœliœmy bardzo wiele dziêki Bo¿ej pomocy i Œwiêtej
Podró¿y. W ci¹gu paru ostatnich lat modlimy siê codziennie
wspólnie jako rodzina przed wyjœciem do szko³y, a tak¿e po
szkole kiedy wszyscy jesteœmy w domu. Próbujemy tak¿e
¿yæ Œwiêtym ¿yciem. Wszyscy próbujemy byæ dla siebie
mili zarówno w mowie jak i wzajemnym postêpowaniu.
Równie¿ staramy siê trzymaæ z dala od rzeczy które nie
prowadz¹ do Boga jak niektóre programy telewizyjne czy
ksi¹¿ki. Wydaje mi siê, ¿e kiedykolwiek Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia padaj¹ w rozmowie, moja mama zawsze mówi
„To bêd¹ wyj¹tkowe Œwiêta Bo¿ego Narodzenia”. I ja siê z
ni¹ zgadzam, poniewa¿ Œwiêta tego roku skupiaj¹ siê wokó³
Jezusa  zamiast wokó³ prezentów pod choink¹. Dopiero B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy uœwiadomi³a nam to. Jeœli nie by³oby B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej
Trócy nie s¹dzê aby moja rodzina by³a tak blisko jak jest, poniewa¿ uœwiadomiliœmy
sobie, ¿e jedynym sposobem przejœcia przez ¿ycie jest nie pok³adanie wiary w
ludziach tylko w Bogu.                         Teresa C.  18

Wszystkie teksty s¹ wydrukowane
jako oryginalne i niezmienione
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B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej TrójcyTM - Szko³a ŒwiêtychTM

Najlepszym przyk³adem œwiêtoœci by³a dla mnie
zawsze Œwiêta Rodzina: Matka Bo¿a, Œw. Józef i Pan
Jezus. Pragnê³am ¿yæ w takiej rodzinie przepe³nionej
mi³oœci¹, pokojem, ca³kowicie skierowanej na
wype³nianie Woli Bo¿ej. Nie potrafi³am jednak
stworzyæ takiej rodziny. Nie wiedzia³am, jakie
pope³niam b³êdy w relacji z mê¿em, z dzieæmi. Duch
Œw. poprzez LHTBM zacz¹³ otwieraæ mi oczy.
Pierwsz¹ rzecz¹, jak¹ dostrzeg³am w naszej rodzinie
by³o to, ¿e oboje z mê¿em powielamy w³asnych
rodziców. To, co wynieœliœmy z rodzinnych domów,
zwyczaje przyjête od przyjació³ i wymyœlone przez
siebie, aplikujemy dzieciom, a nie zawsze zbli¿a³y
one do Boga.

Bogu niech bêd¹ dziêki, ¿e ca³¹ rodzin¹ jesteœmy
w LHTBM i wszyscy coraz gorêcej pragniemy
œwiêtoœci. Nie kierujemy uwagi na siebie nawzajem
jak to czyniliœmy dawniej, ale nasze serca szukaj¹
wci¹¿ Boga. Konsekwencj¹ jest to, ¿e przygotowa-
nie do Bo¿ego Narodzenia wygl¹da zupe³nie inaczej
ni¿ dawniej. Sta³am siê bardziej czujna i nie
pozwalam na grzech w naszej rodzinie. Teraz
rz¹dzi u nas - S³owo Bo¿e, modlitwa,
Sakramenty Œwiête, adoracja Pana Jezusa
w Przenajœwiêtszym Sakramencie. Trwo¿ê
siê na sam¹ myœl, ¿e ja mog³abym lub ktoœ z
moich najbli¿szych obraziæ Boga, zadaæ
gwa³t Mi³oœci, od³¹czyæ siê od najwiêkszego
Szczêœcia, zerwaæ niæ ³aski poprzez grzech.
Potrzeba nam nie nici, ale rzeki ³aski, bo bez niej
upadamy, co krok. Widz¹c to coraz g³oœniej
wo³amy: Bo¿e, ratuj! Panie, pomó¿! Licz¹c na

Z perspektywy tych paru lat, jakie
jestem w LHTBM, mog³em zobaczyæ moje
¿ycie. Jaki by³em dawniej, jak wygl¹da³o
moje ¿ycie i do czego swoim sposobem
¿ycia zmierza³em.

Od 12 lat je¿d¿ê ciê¿arówk¹ i
generalnie nie by³o mnie w domu. Ta nieo-
becnoœæ to ci¹g³a ucieczka przed ¿yciem,
przed obowi¹zkami rodzinnymi. Zawsze to
by³o ze mn¹ i nie powiem, by³o to wygodne
dla mnie. W tej ci¹g³ej pogoni wielokrotnie
zapomina³em o Bogu i Jego Mi³oœci. Ale
Bóg w swoim mi³osierdziu dostrzeg³ mnie.
Zacz¹³em uczestniczyæ w cotygodniowych
spotkaniach LHTBM. Do podjêcia tej
decyzji pomóg³ mi b³ogos³awiony stan
mojej ¿ony. By³a koniecznoœæ przejœcia z
dalekich tras ciê¿arówk¹ na trasy po
mieœcie. Podczas tych spotkañ s³ysza³em,
by czytane S³owo Bo¿e nie przyjmowaæ na
rozum czy logikê tylko otworzyæ serce,
przyjmowaæ to S³owo ca³ym sercem. Po
jakimœ czasie spostrzeg³em, ¿e w drodze do

Stopniowoœæ a nawrócenie
9. Niesprawiedliwoœci zapocz¹tkowanej przez grzech, który g³êboko przenikn¹³ w struktury dzisiejszego œwiata i czêsto nie pozwala
rodzinie na pe³ne urzeczywistnienie siebie samej i swoich podstawowych praw, musimy siê przeciwstawiæ wszyscy przez nawrócenie
umys³u i serca, w wyrzeczeniu siê w³asnego egoizmu, naœladuj¹c Chrystusa ukrzy¿owanego. Takie nawrócenie wywrze na pewno
dobroczynny wp³yw tak¿e na odnowê struktur spo³ecznych.

Potrzebne jest ci¹g³e, nieustanne nawracanie, które wymaga wewnêtrznego oderwania siê od wszelkiego z³a i przylgniêcia do dobra w
jego pe³ni, a które w praktyce dokonuje siê czêsto etapami, prowadz¹cymi coraz dalej. Rozwija siê w ten sposób proces dynamiczny,
przebiegaj¹cy powoli przez stopniowe w³¹czanie darów Bo¿ych i wymagañ Jego ostatecznej i najdoskonalszej Mi³oœci w ca³e ¿ycie
osobiste i spo³eczne cz³owieka. Dlatego te¿ konieczny jest pedagogiczny proces wzrostu, w którym poszczególni wierni, rodziny i ludy, a
nawet sama cywilizacja, bêd¹ prowadzeni cierpliwie dalej, od tego, co ju¿ przejêli z Tajemnicy Chrystusa — dochodz¹c do coraz bogatszego
poznania i pe³niejszego w³¹czenia tej Tajemnicy w ich ¿ycie.

ADHORTACJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO OJCA ŒWIÊTEGO JANA PAW£A II
O ZADANIACH RODZINY CHRZEŒCIJAÑSKIEJ W ŒWIECIE WSPÓ£CZESNYM

Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez BogaWszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

Wszechmocnego, nie na siebie.

Przygotowuj¹c siê do Bo¿ego Narodzenia mamy
nadziejê postawiæ choinkê, jeœli Bóg pozwoli, któr¹
udekoruj¹ dzieci. Bêdzie tak¿e œwi¹teczny obiad.
Podobnie jak w zesz³ym roku, a jednak inaczej.
Zewnêtrzna oprawa œwi¹t Bo¿ego Narodzenia staje
siê odleg³a, jakby za mg³¹. Przesta³a byæ centrum
wydarzeñ wigilijnych. Rzeczami ziemskimi

oddajemy chwa³ê Bogu a nie s³u¿ymy im w
niewolnictwie, jak by³o dawniej. Dzieje siê tak,
poniewa¿ oczekiwanie i pragnienie skierowane jest
gdzie indziej. Oczekujemy narodzin Zbawiciela,
który z Mi³oœci do nas upodoba³ sobie miejsce w
nêdznej stajence. Z bezgranicznej Mi³oœci pokornie
wype³ni³ Wolê Ojca umieraj¹c na krzy¿u. Z Mi³oœci
do nas otworzy³ bramy Królestwa Niebieskiego.
Emanuel jest wœród nas. Ja mam Go tylko zaprosiæ
do serca i posprz¹taæ to serce, by by³o czyste i
ozdobione dla mojego Pana.

Jest jeszcze jedna bardzo wa¿na zmiana. Zamiast
prezentów dla siebie, które bardzo zas³aniaj¹
donios³oœæ wydarzeñ Bo¿ego Narodzenia, wszyscy
przygotowujemy prezenty dla Pana Jezusa.
To przecie¿ Jego urodziny, nie nasze. Wszyscy
przeœcigamy siê w robieniu dobrych uczynków dla
Pana Jezusa, czyni¹c je w tajemnicy, wy³¹cznie na
Bo¿¹ Chwa³ê. Potem dzieci wrzucaj¹ karteczki do
piêknie udekorowanych pude³ek. Ofiarujemy te
prezenty Dzieci¹tku Bo¿emu na Œwiêta.

Œwiêtoœæ, któr¹ widzê w Œwiêtej Rodzinie odnajdujê
tak¿e w LHTMB. Wszyscy bracia i wszystkie siostry
s¹ moj¹ najbli¿sz¹ rodzin¹, poniewa¿ troszcz¹ siê o
zbawienie nie tylko moje, ale wszystkich dzieci
Bo¿ych. W przygotowaniu do Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia wszyscy w LHTBM mamy wspólne
pragnienie: po³¹czyæ siê z Bogiem na zawsze.

Szczêœæ Bo¿e, Alicja H.

pracy mijam szpital i tam odprawia siê Msza
i ja mogê w niej uczestniczyæ. Lata
jeŸdzi³em t¹ drog¹ i tego nie widzia³em.
Podobnie by³o z adoracj¹ Najœwiêtszego
Sakramentu. Dowiedzia³em siê, ¿e jest
niedaleko wystawienie Pana Jezusa. I tak
zaczê³o siê wielkie przybli¿anie do Pana
Boga przez LHTBM, wielkiego grzesznika,
jakim by³em. Krótki czas póŸniej urodzi³a
nam siê Ania. Dosz³o trochê wiêcej
obowi¹zków i zdawaæ by siê mog³o, ¿e teraz
nie bêdzie czasu dla mnie, czy adoracjê
Najœwiêtszego Sakramentu. Ale prawda jest
inna.

Od momentu wprowadzenia tego
wszystkiego w ¿ycie, co s³ysza³em na
spotkaniach LHTBM, zaczê³a siê doko-
nywaæ przemiana. Zacz¹³em patrzeæ na
swoje postêpowanie w ¿yciu codziennym.
Jak ja zachowuje siê wzglêdem innych
ludzi, a jak wzglêdem ¿ony i dzieci? Moja
relacja z dzieæmi te¿ nie by³a najlepsza.
Je¿d¿¹c ciê¿arówk¹ po mieœcie doskonale

siê orientowa³em w lokalizacjach sklepów,
gdzie mo¿na tanio kupiæ albo gdzie jest
okazja. Przez uczestnictwo w spotkaniach
LHTBM zrozumia³em, ¿e muszê zweryfi-
kowaæ moje ¿ycie, a zw³aszcza stosunek do
¿ony i dzieci. Nie mogê d³u¿ej uciekaæ w
pracê czy uchylaæ siê od obowi¹zków mê¿a.
Ale pomóc ma³¿once, wzi¹æ i poczytaæ
S³owo Bo¿e. Na mnie spoczywa obowi¹zek
ziemskiego ojca - przyprowadziæ dzieci do
Boga. Mogê w ka¿dej chwili byæ powo³any
przez Boga i one musz¹ wiedzieæ gdzie jest
ich prawdziwy Tatuœ. Bogu niech bêd¹
dziêki, ¿e takiemu nic, jakim jestem, zosta³a
objawiona m¹droœæ Chrystusowa zawarta
w LHTBM.

Na ³amach Ewangelii mo¿na prze-
czytaæ, ¿e ptak nie spada bez przyzwolenia
Bo¿ego, ¿e w³osy s¹ policzone na naszych
g³owach. Widzê teraz jak wielkim b³ogos³a-
wieñstwem jest kolejny dzieñ, kolejna
chwila, w której mogê tylko przepraszaæ
Boga, ¿e ja jestem grzesznikiem, idê przez

¿ycie i grzeszê i buntujê siê i odwracam siê
do Boga plecami, a Pan Bóg pozwala mi
do¿yæ do kolejnych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Bêd¹c w LHTBM nadchodz¹ce
Œwiêta prze¿ywam inaczej. Adwent jest
okresem przygotowania serca. Posprz¹-
taniem go z niepotrzebnych po¿¹dliwoœci,
opiesza³oœci i jakiegoœ niepotrzebnego
zabiegania. Jest to okres gdzie kolejny
dzieñ jest wielk¹ wygran¹ w Jezusie
Nowonarodzonym. Jest to radosne
oczekiwanie pe³ne radoœci, gdy¿ teraz
rozumiem, ¿e tylko w Nim mam ¿ycie
wieczne, ¿e w Jego narodzeniu i ¿yciu moje
uœwiêcenie. Od momentu Jego narodzenia
rozpoczyna siê Œwiêta Droga do Nieba i On,
Jezus na ni¹ mnie zaprasza.

W to Bo¿e Narodzenie postanowi-
liœmy nie k³aœæ dzieciom prezentów pod
choinkê, by nie zgubiæ najwa¿niejszego -
relacji z Bogiem. Bogu Wszechmog¹cemu
dziêkujê za dar ¿ycia i za LHTBM.

   Wojciech H.
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Mija kolejny rok – rok ¿ycia dany przez
Boga Ojca. Czy wykorzystaliœmy ten ostatni
rok, by przemieniaæ swoje ¿ycie i ¿ycie naszej
rodziny w ¿ycie œwiêtej rodziny?

Przyk³ad do naœladowania dla rodziców
i dzieci powinien byæ tylko jeden – przyk³ad
Bo¿y - przyk³ad Œwiêtej Rodziny z Nazaretu.
Matka Bo¿a, pokorna i wierna, prowadz¹ca
zawsze do Jezusa, napominaj¹ca, abyœmy
czynili wszystko, co powie Jej Syn. Józef -
cichy i pracowity, dobrze wype³niaj¹cy
obowi¹zki Opiekuna i spe³niaj¹cy sumiennie
Wolê Bo¿¹. Oraz Jezus, Wzór Dziecka
pos³usznego Rodzicom. Ich ¿ycie by³o proste,
ale nade wszystko œwiête. I jest to jedyny
przyk³ad, z którego wzór powinna braæ ka¿da
rodzina. Wszyscy cz³onkowie rodziny, o ile
bêd¹ zapatrzeni w Boga i On bêdzie centrum,
wokó³ którego bêdzie siê toczy³o ca³e
codzienne ¿ycie, osi¹gn¹ cel i spe³ni¹ Wolê
Bo¿¹. A Wol¹ Bo¿¹ jest nasze uœwiêcenie i
powrót do Królestwa Niebieskiego. Ten
wzorzec chcemy i staramy siê wprowadziæ w
naszym domu. Uczymy siê ka¿dego dnia, jak
wzrastaæ w Bo¿ej Mi³oœci, jak ¿yæ z Bogiem i
dla Boga. Uczymy siê koncentrowaæ tylko na
Bogu i na tym, co jest Jemu mi³e. A przez to
nastêpuje codzienna przemiana duchowa
naszej rodziny. Pomagamy sobie nawzajem,
wspieramy siê modlitw¹ i mamy nadziejê, ¿e
Mi³osierny Bóg przebaczy nam nasze grzechy
i wprowadzi do wiecznej szczêœliwoœci.

Tak, Bóg daje £askê i przemienia nasze
serca. Nasze ¿ycie nabra³o nareszcie
prawdziwej wartoœci, prawdziwego sensu.
Teraz wszyscy wiemy, po co i dlaczego
¿yjemy. Jakie to wspania³e, kiedy mo¿emy
wszyscy razem, rodzice i dzieci, wspólnie
porozmawiaæ o tym samym: jak prze¿ywamy
ka¿dy dzieñ, czy przybli¿amy siê do Boga,
czy wszystko co czynimy, jest na Bo¿¹
Chwa³ê, czy na nasz¹, czy wzrastamy w
Œwiêtych Cnotach, w Œwiêtej Bo¿ej Mi³oœci,
co nas jeszcze wstrzymuje przed kroczeniem
tylko za Jezusem Chrystusem? Stawianie
takich pytañ nakreœla kierunek naszego
dzia³ania.
Œwiêtoœæ to jedyny nasz cel!

Ostatni rok to czas wielkich przemian,
to czas rodzinnej rewolucji. I Bogu niech bêd¹
Dziêki za tê £askê. Bogu niech bêd¹ Dziêki
za B³ogos³awion¹ Misjê Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy w naszym Œwiêtym Koœciele Rzymsko
Katolickim, przez Któr¹ Pan pokaza³ ca³ej
naszej rodzinie, co jest najwa¿niejsze -
POWRÓT DO NIEBA. To jest cel naszej
codziennej, rodzinnej wêdrówki, podczas
której chcemy zostaæ oczyszczeni i uœwiêceni
Moc¹ i £ask¹ Bo¿¹, abyœmy wszyscy
skorzystali z czasu danego naszej rodzinie tu
na ziemi i wszyscy osi¹gnêli ¿ycie wieczne.
Amen. Aby tak siê sta³o! Bo có¿ serce matki
potrzebuje wiêcej dla swojego mê¿a i dzieci -
tylko ZBAWIENIA! A có¿ m¹¿ mo¿e pragn¹æ
dla swojej rodziny - tylko ŒWIÊTOŒCI! A jak
cudownie by by³o, abyœmy do Domu Pana,
Ojca naszego, doszli wszyscy - i Ty droga
siostro, i Ty bracie, wraz z ca³¹ wasz¹ rodzin¹.

Droga do Nieba, Droga Œwiêtoœci,
wcale nie jest nieosi¹galna. Jest to
Droga Krzy¿a - Droga Jezusa
Chrystusa i jest dana dla ka¿dego z
nas! Ta Droga jest prosta o ile postêpujemy
za Jezusem. Nie mo¿e byæ ani mama, ani tata
wzorem dla dzieci. Naszym obowi¹zkiem
jako rodziców jest nieustanne wskazywanie
Jezusa Chrystusa jako jedynego i
doskona³ego wzoru do naœladowania. Bo
jakim przyk³adem mo¿e byæ którykolwiek z
nas rodziców, je¿eli jak wszyscy inni
upadamy i grzeszymy.

Na nowo, ale o wiele g³êbiej
us³yszeliœmy, ¿e jesteœmy DZIEÆMI BOGA.
Kroczenie Drog¹ ku Œwiêtoœci staje siê teraz
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prostsze i radosne. Pan Bóg tak bardzo chce
naszego ZBAWIENIA, przygotowa³ nam
przecie¿ miejsce w Niebie. Ta œwiadomoœæ, kim
jesteœmy i kim mamy siê staæ, gdzie jesteœmy a
gdzie mamy dojœæ oraz codzienne ws³uchiwa-
nie siê w g³os Pana, aby wiedzieæ tylko od
Niego, co mamy czyniæ aby osi¹gn¹æ ¿ycie
wieczne, pomagaj¹ nam w kroczeniu Œwiêt¹
Drog¹ do Nieba. W œwietle S³owa Bo¿ego, które
jest pe³ni¹ M¹droœci i Prawdy, stawiamy i
sprawdzamy nasze postêpowanie. Nie
krzykiem na krzyk, nie z³oœæ za z³oœæ, lecz
wzrastanie w Bo¿ej Mi³oœci, która stwarza nas
na Obraz i Podobieñstwo Bo¿e. T³umaczymy
naszym dzieciom (przypominaj¹c równo-
czeœnie sobie), ¿e ka¿de niepos³uszeñstwo i
bunt, gniew i z³oœæ, wszystko to w
rzeczywistoœci zawsze jest przeciwko Bogu.
Tylko Jego Moc wyzwala z nienawiœci, ze
z³oœci, pozwala przebaczyæ i przyj¹æ
upokorzenie. Rozwi¹zywanie trudnoœci b¹dŸ
problemów mo¿liwe jest tylko z Bogiem. Bo

Jezus Chrystus jest Drog¹, Prawd¹ i ¯yciem.
Nasza rodzina, dziêki £asce Bo¿ej, ju¿ pi¹ty rok
nale¿y do B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy.

I Bogu Najwy¿szemu nigdy za to nie
bêdziemy w stanie podziêkowaæ, ¿e
grzeszników takich jak my w swoim
wielkim Mi³osierdziu przywraca do
prawdziwego ¿ycia w Jezusie
Chrystusie, w naszym Œwiêtym Koœciele
Rzymsko Katolickim, w³aœnie poprzez
B³ogos³awion¹ Misjê Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy.

Tym wszystkim, czym tutaj dzielimy siê i
o czym œwiadczymy, Duch Œwiêty nape³nia
nasze serca przez te ostatnie piêæ lat s³uchania i
¿ycia S³owem Bo¿ym wed³ug wskazañ
B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy. I
powoli widaæ owoce przemiany u dzieci i nas
rodziców. Nasze d¹¿enia, a przez to i nasze
codzienne zajêcia sta³y siê jednolite: czytanie
S³owa Bo¿ego, które ma Moc przemieniaæ nasze
serca i daæ nam ¿ycie wieczne, uczestniczenie
w codziennej Mszy Œwiêtej, wspólna modlitwa,
adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, rozmowy
na tematy dotycz¹ce duszy i duchowego
wzrostu, cotygodniowe spotkania misyjne. Z
pomoc¹ Bo¿¹ staramy siê zmieniæ ¿ycie naszej
rodziny na ¿ycie rodziny œwiêtej.

To nie jest tylko dodatek do harmonogra-
mu ca³ego tygodnia. To jest ci¹g³e niesienie
naszego krzy¿a, ci¹g³e kroczenie za Jezusem
Chrystusem, ci¹g³e powstawanie z upadków i
b³aganie Boga o przebaczenie, ci¹g³e
oczyszczanie serca i wzrastanie w Œwiêtoœci.

Do Domu Boga, Ojca naszego, pod¹¿amy
razem, troszcz¹c siê nawzajem o zbawienie
nasze i wszystkich innych. Osi¹gniêcie z³otego
medalu na igrzyskach olimpijskich wymaga
wielu poœwiêceñ, wielu godzin treningu,
dyscypliny, samozaparcia, a to wszystko dla
jednorazowego splendoru, dla w³asnej chwa³y.
Osi¹gniêcie Œwiêtoœci to coœ wiêcej ni¿
zwyciêstwo na igrzyskach - to jest
WIECZNOŒÆ. Osi¹gniecie Œwiêtoœci w rodzinie
to nieustanne b³aganie Boga o £askê przemiany
serc, o Jego Przebaczenie, o Jego Mi³oœæ i
M¹droœæ.

Tej Mi³oœci i M¹droœci mo¿e
nauczyæ nas tylko Bóg, ale jest jeden
warunek – musimy tego pragn¹æ z ca³ych
si³ i ca³ym swoim sercem. Takie w³aœnie
postanowienie zrobiliœmy w naszej rodzinie,
postanowienie, które powtarzamy ka¿dego dnia
– w s³owach i czynach. Dzisiaj, w przededniu
Bo¿ego Narodzenia, staramy siê jeszcze bardziej
o to, aby nasza rodzina w oczach Bo¿ych sta³a
siê œwiêta. Adwent to pokorne przygotowanie
naszych serc, lecz równoczeœnie ogromnie
radosne oczekiwanie na przyjœcie Jezusa
Chrystusa.

Ta Radoœæ na spotkanie z naszym Panem
jest ponad wszystko inne, co dzieje siê w naszym
zewnêtrznym przygotowaniu do œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia. Bo ka¿dy moment tego
zewnêtrznego i wewnêtrznego przygotowania
chcemy tylko czyniæ na Chwa³ê Bo¿¹.

Jak¿e nie chwaliæ Pana, gdy dzieci staraj¹
siê czyniæ jak najwiêcej dobrych uczynków nie
po to, aby byæ zauwa¿onym, pochwalonym i
obdarowanym prezentem, ale aby przez to
przygotowaæ siê do spotkania z Dzieci¹tkiem
Jezus.

Tak bardzo chcemy, aby serca nasze:
rodziców i dzieci, i wszystkich naszych braci i
sióstr, by³y jak najbardziej czyste i gotowe dla
Przychodz¹cego Pana, teraz w okresie œwiêta
Bo¿ego Narodzenia i ka¿dego dnia naszej
Œwiêtej Podró¿y do Nieba.

Szczêœæ Bo¿e!

Ma³gorzata i Piotr Œ.

Odrzuciwszy wiêc wszelkie z³o, wszelki
podstêp i udawanie, zazdroœæ i
jakiekolwiek z³e mowy, jak niedawno
narodzone niemowlêta pragnijcie
duchowego, niesfa³szowanego mleka,
abyœcie dziêki niemu wzrastali ku
Zbawieniu - je¿eli tylko zasmako-
waliœcie, ¿e s³odki jest Pan. Zbli¿aj¹c
siê do Tego, który jest ¯ywym Kamie-
niem, odrzuconym wprawdzie przez
ludzi, ale u Boga Wybranym i Drogo-
cennym, wy równie¿, niby ¿ywe
kamienie, jesteœcie budowani jako Du-
chowa Œwi¹tynia, by stanowiæ Œwiête
Kap³añstwo, dla sk³adania duchowych
ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa
Chrystusa. To bowiem zawiera siê w
Piœmie: “Oto K³adê na Syjonie Kamieñ
Wêgielny, Wybrany, Drogocenny, a kto
wierzy w Niego, na pewno nie zostanie
zawiedziony.” Wam zatem, którzy
wierzycie, czeœæ! Dla tych zaœ, co nie
wierz¹, “w³aœnie ten Kamieñ, który
odrzucili budowniczowie, sta³ siê
G³owic¹ Wêg³a.”

1 P 2:1-7
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Modlitwa Rodziny
Koœció³ modli siê za rodzinê chrzeœcijañsk¹
i wychowuje j¹ do wiernego ¿ycia darem i
zadaniem kap³añskim, otrzymanym od
Chrystusa, Najwy¿szego Kap³ana.
Kap³añstwo powszechne wiernych prze-
¿ywane w ma³¿eñstwie — sakramencie,
rzeczywiœcie stanowi dla ma³¿onków i dla
rodziny podstawê powo³ania i misji
kap³añskiej, która przemienia ich
codzienne ¿ycie w “duchow¹ ofiarê
przyjemn¹ Bogu przez Jezusa Chrystusa”,
co dokonuje siê nie tylko przez spra-
wowanie Eucharystii oraz innych sakra-
mentów, i w³asn¹ ich ofiarê z³o¿on¹ na
chwa³ê Bo¿¹, ale równie¿ przez ¿ycie
modlitwy, poprzez modlitewny dialog z
Ojcem przez Jezusa Chrystusa w Duchu
Œwiêtym.

Modlitwa rodzinna ma swoje cechy
charakterystyczne. Jest modlitw¹ wspóln¹
mê¿a i ¿ony, rodziców i dzieci. Komunia w
modlitwie jest jednoczeœnie owocem i
wymogiem owej komunii, otrzymanej w
sakramentach chrztu i ma³¿eñstwa. Do
cz³onków rodziny chrzeœcijañskiej mo¿na
w sposób szczególny odnieœæ s³owa, w
których Chrystus obieca³ Sw¹ obecnoœæ:
“...zaprawdê powiadam wam: Jeœli dwaj z
was na ziemi zgodnie o coœ prosiæ bêd¹, to
wszystkiego u¿yczy im mój Ojciec, który jest
w niebie. Bo gdzie s¹ dwaj albo trzej
zebrani w imiê moje, tam jestem poœród
nich.”

Taka modlitwa rodzinna czerpie sw¹
pierwotn¹ treœæ z samego ¿ycia rodzinnego,
które we wszystkich i rozmaitych okolicz-
noœciach jest pojmowane jako powo³anie
Bo¿e i aktualizowane jako synowska
odpowiedŸ na Jego wezwanie: radoœci i
bóle, nadzieje i smutki, narodziny i rocznice
urodzin, rocznice œlubu rodziców, wyjazdy,
roz³¹ka i powroty, dokonywanie wa¿nych i
trudnych wyborów, œmieræ drogich osób itd.
oznaczaj¹ wkroczenie mi³oœci Bo¿ej w
dzieje rodziny, tak jak winny oznaczaæ
moment stosowny do dziêkczynienia,
b³agania i do ufnego powierzenia rodziny
wspólnemu Ojcu, który jest w niebie.
Ponadto godnoœæ i odpowiedzialnoœæ
rodziny chrzeœcijañskiej jako „Koœcio³a
domowego” mog¹ byæ prze¿ywane jedynie
przy nieustannej pomocy Bo¿ej, która
zawsze zostanie udzielona, je¿eli wyprosi
siê j¹ w pokornej i ufnej modlitwie.

ADHORTACJA APOSTOLSKA
FAMILIARIS CONSORTIO

OJCA ŒWIÊTEGO JANA PAW£A II
O ZADANIACH RODZINY CHRZEŒCIJAÑSKIEJ

W ŒWIECIE WSPÓ£CZESNYM

Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez BogaWszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

W owym czasie wyst¹pi³ Jan Chrzciciel i g³osi³ na

Pustyni Judzkiej te s³owa:  “Nawróæcie siê, bo bliskie

jest Królestwo Niebieskie”.  Do niego to odnosi siê s³owo

proroka Izajasza, gdy mówi: “G³os wo³ajacego na

pustyni: Przygotujcie drogê Panu, Dla Niego prostujcie

œcie¿ki.” Mt 3:1-3

“W owym czasie wysz³o rozporz¹dzenie Cezara

Augusta, ¿eby przeprowadziæ spis ludnoœci w

ca³ym pañstwie. Pierwszy ten spis odby³ siê

wówczas, gdy wielkorz¹dc¹ Syrii by³ Kwiryniusz.

Wybierali siê wiêc wszyscy, aby siê daæ zapisaæ,

ka¿dy do swego miasta. Uda³ siê tak¿e Józef z

Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta

Dawidowego, zwanego Betlejem, poniewa¿

pochodzi³ z domu i rodu

Dawida, ¿eby siê daæ

zapisaæ z poœlubion¹

sobie Maryj¹, która by³a

brzemienna. Kiedy tam

przebywali, nadszed³ dla

Maryi czas rozwi¹zania.

Porodzi³a swego pier-

worodnego Syna, owi-

nê³a Go w pieluszki i

po³o¿y³a w ¿³obie, gdy¿

nie by³o dla nich miejsca

w gospodzie.”

(£k 2:1-7)

Jezus narodzi³ siê w
Betlejem – szczególnym,
wybranym mieœcie. Betle-
jem, czyli Dom Chleba
sta³o siê miejscem narodzin
S³owa, które sta³o siê
Cia³em, i prawdziwie Bóg
da³ nam Chleb z Nieba.

Jednak¿e miasteczko
Betlejem nie jest jedynym
miejscem, które Jezus
wybra³ dla siebie. Chce On przyjœæ do ka¿dego serca,
rodziny, miasta i narodu.  My zaœ,  jako rodzina
pragniemy przyj¹æ Go sercem pe³nym mi³oœci, radoœci
i pokornej adoracji.

W momencie przyjœcia Jezusa na œwiat zap³on¹³ na
nim nowy ogieñ. Ten ogieñ nigdy ju¿ nie zgaœnie.
Modlimy siê i b³agamy Boga, aby ten ogieñ Jego Mi³oœci
nigdy nie zagas³ w nas.

Jezus narodzi³ siê w budz¹cych pokorê okolicz-
noœciach. Bóg wybra³ ¿³óbek na miejsce swego
ziemskiego narodzenia. Dlatego je¿eli chcemy zaprosiæ
go do naszych rodzin, powinniœmy przygotowaæ
pokorne serce. A kiedy On przyjdzie, nasze rodziny
prawdziwie przemieni¹ siê w rodziny œwiête.

Stawanie siê œwiêt¹ rodzin¹ oznacza wzrost w
pos³uszeñstwie S³owu Boga, nauce Koœcio³a Œwiêtego,
praktykowaniu Bo¿ej Mi³oœci, solidnej codziennej pracy,

samodyscypliny i wzrastania w œwiêtych cnotach.
W naszym ¿yciu rodzinnym zawsze szukaliœmy

g³êbszej relacji z Bogiem i stopniowo, poprzez nauczanie
B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy, to
pragnienie sta³o siê ¿ywe. Widzimy potrzebne zmiany
w naszych priorytetach. Bo¿a Prawda wype³nia wszystkie
dziedziny naszego ¿ycia i tak rozpoczêliœmy niezwyk³¹
“Podró¿ do Nieba”. Rozpoznaj¹c Bo¿¹ obecnoœæ w
naszych sercach, zmieniliœmy sposób widzenia œwiata

dooko³a nas. Wszystko,
co robimy powinno
oddawaæ chwa³ê Bogu.
To przemo¿ny wp³yw
Misji na nasz¹ rodzinê.
Jako rodzice zdajemy
sobie sprawê z ogromnej
odpowiedzialnoœci, jak¹
Bóg nam da³ i wiemy
teraz, na czym polega wy-
chowywanie dzieci i ich
przygotowanie do Nieba
– naszego prawdziwego
domu. Widzimy, ¿e
najwa¿niejszym jest dla
dzieci, aby wiedzia³y, ¿e
Bóg prawdziwie je kocha,
i ¿e s¹ Jego dzieæmi. To
jest droga, na której mog¹
uczyæ siê z³¹czenia z
Bogiem i kochania Go.
Wiemy, ¿e aby nauczyæ
siê tego, dzieci potrzebuj¹
praktyki. Dlatego mu-
simy spêdzaæ z nimi czas.
Tak jak trenerzy, musimy
im pokazaæ jak kochaæ
Boga i bliŸnich, prakty-
kowaæ modlitwê, co-

dzienn¹ lekturê S³owa Bo¿ego i praktykowanie ¿ycia
sakramentalnego. Teraz widzimy, jak staraj¹ siê byæ
bardziej pos³uszne, próbuj¹ postêpowaæ wed³ug naszych
wskazówek. S¹ zdolne zobaczyæ w³asne b³êdy. Pozwala
im to zrozumieæ, ¿e potrzebuj¹ Bo¿ej pomocy, aby
przemóc w³asn¹ s³aboœæ. Nawet b³êdy mo¿emy
wykorzystaæ, aby oddaæ chwa³ê Bogu.

Oto nadszed³ czas œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.
Pragniemy, aby ten szczególny moment sta³ siê
prawdziwym zaproszeniem Jezusa do naszych serc.
¯yczymy wszystkim i modlimy siê, aby ka¿da rodzina
na œwiecie otworzy³a serca dla Zbawiciela i otrzyma³a
tê Œwiêt¹ Mi³oœæ, radoœæ i pokój, które przychodz¹ z
Emanuelem – Bogiem, który przyszed³ do nas i jest
wœród nas.

Anna i Roman H.
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Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez Boga Wszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

Pragnê podziêkowaæ Bogu za wielk¹
Mi³oœæ i Mi³osierdzie nade mn¹. Za to, ¿e
odda³ ¿ycie za mnie, abym ja mog³a ¿yæ.
Dziêkujê Bogu za to, ¿e pozostawi³
Sakramenty Œwiête, abym mog³a karmiæ
moj¹ duszê na czas tego ziemskiego
pielgrzymowania. I teraz z g³êbi serca
pragnê podziêkowaæ mojemu Ojcu za
wielkie Jego Dzie³o, które da³ Koœcio³owi
Œwiêtemu - Misjê Œwiêt¹ (Drogê do
Nieba). Jak bardzo kochaj¹cy jest nasz
Ojciec Niebieski, jak bardzo troszczy siê
o swoje dzieci, o to abyœmy kiedyœ byli
na zawsze z Nim w Jego Królestwie.
Uczêszczam na spotkania oraz rekolekcje
B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy od kilku lat. Z wielk¹ radoœci¹
pragnê podzieliæ siê, ¿e Dobry Bóg
poprzez Misjê Œwiêt¹ dokonuje w moim
sercu wielkiego cudu jego przemiany.
Jako katolik zawsze pragnê³am
zbawienia mego oraz najbli¿szych;
myœla³am, ¿e uczêszczanie na Mszê oraz
modlitwa poranna i wieczorna ju¿
wystarcz¹, aby osi¹gn¹æ zbawienie. Jak

bardzo siê myli³am. To na spotkaniach
Misji dowiedzia³am siê, ¿e moje serce
musi byæ ca³kowicie oczyszczone z
wszelkiego brudu (grzechu) i ca³kowicie
Œwiête. To na spotkaniach Misji Duch
Œwiêty, poprzez prowadz¹cych, poucza
mnie i daje mi konkretne wskazówki, co
mam czyniæ, aby tak siê sta³o. Stosuj¹c
siê do tych wskazówek oraz s³uchaj¹c
mojego kierownika duchowego, który
prowadzi mnie na tej Drodze ku Bogu,
zauwa¿y³am przemianê mego serca - to
Dobry Pan wszystkiego dokonuje. Bóg
mi pokaza³, ¿e Œwiêtoœæ moja i mojej
rodziny to najwiêkszy skarb. Teraz
ca³kiem inaczej patrzê na to ¿ycie tu na
ziemi. Wiem, ¿e te rzeczy œwiatowe maj¹
tylko pomagaæ mi w dojœciu do Nieba, a
nie byæ priorytetem w moim ¿yciu - a tak
wczeœniej by³o. Gdy moje serce zaczê³o
siê zmieniaæ, równie¿ zaczê³a siê zmieniaæ
moja rodzina: dzieci, m¹¿. Id¹c razem na
Eucharystiê powierzamy dzieci Bogu,
b³agaj¹c Go o to, aby On je prowadzi³
przez to ¿ycie, aby im dawa³ si³ê w

pokonywaniu wszelkich pokus, aby
zawsze potrafi³y Jego wybieraæ. I tu
widzê, ¿e na naszym Kochaj¹cym Ojcu
nie mo¿na siê zawieœæ. Je¿eli cz³owiek
w sercu ma pragnienie Œwiêtoœci, On tego
dokona. Widzê, jak Bóg przemienia
nasz¹ rodzinê, a zw³aszcza w ostatnim
roku. Zauwa¿am zmianê wartoœci u
dzieci, ¿e nasz Ojciec ma byæ na
pierwszym miejscu. Staramy siê razem
prawie ka¿dego dnia czytaæ S³owo Bo¿e,
wiedz¹c, ¿e to S³owo jest Samym Bogiem
i to S³owo ma moc przemiany naszych
serc. Modlimy siê modlitw¹ ciszy (serca)
- raz d³u¿ej, innym razem krócej, w
zale¿noœci ile dzieci dadz¹ rady, gdy¿ s¹
w ró¿nym wieku i nie jest to zawsze ³atwe,
ale one wiedz¹ i próbuj¹ to czyniæ jak
najlepiej. Teraz jest Adwent, czas
oczekiwania na przyjœcie Zbawiciela i ten
okres teraz inaczej prze¿ywamy. To nie
sklepy, to nie prezenty, ale czas
przygotowania naszych serc, aby
by³y czyste i piêkne, przyozdobione
na przyjœcie Jezusa. Moje serce

ma byæ przepe³nione cichoœci¹,
pokor¹ i ma siê staæ ubogie jak ta
stajenka betlejemska, w której
narodzi³ siê nasz Zbawiciel. I to jest
wielk¹ radoœci¹ zarówno dla mnie,
mojego mê¿a, jak i dzieci. One ju¿ inaczej
patrz¹ na okres œwi¹teczny ani¿eli kilka
lat wstecz. Tego wszystkiego Dobry nasz
Ojciec nauczy³ nas poprzez Spotkania
B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy. I tu jeszcze raz pragnê gor¹co
podziêkowaæ Bogu za Misjê, za Szko³ê
Œwiêtych. Bo Misja to Szko³a Œwiêtych.
To szko³a nie tylko dla dzieci, ale dla
ka¿dego cz³owieka - nie ma znaczenia,
w jakim on jest wieku. Wiem, ¿e jeszcze
daleka jest droga przed nami, ale mocno
wierzê i ufam, ¿e Dobry Bóg oczyœci i
uœwiêci nasze serca ca³kowicie, je¿eli tego
dalej bêdziemy pragn¹æ, je¿eli staniemy
przed Nim z pokornym, uni¿onym i
b³agaj¹cym sercem, tak jak to czynili
Œwiêci.

      Szczêœæ Bo¿e - Krystyna P.

Od dzieciñstwa okres Bo¿ego
Narodzenia pamiêtam jako czas
radosnego œwiêtowania w gronie
rodzinnym. Czas poprzedzony
krz¹tanin¹ przygotowania œwi¹-
tecznego, oczywiœcie sprz¹tanie
generalne domu, ubieranie choinki,
robienie zakupów, bieganie za
prezentami oraz w koñcowym etapie
kulinarne wyczyny. Jednak ostatnimi
laty to œwiêtowanie ma zupe³nie inny
wymiar. To bardzo smutne, ¿e tyle lat
zajmowaliœmy siê wieloma rzeczami,
które tak ma³o maj¹ wspólnego z
Tajemnic¹ S³owa, Które Sta³o siê

Cia³em. Dobry Bóg poprzez
B³ogos³awion¹ Misjê Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy pokaza³ nam bardzo wyraŸnie,
co jest najwa¿niejsze w tym i w
ka¿dym okresie naszego ¿ycia.
Oczywiœcie to wszystko, co by³o do
tej pory jest dobre, ale na w³aœciwym
miejscu trzeba ustawiæ najwa¿niejszy
aspekt Bo¿ego Narodzenia. Jezus
Chrystus, Odwieczne S³owo,
przynosi nam najwiêkszy prezent,
jaki ludzkoœæ mog³a otrzymaæ - uni¿a
siê przyjmuj¹c Cia³o i pokazuje
Drogê do Domu Ojca. Czy mo¿e byæ
coœ piêkniejszego i wa¿niejszego.

Zrozumia³em, ¿e Jezus musi narodziæ
siê w moim sercu i w mojej rodzinie.
Ale aby to siê sta³o, moje serce musi
byæ ubogie jak ta stajenka, któr¹
wybra³ sobie Pan za miejsce
narodzenia. Moje serce ma byæ ciche,
pokorne, oczekuj¹ce - wtedy stanie
siê cud narodzenia. Przez wiele lat
nie zdawa³em sobie sprawy
nawet, ¿e serce moje by³o
gospod¹ albo wrêcz jaskini¹
zbójców, gdzie drzwi do wnêtrza
by³y mocno zaryglowane. Serce,
którego Jezus nie móg³ wybraæ
sobie na miejsce Narodzenia.

Dlatego podczas tych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, wœród œpiewu kolêd i
dŸwiêku dzwonków, serce moje
bêdzie powtarzaæ nieustannie s³owa
z Mszy Œwiêtej: “Panie, nie jestem
godzien, abyœ Przyszed³ do mnie, ale
Powiedz tylko S³owo, a bêdzie
uzdrowiona dusza moja”. Bo
Chrystus sam nam mówi, ¿e
przyszed³ uzdrowiæ tych, co siê Ÿle
maj¹. I o to uzdrowienie duszy dla
mnie i dla mojej bliskiej, i duchowej
rodziny, dziœ b³agam.

       Szczêœæ Bo¿e - Marek P.

Koœcielna pos³uga rodziny

53. Pos³uga ewangelizacyjna rodziców chrzeœcijañskich jest swoista i nie do zast¹pienia: nabiera ona cech typowych dla ¿ycia rodzinnego,
na które winny siê sk³adaæ mi³oœæ, prostota, konkretne i codzienne œwiadectwo.

Rodzina winna tak przygotowaæ dzieci do ¿ycia, aby ka¿de wype³ni³o ca³kowicie swe zadanie, zgodnie z otrzymanym od Boga powo³aniem.
Istotnie, rodzina, która jest otwarta na wartoœci transcendentne, która s³u¿y braciom w radoœci, która wykonuje swoje zadania z wielkoduszn¹
wiernoœci¹ i która jest œwiadoma swego codziennego uczestnictwa w tajemnicy chwalebnego Krzy¿a Chrystusowego, staje siê pierwszym
i najlepszym seminarium powo³ania do ¿ycia poœwiêconego Królestwu Bo¿emu.

Pos³uga ewangelizacyjna i katechetyczna rodziców powinna towarzyszyæ dzieciom tak¿e w okresie ich dojrzewania i m³odoœci, kiedy —
jak to czêsto siê zdarza — kontestuj¹ lub wrêcz odrzucaj¹ wiarê chrzeœcijañsk¹, otrzyman¹ w pierwszych latach ¿ycia. Podobnie jak w
Koœciele dzie³o ewangelizacji zawsze zwi¹zane jest z cierpieniem aposto³a, tak w rodzinie chrzeœcijañskiej rodzice powinni odwa¿nie i z
wielk¹ pogod¹ ducha przyjmowaæ trudnoœci, na jakie niejednokrotnie napotyka ich pos³ugiwanie ewangelizacyjne wobec w³asnych dzieci.
Nie powinno siê zapominaæ o tym, ¿e pos³uga, któr¹ ma³¿onkowie i rodzice chrzeœcijañscy wype³niaj¹ na rzecz Ewangelii, jest zasadnicz¹
pos³ug¹ koœcieln¹, czyli o tym, ¿e wchodzi ona w kontekst ca³ego Koœcio³a jako wspólnoty ewangelizowanej i ewangelizuj¹cej. Poniewa¿
pos³uga ewangelizacyjna i katechetyczna „Koœcio³a domowego” wyrasta i pochodzi z jedynego pos³annictwa Koœcio³a i jest
podporz¹dkowana budowaniu jednego Cia³a Chrystusowego, powinna pozostawaæ w wewnêtrznej komunii i odpowiedzialnej harmonii z
wszystkimi innymi pos³ugami ewangelizacji oraz katechezy, obecnymi i dzia³aj¹cymi we wspólnocie koœcielnej tak diecezjalnej, jak i
parafialnej.

ADHORTACJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO OJCA ŒWIÊTEGO JANA PAW£A II
O ZADANIACH RODZINY CHRZEŒCIJAÑSKIEJ W ŒWIECIE WSPÓ£CZESNYMFAMILIARIS CONSORTIO
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OdpowiedŸ na moj¹ Modlitwê
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Pozwólcie, ¿e zacznê od podziêko-

wania Bogu i uwielbienia Go za
B³ogos³awion¹ Misjê Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy. Przez tê Misjê nauczy³am siê,
czym jest wiara katolicka i czym
naprawdê s¹ Sakramenty w Koœciele
Katolickim. Chocia¿ nie wychowa³am siê jako
katoliczka, czu³am siê powo³ana do
Koœcio³a Katolickiego od bardzo m³odego
wieku. Pamiêtam, kiedy by³am w szkole
podstawowej zapyta³am rodziców czy
mog³abym chodziæ na lekcje religii do
Koœcio³a Katolickiego. Moja mama
posz³a do ksiêdza aby go zapytaæ, ale on
nie zgodzi³ siê, poniewa¿ moi rodzice nie
nale¿eli do tego Koœcio³a. Chocia¿ nie
by³am zadowolona, przyjê³am jego
odpowiedŸ. Ci¹gle mia³am wielk¹
nadziejê, ¿e pewnego dnia bêdê mog³a
uczêszczaæ do Koœcio³a Katolickiego w
mieœcie.

OdpowiedŸ na moje modlitwy
przysz³a, kiedy by³am w dziewi¹tej klasie.
Koœció³ Katolicki w mieœcie potrzebowa³
organisty na wszystkie Msze i zapytano
mnie czy mog³abym pomóc. Zaczê³am
chodziæ na wszystkie Msze w ci¹gu
weekendu a tak¿e na specjalne wielko-
postne nabo¿eñstwa. Chwa³a Panu!

Niektórzy ludzie z mojego
poprzedniego koœcio³a gdzie uczêszcza-
³am, nie byli zadowoleni, ¿e uczêszczam
do Koœcio³a Katolickiego. Przez nastêpne
lata ja i moi rodzice byliœmy przeœlado-
wani i otrzymywaliœmy listy od tych ludzi.
Nic jednak nie mog³o zmieniæ mojej
decyzji. Dziêkujê Bogu za rodziców,
których mi przys³a³, którzy wspierali mnie w tym
czasie.

Muszê przyznaæ, ¿e nie rozumia³am
wszystkiego w czasie Mszy Œwiêtej. Jednak
wiedzia³am w moim sercu, ¿e jest “coœ”, czego
jeszcze nie rozumia³am. Wiedzia³am, ¿e chcê mieæ
Mszê Œwiêt¹ i Œwiêt¹ Eucharystiê na moim œlubie,
dlatego dzieñ przed moim œlubem zosta³am
ochrzczona przez ksiêdza z parafii.

Jak wczeœniej powiedzia³am, nie
wiedzia³am zbyt du¿o o Koœciele. Nie zna³am
wielu modlitw, Ró¿añca i dlaczego wykonujemy
pewne rzeczy w czasie Mszy Œwiêtej. Mia³am
coœ, co nazwa³abym “intensywnym kursem”,
kiedy zaczê³am uczyæ w katolickiej szkole.
Jednak ci¹gle czegoœ brakowa³o. Wiedzia³am o
tym, ale nie wiedzia³am co to jest.

Nasze ma³¿eñstwo z pewnoœci¹ nie by³o
zbudowane na mocnym fundamencie Bo¿ym.
Oczywiœcie tego nie odkryliœmy przez wiele lat,
zanim piasek, na którym zbudowaliœmy nasze
ma³¿eñstwo, zacz¹³ byæ rozmywany przez
burze prób.

Wierzyliœmy w Boga, ale nie wiedzieliœmy
jak uczyniæ Go rzeczywistoœci¹ naszego ¿ycia.
Byliœmy tymi ludŸmi, którzy chodz¹ na niedziel-
ne Msze Œwiête o 10 rano poniewa¿ “to jest
rzecz, któr¹ robi siê” w niedzielê. Kiedy opuœci-
liœmy Mszê, mo¿na by³o pójœæ w nastêpnym
tygodniu. To nie by³o zbyt œwiête podejœcie, ale
nie wiedzieliœmy za du¿o i nie mieliœmy
kierownika duchowego, aby nas poprowadzi³.

W tym czasie zreszt¹ nie myœleliœmy, ¿e to by³o z³e.
Teraz widzimy jak grzeszne by³o nasze przesz³e ¿ycie
i jak bardzo musimy siê odmieniæ.

Przez Bo¿¹ Mi³oœæ i Mi³osierdzie, powo³a³ Pan
nasz¹ rodzinê do Misji, abyœmy mogli siê nauczyæ,
czym Koœció³ Katolicki jest naprawdê. S³owa nie
mog¹ tego wyraziæ jak jestem wdziêczna.

Nie jest ³atwo staraæ siê byæ œwiêt¹ rodzin¹.
Jest tak wiele zmagañ w naszym codziennym ¿yciu.
Gdziekolwiek siê odwrócimy tam jest coœ, co odci¹ga
nas od Boga i Jego wielkiej mi³oœci do nas. Myœlimy,
¿e robimy dobre rzeczy, ¿eby zobaczyæ nieco póŸniej,
dziêki Bo¿ej wielkiej m¹droœci, ¿e to nie pomaga nam
przybli¿aæ siê do Niego. To wszystko, co mogê
uczyniæ to dziêkowaæ Bogu za Jego M¹droœæ w
pokazywaniu mi moich grzechów. Dziêkujê Jemu
za wszystko, co On nam ju¿ da³ i ci¹gle b³agam Go o
Mi³osierdzie nad nami i aby pokazywa³ nam nasze
grzechy. Ci¹gle przepraszam za to, ¿e prowadzi³am
Jego dzieci do œwiata albo do siebie zamiast do ich
Niebieskiego Ojca.

Przygotowanie do Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia
jest inne, od kiedy jesteœmy w Misji. Wczeœniej zawsze
czytaliœmy z ksi¹¿eczki adwentowej, któr¹ mia³am
od dziecka, ale teraz widzê jak wa¿ne jest
uczestnictwo we Mszy Œwiêtej i co œwiêta
PRAWDZIWIE znacz¹. Wspaniale jest prze¿ywaæ
Mszê jako rodzina w Wigiliê i w Bo¿e Narodzenie.
Podkreœlamy cud Jezusa a nie materialne aspekty,
którymi œwiat nas zarzuca.

Nasze ¿ycie zdecydowanie siê zmieni³o
odk¹d przy³¹czyliœmy siê do B³ogos³awionej Misji
Mi³oœci Œwiêtej Trójcy - nie tylko w Adwencie, ale
przez ca³y rok. To by³o prawdziwym b³ogos³awieñ-
stwem, kiedy ostatniego lata przyprowadzaliœmy
dzieci na codzienn¹ Mszê Œw. Widzia³am ró¿nicê w
ich zachowaniu, kiedy zaczê³a siê szko³a i nie mog³y
d³u¿ej chodziæ na Mszê.

Ci¹gle mamy wiele codziennych zmagañ.

Widzê bunt w dzieciach w ró¿nych
momentach. Widzê tak¿e w nich odbicie mojej
w³asnej grzesznoœci i buntu. Nieustannie b³agam
Boga o Jego Mi³oœæ i Mi³osierdzie a tak¿e
prowadzenie w wychowaniu Jego dzieci. Wiem,
¿e muszê byæ œwiêt¹, aby one mog³y byæ œwiête.
Wiem tak¿e, ¿e nie mogê daæ tego, czego nie

mam. Wszystko zaczyna siê z
postawieniem Boga na pierwszym
miejscu w naszym ¿yciu, nastêpnie
ma³¿eñstwo, potem dzieci.

My jako pokorni s³udzy naszego
Pana nie mo¿emy zrozumieæ mocy i
wielkoœci Misji. Kiedy bêdziemy
ca³kowicie oczyszczeni i
uœwiêceni i dojdziemy do Nieba,
bêdziemy mogli prawdziwie
zrozumieæ ca³¹ Misjê i Jej
Przes³anie. Zanim to nast¹pi
musimy pokornie byæ pos³uszni
Panu, przepraszaæ Go i b³agaæ o
Jego Mi³osierdzie. Musimy
modliæ siê i kochaæ tych, którzy
nie rozumiej¹.

Jestem wdziêczna Bogu za dar
Misji dla Koœcio³a Katolickiego. Jestem
wdziêczna, ¿e On powo³a³ mnie i moj¹
rodzinê abyœmy byli cz³onkami Misji.
Pokój, który B³ogos³awiona Misja
Mi³oœci Trójcy Œwiêtej nam przynios³a
potwierdza, ¿e Bóg zawsze jest przy
nas kiedylwiek Go potrzebujemy.
Kocham Boga i ufam Jego wielkiemu
Mi³osierdziu. Wiem, ¿e wiele razy
jeszcze upadnê, ale wiem, ¿e Bóg
przebacza a ja potrzebujê ¿a³owaæ i
prosiæ o Jego przebaczenie.

Mogê tylko siê modliæ, aby On
nieustannie nas karmi³ Swoim Œwiêtym S³owem
i uzdrawia³ mnie, mojego mê¿a, dzieci i œwiat.
Ka¿dego dnia b³agam Boga o Jego Mi³oœæ i
Mi³osierdzie nad nami. Proszê Go, aby
utrzymywa³ nasze serca otwarte na Jego S³owo,
w Koœciele Katolickim przez B³ogos³awion¹
Misjê Mi³oœci Œwiêtej Trójcy. Tak bardzo chcê,
aby moja rodzina by³a w Niebie. Wiem, ¿e
przez Sakramenty Œwiête w Koœciele
Katolickim i B³ogos³awion¹ Misjê
Mi³oœci Œwiêtej Trójcy mamy na to
szansê. Wiem, jakim jestem grzesznikiem i
ci¹gle b³agam Boga o Jego Mi³oœæ, Mi³osierdzie
i M¹droœæ dla nas wszystkich.

Nie by³abym tam, gdzie dzisiaj
jestem w mojej Katolickiej wierze, bez
Misji. To jest prawdziwie dar od Boga.
Widzê Jego B³ogos³awieñstwa, które
otrzymujemy przez Misjê, za któr¹ bêdziemy
dziêkowaæ Bogu na wieki. Wiem, ¿e to tylko
mo¿e byæ Dzie³o Bo¿e i dzieje siê to przez
B³ogos³awion¹ Misjê Mi³oœci Œwiêtej Trójcy w
Koœciele Katolickim, ¿e moje dzieci mog¹
poznawaæ bardziej ich wiarê i Podró¿ do Nieba.

Podró¿ i Misja w naszym ¿yciu s¹ wielkim
B³ogos³awieñstwem. Mamy wiele do nauczenia
siê i tak ma³o czasu. Nie chcê ju¿ nigdy wróciæ
do ¿ycia, które wiedliœmy przed B³ogos³awion¹
Misj¹ Mi³oœci Œwiêtej Trójcy. Misja zawsze
bêdzie czêœci¹ naszego ¿ycia. Chwa³a Bogu!

                  Kathy P.
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Bo¿e Narodzenie zmieni³o siê od czasu LHTBM

POTRZEBUJEMY skupiæ siê na stawaniu siê œwiêt¹ rodzin¹

Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez Boga Wszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

Nauczyciele modlitwy
60. Na mocy swej godnoœci i misji kap³añskiej w³aœciwej wszystkim ochrzczonym, rodzice chrzeœcijañscy maj¹ szczególne zadanie
wychowania dzieci do modlitwy, wprowadzenia ich w stopniowe odkrywanie Bo¿ego misterium i nauczenia osobistej z Nim rozmowy:
„Szczególnie zaœ w rodzinie chrzeœcijañskiej, ubogaconej ³ask¹ i obowi¹zkami sakramentu ma³¿eñstwa, nale¿y ju¿ od najwczeœniejszego
wieku uczyæ dzieci, zgodnie z wiar¹ na chrzcie otrzyman¹, poznawania i czci Boga, a tak¿e mi³owania bliŸniego”.

Zasadniczym i niezast¹pionym elementem wychowania do modlitwy jest konkretny przyk³ad, ¿ywe œwiadectwo rodziców: tylko modl¹c
siê wspólnie z dzieæmi, wype³niaj¹c swoje królewskie kap³añstwo, ojciec i matka zstêpuj¹ w g³¹b serc dzieci pozostawiaj¹c œlady, których
nie zdo³aj¹ zatrzeæ póŸniejsze wydarzenia ¿yciowe. Pos³uchajmy wezwania, które Pawe³ VI skierowa³ do rodziców. „Matki, czy uczycie
wasze dzieci modlitwy chrzeœcijañskiej? Czy przygotowujecie je w ³¹cznoœci z kap³anami do sakramentów wieku dzieciêcego: spowiedzi
i komunii œwiêtej, bierzmowania? Czy przyzwyczajacie je myœleæ w chorobie o Chrystusie cierpi¹cym? Wzywaæ pomocy Matki Bo¿ej i
Œwiêtych? Czy odmawiacie Ró¿aniec w rodzinie? A wy, ojcowie, czy umiecie modliæ siê z waszymi dzieæmi, z ca³¹ wspólnot¹ domow¹,
przynajmniej od czasu do czasu? Wasz przyk³ad — prawego myœlenia i dzia³ania — poparty wspóln¹ modlitw¹ jest lekcj¹ ¿ycia, stanowi
akt kultu szczególnie zas³uguj¹cy; wnosicie w ten sposób pokój w progi domu: Pax huic domui! Pamiêtajcie: w ten sposób budujecie
Koœció³”.

ADHORTACJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO OJCA ŒWIÊTEGO JANA PAW£A II
O ZADANIACH RODZINY CHRZEŒCIJAÑSKIEJ W ŒWIECIE WSPÓ£CZESNYM

“Proœcie, a bêdzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;

ko³aczcie, a otworz¹ wam. Albowiem ka¿dy, kto prosi,

otrzymuje; kto szuka, znajduje; a ko³acz¹cemu

otworz¹. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest

taki, który poda mu kamieñ? Albo gdy prosi o rybê,

czy poda mu wê¿a? Jeœli wiêc wy, choæ Ÿli jesteœcie,

umiecie dawaæ dobre dary swoim dzieciom, o ile¿

bardziej Ojciec wasz, Który Jest w Niebie, Da To, co

Dobre, tym, którzy Go prosz¹.”      Mt 7:7-11

Nasza rodzina, z trudem odpowiadaj¹c na pytania,
uœwiadomi³a sobie, ¿e ma d³ug¹ drogê do
przebycia, aby staæ siê rodzin¹ œwiêt¹, to znaczy
postawiæ Boga ponad wszystko, nawet ponad
ka¿dego z nas. Œwiêta rodzina modli siê razem i
nie obawia siê wzajemnego dzielenia siê sw¹ wiar¹.
Œwiêta rodzina Podró¿uje razem, aby przygotowaæ
siê na spotkanie z Chrystusem. W naszym
ma³¿eñstwie, odk¹d staliœmy siê cz³onkami
B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Trójcy Œwiêtej, John
i ja bardziej sk³onni jesteœmy do rozmów o
œwiêtoœci ni¿ na inne tematy. W rzeczy samej, od
stania siê cz³onkami Misji nasze ¿ycie ca³kowicie

siê zmieni³o. Przed przyst¹pieniem do Misji
nie chodziliœmy na Msze Œw. ani nie
przyjmowaliœmy ¿adnych z Sakramentów.
Ja nie by³am nawet katolikiem. Od czasu
Misji nawróci³am siê na wiarê Katolick¹ i
teraz regularnie przyjmujemy Sakramen-
ty. Podró¿ ka¿dego z nas jest wielce podobna. Z
³atwoœci¹ rozmawiamy o Bogu i nieustannie
wprowadzamy to, co nauczyliœmy siê z naszych
misyjnych spotkañ, w nasze codzienne ¿ycie.
Œwiêta Bo¿ego Narodzenia s¹ kolejn¹ czêœci¹
¿ycia, która zmieni³a siê od czasu przyst¹pienia
do Misji. Tak wiele czasu i wysi³ku skupia³o siê na

zakupach i przygotowaniu naszego domu na
œwiêta. Byliœmy zbyt zmêczeni i zestresowani, aby
choæ dostrzec to prawdziwe znaczenie. Teraz nie
chodzi o materialne podarunki, teraz jest to czas
na przygotowanie naszych serc, aby spotkaæ
Chrystusa i byæ wdziêcznymi za dar, który On nam
da³, Samego Siebie. Dar, którym zdolni jesteœmy
dzieliæ siê z ka¿d¹ osob¹ ka¿dego dnia roku.

Niech wasze Œwiêta Bo¿ego Narodzenia bêd¹
przepe³nione Chrystusem i niech was Bóg
B³ogos³awi.

John & Carla H.

Œwiêta rodzina istnieje obecnoœci¹ w niej
Boga. Bóg jest pierwszym w œwiêtej rodzinie.

Nasza rodzina sk³ada siê z mamy, taty i
trojga nastolatków. Wszyscy jesteœmy
cz³onkami B³ogos³awionej Misji Mi³oœci
Œwiêtej Trójcy. Naszym pragnieniem
jest ¿yæ z Bo¿¹ Obecnoœci¹ w nas,
abyœmy mogli znaæ Jego Wolê
wzglêdem nas i pod¹¿aæ za Nim. Czy
to oznacza, ¿e nie ma zmagañ lub upadków
w naszym ¿yciu? Oczywiœcie nie. Ka¿dego
dnia s¹ sytuacje i zdarzenia, które mog¹
odci¹gn¹æ nas od Boga. Ale piêknem
naszego ¿ycia jako rodziny w B³ogos³awionej Misji
Mi³oœci Œwiêtej Trójcy jest to, i¿ wiemy, ¿e jedynie
Bo¿¹ £ask¹ zostaliœmy postawieni razem, by jako
rodzina ¿yæ tu na ziemi. Bóg postawi³ nas w tej
rodzinie abyœmy wzrastali w pokorze,
pos³uszeñstwie i mi³oœci. Tak jak wiele jest na
ró¿nych etapach swej podró¿y z Jezusem, tak te¿
jest w naszej rodzinie. Ci, którzy s¹ mocniejsi w
wierze, podtrzymuj¹ s³abego tak jak to Jezus czyni.
Modlimy siê za tych zmagaj¹cych siê, tak jak Jezus
modli³ siê za nas.

Oboje wychowani byliœmy w katolickim domu,
gdzie nasi rodzice przekazali nam ³askê naszej

Katolickiej Wiary i nauczyli wa¿noœci Mszy Œw. i
Œwiêtych Sakramentów. Patrz¹c wstecz na 20
lat ma³¿eñstwa widzimy, ¿e nie zawsze
dostrzegaliœmy te b³ogos³awieñstwa naszej
Wiar¹ i Sakramentów w naszym ¿yciu. Bóg
ochrania³ nas i jedynie przez Jego wielk¹
Mi³oœæ rozpoznajemy teraz te wielkie Dary
nam dane. Przez tak d³ugi czas byliœmy
przywi¹zani do rzeczy tego œwiata. Nasz
czas zajmowa³a troska o nasze prace,
pieni¹dze i te „rzeczy” jakie mieliœmy.
Chocia¿ umieœciliœmy Boga gdzieœ w tym
¿yciu, On nie by³ pierwszym w naszym ¿yciu.
Dziêki Jego £asce i Mi³osierdziu oraz

B³ogos³awionej Misji Mi³oœci
Œwiêtej Trójcy ¿yjemy teraz
ca³kiem odmiennie. Nasz¹ trosk¹
jest zbawienie dusz naszych i
równie¿ naszych dzieci.
Uœwiadamiamy sobie potrzebê
skupienia siê na stawaniu œwiêt¹
rodzin¹. Bóg prosi nas byœmy
przyprowadzali nasze dzieci do
Niego. Ten œwiat ma im wiele do
zaoferowania, lecz my musimy tak
wychowywaæ, aby rozbudza³o siê w
nich pragnienie Jezusa. Nasze dzieci

musz¹ uczyæ siê ufaæ Bogu, znaæ Go i mi³owaæ.
Oto, co chcemy przekazaæ naszym dzieciom, a¿eby
one z kolei mog³y to przekazaæ ich rodzinom dla
nadchodz¹cych pokoleñ.

W czasie tego Adwentu pragniemy skupiaæ siê coraz
bardziej na Bo¿ej obecnoœci w naszym ¿yciu,
chcemy dziêkowaæ i chwaliæ Go za tak wiele
b³ogos³awieñstw, które On nam daje. Jako rodzina
staramy siê uczestniczyæ w spotkaniach Misji
Œwiêtej, we wspólnej modlitwie i s³uchaniu S³owa
Bo¿ego. Razem wiêc mamy nadziejê staæ siê tak¹
œwiêt¹ rodzin¹, jakiej Bóg pragnie dla nas, rodzin¹,
w której ¿yje Bóg.

Chris & Mary S.
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Co Pan Jezus Mówi naszej rodzinie ?

Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez Boga Wszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

Pos³uga ewangelizacji w rodzinie chrzeœcijañskiej

52. Zale¿nie od tego, w jakim stopniu rodzina chrzeœcijañska przyjmie
Ewangeliê i dojrzeje w
wierze, staje siê ona
wspólnot¹ ewange-
lizuj¹c¹. Pos³uchajmy
raz jeszcze Paw³a VI:
„rodzinê, podobnie jak
Koœció³, nale¿y uwa-
¿aæ za pole, na które
przynosi siê Ewangeliê
i z którego ona siê
rozkrzewia. Dlatego w
³onie rodziny œwia-
domej tego zadania
wszyscy cz³onkowie
jej ewangelizuj¹ a
tak¿e podlegaj¹ ewan-
gelizacji. Rodzice nie
tylko dziel¹ siê z dzieæ-
mi Ewangeli¹, ale
mog¹ od nich odebraæ
tê Ewangeliê wyra¿o-
n¹ g³êboko ¿yciem.
Rodzina staje siê g³o-
sicielk¹ Ewangelii dla
wielu rodzin oraz dla
otoczenia, w którym
¿yje”.

Jak przypomnia³
Synod, podejmuj¹c
moje wezwanie wypowiedziane w Puebla, przysz³oœæ ewangelizacji
w du¿ej mierze zale¿y od Koœcio³a domowego. To apostolskie
pos³annictwo rodziny jest zakorzenione w chrzcie œwiêtym, a przez
³askê sakramentu ma³¿eñstwa otrzymuje now¹ moc dla
przekazywania wiary, dla uœwiêcania i przemiany wspó³czesnego
spo³eczeñstwa wedle zamys³u Bo¿ego.

Rodzina chrzeœcijañska, zw³aszcza dzisiaj, jest szczególnie
powo³ana do œwiadczenia o przymierzu paschalnym Chrystusa
poprzez ustawiczne promieniowanie radoœci¹ mi³owania i pewnoœci¹
nadziei, z których ma zdaæ sprawê: „Rodzina chrzeœcijañska pe³nym
g³osem oznajmia zarówno obecne cnoty Królestwa Bo¿ego, jak i
nadziejê b³ogos³awionego ¿ycia”.

Bezwzglêdna koniecznoœæ katechezy rodzinnej ujawnia siê ze
szczególn¹ moc¹ w okreœlonych sytuacjach, które Koœció³ notuje
niestety w ró¿nych miejscach: „... tam, gdzie ustawy przeciwne religii
utrudniaj¹ samo wychowanie w wierze, gdzie z powodu
rozpowszechnionego niedowiarstwa lub panuj¹cego tak zwanego
laicyzmu nie daje siê faktycznie mo¿liwoœci pe³nego rozwoju
religijnoœci, tam ten «Koœció³ domowy» pozostaje jedynym miejscem,
gdzie dzieci i m³odzie¿ mog¹ pobieraæ prawdziw¹ katechezê”.

ADHORTACJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO

OJCA ŒWIÊTEGO JANA PAW£A II
O ZADANIACH RODZINY CHRZEŒCIJAÑSKIEJ

W ŒWIECIE WSPÓ£CZESNYM

W pierwszym rozdziale Ewangelii wg œw. £ukasza czytamy, ¿e Bóg pos³a³
anio³a Gabriela do Panny Maryi. Powiedzia³ Jej On, ¿e pocznie Syna przez
Moc Ducha Œwiêtego i to Dziecko ma byæ nazwane imieniem Jezus. “Duch
Œwiêty Zst¹pi na Ciebie i Moc Najwy¿szego Os³oni Ciê. Dlatego Œwiête, Które
siê Narodzi, bêdzie nazwane Synem Bo¿ym” (£k 1:35). Maryja nie wahaj¹c
siê odpowiedzia³a: “Oto Ja s³u¿ebnica Pañska, niech mi siê stanie wed³ug Twego
S³owa” (£k 1:38). PóŸniej Józef wzi¹³ Maryjê za ¿onê.
Oboje, Maryja i Józef, odpowiedzieli z chêtnym sercem Bogu “Tak”. Byli
gotowi wype³niaæ Wolê Bo¿¹. Przez te 2000 lat Jezus, Maryja i Józef
s¹ Œwiêt¹ Rodzin¹ dla œwiata. Wola Bo¿a zosta³a spe³niona przez
nich. Mimo wszystkich prób, przeœladowañ i codziennych wyzwañ
pozostali Oni wierni Bogu, czyni¹c Bo¿e dzie³o na ziemi. S¹ Oni
dla nas przyk³adem mi³oœci, wiernoœci i œwiêtoœci.
My tak¿e powo³ani jesteœmy, aby byæ œwiêt¹ rodzin¹. Jesteœmy zaproszeni,
aby wype³niæ Bo¿¹ Wolê w naszym ¿yciu. Co to oznacza? Na weselu w Kanie
Maryja powiedzia³a s³ugom: “Zróbcie wszystko, cokolwiek wam Powie” (J
2:5). Jezus, nasz Nauczyciel, w ca³ej Ewangelii mówi nam, co mamy czyniæ,
aby staæ siê Œwiêtymi. W Ewangelii wg œw. Mateusza Jezus tak mówi:
“Nawracajcie siê, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 4:17). Dalej
Jezus uczy nas: “Bêdziesz Mi³owa³ Pana Boga swego ca³ym swoim Sercem,
ca³¹ swoj¹ Dusz¹ i ca³ym swoim umys³em. To jest najwiêksze i pierwsze
Przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Bêdziesz Mi³owa³ swego bliŸniego
jak siebie samego” (Mt 22:37-38).
Co Pan Jezus mówi naszej rodzinie? Zupe³nie jasno: nam jako rodzinie trzeba
odwróciæ siê od grzechu, skupiæ siê najpierw na Bogu i mi³owaæ ludzi wokó³
nas, w³¹czaj¹c wszystkich tych, których spotykamy w naszym codziennym
¿yciu. Przed nami d³uga droga do przejœcia.
Jesteœmy w Œwiêtej Podró¿y jedynie dziêki £asce Bo¿ej. Wiemy, ¿e
jesteœmy grzesznikami i musimy oczyœciæ siê i uœwiêciæ zanim
spotkamy Boga. Jako rodzina musimy pomagaæ sobie wzajemnie
we wzrastaniu w ³¹cznoœci z Bogiem i jeden z drugim. W naszej
rodzinie wype³niamy to modl¹c siê razem Modlitw¹ Jednoœci Misji,
uczestnicz¹c ca³¹ rodzin¹ we Mszy Œw., tak¿e razem lub osobno w
spotkaniach Misyjnych, modl¹c siê modlitw¹ ciszy. Staramy siê
uczyæ najpierw kochaæ Boga, potem nasz¹ rodzinê i innych ludzi.
Ufaj¹c Bo¿ej Mi³oœci i Mi³osierdziu modlimy siê jednoczeœnie do Pana prosz¹c
Go za tych z naszej rodziny, którzy nie s¹ w B³ogos³awionej Misji Mi³oœci
Œwiêtej Trójcy. Dla dwóch naszych synów œwiat sta³ siê centrum ich
zainteresowania. Nasze oczy i serca kierujemy do Boga wierz¹c, ¿e jedynie
On mo¿e zmieniæ serca i ¿ycia dzieci, nie my.
Jako ma³¿eñstwo próbujemy pomagaæ sobie nawzajem we wzroœcie w œwiêtoœci
i postawieniu Boga na pierwszym miejscu w naszym ¿yciu, a póŸniej nasze
ma³¿eñstwo i póŸniej nasza rodzina. Staraniem ka¿dego z nas jako ma³¿onków
powinna byæ pomoc jeden drugiemu, aby pójœæ do Nieba. Naszym celem i
pragnieniem serca jest, aby rodzina nasza wzrasta³a w œwiêtoœci, ka¿dy z naszej
rodziny, nie jedynie czêœæ z nas. Kiedy razem modlimy siê, umo¿liwiamy
Bogu przemianê naszych serc i naszego ¿ycia. Uczêszczanie na spotkania
modlitewne, tak¿e na grupê ma³¿eñsk¹ i Msze Œwiête dla ma³¿eñstw, pomaga
nam aby Bóg by³ centrum naszego ¿ycia. Ka¿de z nas wie, ¿e Bóg wprowadzi³
nas na tê Œwiêt¹ Podró¿. Wiemy tak¿e, ¿e mamy du¿o do przejœcia z powodu
wszystkich naszych niedoskona³oœci, s³aboœci i tych momentów, gdy skupiamy
siê na œwiecie zamiast na Bogu. Jednak¿e otrzymujemy wiele, wiele
b³ogos³awieñstw od Boga i jesteœmy bardzo za to wdziêczni. Chwa³a Bogu!
W miarê jak przygotowujemy nasze serca podczas Adwentu na Œwiêty Dzieñ
Bo¿ego Narodzenia, ¿ycie naszej rodziny coraz bardziej koncentruje siê na
Bogu. Modlitwa wspólna i indywidualna, uczêszczanie na Msze Œwiête i
staranie, aby sprawy ziemskie nie przys³oni³y nam znaczenia tego œwiêtego
czasu, to jest nasze przygotowanie serc dla Jezusa. Tak, B³ogos³awiona Misja
Mi³oœci Œwiêtej Trójcy pomaga nam utrzymaæ nasz¹ uwagê na Bogu w czasie
przygotowania naszych serc i to prawdziwie jest naszym b³ogos³awieñstwem.
Chwa³a Bogu teraz i na zawsze!

John & Monica D.
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Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez Boga Wszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

Szerszy zakres komunii rodziny
21. Komunia ma³¿eñska stanowi
fundament, na którym powstaje szersza
komunia rodziny, rodziców i dzieci, braci i
sióstr pomiêdzy sob¹, domowników i
innych krewnych.

Komunia ta zakorzenia siê w naturalnych
wiêzach cia³a i krwi, rozwija siê i doskonali
w sposób prawdziwie ludzki poprzez
zawi¹zywanie i rozwijanie g³êbszych
jeszcze i bogatszych wiêzów ducha.
Mi³oœæ o¿ywiaj¹ca stosunki miêdzy-
osobowe poszczególnych cz³onków
rodziny, stanowi si³ê wewnêtrzn¹, która
kszta³tuje i wzmacnia komuniê i
wspólnotê rodzinn¹.

Rodzina chrzeœcijañska jest te¿ powo³ana
do tego, by doœwiadczy³a nowej i
szczególnej komunii, która wzmacnia i
doskonali komuniê naturaln¹ i ludzk¹. W
rzeczywistoœci ³aska Jezusa Chrystusa, „pierworodnego miêdzy wielu
braæmi”, jest, przez swoj¹ naturê i wewnêtrzny dynamizm, „³ask¹
braterstwa”, jak j¹ nazywa œw. Tomasz z Akwinu. Duch Œwiêty, udzielany
poprzez sprawowanie sakramentów, jest ¿ywym Ÿród³em i
niewyczerpanym pokarmem nadprzyrodzonej komunii, która gromadzi
i wi¹¿e wierz¹cych z Chrystusem i miêdzy sob¹ w jednoœci Koœcio³a
Bo¿ego. Objawienie i w³aœciwe urzeczywistnienie komunii koœcielnej
ma miejsce w rodzinie chrzeœcijañskiej, która równie¿ z tego powodu
mo¿e i powinna nazywaæ siê „Koœcio³em domowym”.

Wszyscy cz³onkowie rodziny, ka¿dy wedle w³asnego daru, maj¹ ³askê
i odpowiedzialny obowi¹zek budowania dzieñ po dniu komunii osób,
tworz¹c z rodziny „szko³ê bogatszego cz³owieczeñstwa”. Dokonuje
siê to poprzez ³askê i mi³oœæ wobec dzieci, wobec chorych i starszych;
poprzez wzajemn¹ codzienn¹ s³u¿bê wszystkich; poprzez dzielenie siê
dobrami, radoœciami i cierpieniami.

Podstawowym czynnikiem w budowaniu takiej komunii jest wymiana
wychowawcza miêdzy rodzicami i dzieæmi, w której ka¿dy daje i
otrzymuje. Dzieci, poprzez mi³oœæ, szacunek, pos³uszeñstwo dla
rodziców wnosz¹ swój szczególny i niezast¹piony wk³ad w budowanie
rodziny autentycznie ludzkiej i chrzeœcijañskiej. Zadanie to bêdzie
u³atwione, jeœli rodzice bêd¹ wykonywaæ swoj¹ niezbywaln¹ w³adzê
jako prawdziw¹ i w³aœciw¹ „s³u¿bê”, czyli pos³ugê podporz¹dkowan¹
dobru ludzkiemu i chrzeœcijañskiemu dzieci, a w szczególnoœci
umo¿liwieniu im osi¹gniêcia prawdziwie odpowiedzialnej wolnoœci, oraz
jeœli rodzice zachowaj¹ ¿yw¹ œwiadomoœæ „daru”, który stale otrzymuj¹
w dzieciach.

Komunia rodzinna mo¿e byæ zachowana i doskonalona jedynie w
wielkim duchu ofiary. Wymaga bowiem szlachetnej gotowoœci ka¿dego
i wszystkich do zrozumienia, tolerancji, przebaczenia i pojednania.
Ka¿da rodzina zdaje sobie sprawê jak napiêcia i konflikty, egoizm,
niezgoda gwa³townie uderzaj¹ w tê komuniê, a niekiedy œmiertelnie
j¹ rani¹. St¹d wielorakie i liczne formy rozbicia ¿ycia rodzinnego. Ale
ka¿da rodzina jest równoczeœnie zawsze powo³ana przez Boga pokoju
do radosnego i odnawiaj¹cego doœwiadczania „pojednania”, to jest do
odbudowanej komunii i odnalezionej jednoœci. W szczególnoœci
uczestnictwo w sakramencie pojednania i w uczcie jednego Cia³a
Chrystusa obdarza rodzinê chrzeœcijañsk¹ ³ask¹ i odpowiedzialnym
zadaniem przezwyciê¿ania wszelkich podzia³ów i d¹¿enia do pe³nej
prawdy komunii, zamierzonej przez Boga, odpowiadaj¹c w ten sposób
pragnieniu Pana, „aby wszyscy stanowili jedno”.

ADHORTACJA APOSTOLSKA FAMILIARIS CONSORTIO

OJCA ŒWIÊTEGO JANA PAW£A II
O ZADANIACH RODZINY CHRZEŒCIJAÑSKIEJ

W ŒWIECIE WSPÓ£CZESNYM

Jezus, Maryja i Józef, Œwiêta Rodzina.
Rodzina pokorna, ca³kowicie oddana i
skupiona na Bogu, na pe³nieniu Jego Woli,
a nie swojej. Tak Bo¿e, kocham Ciê tak
bardzo. Tak Bo¿e.
B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy pomog³a nam spojrzeæ na
doskona³¹ Œwiêt¹ Rodzinê, na to, jak¹
Ona jest i jacy my pragnêlibyœmy byæ.
Œwiêta rodzina stawia Boga ponad
wszystko i w centrum ka¿dej, a
zarazem wszystkich spraw ich ¿ycia.
Od zachowañ po myœli, Bóg jest z nimi we wszystkim. Szukaj¹
Bo¿ej M¹droœci i prowadzenia we wszystkich swych dzia³aniach,
nieustannie staraj¹c siê pe³niæ tylko Wolê Boga i byæ pokornie
Jej pos³usznym. To, co mi³e Bogu, jest dla nich wa¿niejsze, ni¿ to
co mi³e w oczach œwiata, poniewa¿ w momencie naszej œmierci
wszyscy staniemy przed Wszechmog¹cym Bogiem...  samotnie.
“Œwiat zaœ przemija, a z nim jego po¿¹dliwoœæ; kto zaœ wype³nia Wolê Bo¿¹,
ten Trwa na wieki.” (1 J 2:17).
Œwiêta rodzina pok³ada g³êbok¹ nadziejê w Bo¿ej mi³oœci i mi³osierdziu,
pozostaj¹c w ³¹cznoœci ze strumieniem ¿ywej wody poprzez czytanie S³owa
Bo¿ego, Modlitwê Ciszy, modlitwy Ustne, Adoracje Najœwiêtszego
Sakramentu, pokorne przystêpowanie do Sakramentu Spowiedzi, Pe³ne
Dziêkczynienia uczestnictwo we Mszy Œwiêtej przy ka¿dej sposobnoœci.
Œwiêta rodzina ma moc jedynie w Mocy Jezusa, aby ¯YÆ jak Œwiêta rodzina
i œwiadczyæ o Jezusie w czasach, kiedy œwiat zdaje siê zmierzaæ w odwrotnym
kierunku.
Œwiêta rodzina jest tym, co Bóg zamierzy³ dla ka¿dego ma³¿eñstwa. Bóg
jest celem dla dwojga osób, które akceptuj¹ wolê Boga we wszystkich ich
ma³¿eñskich sprawach. W ma³¿eñstwie jest pe³nia i bogactwo, których nic
na ziemi nie zast¹pi. Œwiat dostarcza tak wiele fa³szywych obrazów,
jakim Sakrament powinien byæ, wszystkie egocentryczne i
materialistyczne. B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej Trójcy
sta³a siê instrumentem otwieraj¹cym nasze oczy na œwiêtoœæ,
któr¹ ma³¿eñstwo powinno mieæ. Jako dla pary ma³¿eñskiej,
kroczenie razem w Podró¿y Œwiêtej jest B³ogos³awieñstwem od
Boga, ale tak¿e oczekiwaniem ze strony Boga. W Jego Bo¿ym Planie
stworzy³ nas jako duchowe/ludzkie osoby, aby ¿yæ Œwiêtym ¿yciem
indywidualnie i w ma³¿eñstwie. Prawdziwa Œwiêta Mi³oœæ w
ma³¿eñstwie to wzajemna pomoc w kroczeniu do Nieba, wspólne
kroczenie razem z Jezusem Chrystusem.
Mówi¹c Bogu tak i ¿yj¹c tak jak On chce, pozwalamy ³asce z Nieba sp³ywaæ
przez nasze ma³¿eñstwo na dzieci. To b³ogos³awieñstwo bêdzie p³ynê³o z
pokolenia na pokolenie. “Okazujê zaœ £askê a¿ do tysi¹cznego pokolenia
tym, którzy Mnie mi³uj¹ i przestrzegaj¹ Moich Przykazañ.” (Wj 20:6). To
jest Bo¿a obietnica dla nas, ¿e bêdziemy obficie pob³ogos³awieni, je¿eli bêdzie
On na pierwszym miejscu w naszych sercach, które s¹ Jego œwi¹tyni¹, oraz
w naszych domach. To jest Mi³oœæ Chrystusa, która nieustannie prowadzi nas
jako rodziców i jako ma³¿onków. Mi³owaæ jak Chrystus Umi³owa³,
s³u¿yæ Bogu s³u¿¹c sobie nawzajem. To jest nasza Misja.
Odk¹d wzrastamy w Bo¿ej Mi³oœci jako rodzina, okres Adwentu i Œwi¹t
Bo¿ego Narodzenia nabra³ nowego znaczenia. Przygotowanie naszych serc
dla Jezusa zast¹pi³o przygotowania domu na prezenty. Poprzednio by³
to bardzo szalony czas z wieloma ró¿nymi poch³aniaj¹cymi nas
sprawami, teraz staje siê to prostsze, z coraz mniejszym
zewnêtrznym przygotowaniem, a coraz bardziej wewnêtrznym.
Przygotowujemy nasze serca dla Jezusa usuwaj¹c brud z
naszych serc, aby uczyniæ wiêcej miejsca dla Niego, by móg³ tam
zamieszkaæ. Tak kszta³tuje siê nasza Podró¿. Nie skupiamy siê tylko na
25 grudnia, ale kontynuujemy to adwentowe przygotowanie na spotkanie z
Jezusem ka¿dego dnia naszego ziemskiego ¿ycia. Jezus bardzo nas kocha
i jest to Jego pragnienie, abyœmy ¿yli z Nim wiecznie. Nie mo¿emy ¿yæ w
nadziei na zbawienie bez ³¹czenia siê z Jezusem w sercu ju¿ tu na ziemi.
Przygotujmy siê i przyjmujmy GO do naszych serc ka¿dego dnia naszego
ziemskiego ¿ycia

Szczêœæ Bo¿e, Bill i Linda C.
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B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej TrójcyTM - Szko³a ŒwiêtychTM

Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
przez Boga Wszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

Œwiêta rodzina jest rodzin¹, która modli siê razem, dyskutuje o swojej
wierze i w której wszyscy wspieraj¹ siê we wzrastaniu w œwiêtoœci z Bogiem.
Rodzice œwiêtej rodziny prowadz¹ dzieci ku Bogu, a dzieci s¹ pokorne,
pos³uszne swoim rodzicom.
Cz³onkowie œwiêtej rodziny mi³uj¹ siê wzajemnie i chc¹ aby ka¿dy
z nich  poszed³ do nieba.
Nasza rodzina modli siê modlitw¹ ciszy i omawia to czego siê nauczyliœmy
i co poruszy³o nas na spotkaniach LHTBM. Jest tak¿e naszym zwyczajem
odmawianie razem modlitwy jednoœci. Kiedykolwiek zbaczamy z naszych
dróg do Boga, przypominamy sobie wzajemnie co jest prawdziwie wa¿ne.
Gdy zbli¿aj¹ siê Œwiêta Bo¿ego Narodzenia kierujemy siê ku Jezusowi, który
jest przyczyn¹ tych Œwi¹t. Przygotowujemy nasze serca na przyjœcie Jezusa
w czasie Bo¿ego Narodzenia i na Jego drugie przyjœcie. Zamiast martwiæ siê
o to jakie prezenty otrzymamy w Bo¿e Narodzenie, staramy siê oczyœciæ
nasze dusze, abyœmy mogli wkroczyæ w w¹sk¹ bramê.
Jesteœmy prawdziwie b³ogos³awieni bêd¹c czêœci¹ B³ogos³awionej Misji
Mi³oœci Œwiêtej Trójcy. Ona pokazuje nam, jak mo¿emy pomóc naszej
rodzinie staæ siê œwiêt¹ rodzin¹. Jesteœmy prawdziwie B³ogos³awieni!

                                                         Mike & Anne S.

“Gdy jednak Przyjdzie
Pocieszyciel, Którego Ja wam
Poœlê od Ojca, Duch Prawdy,
Który od Ojca Pochodzi, On
bêdzie Œwiadczy³ o Mnie. Ale wy
te¿ œwiadczycie, bo jesteœcie ze
Mn¹ od pocz¹tku.”

J 15:26-27

W okresie tego Adwentu mo¿emy spojrzeæ wstecz na inne lata i dojrzeæ
pewne zmiany w tym, jak podchodzimy do tego okresu. W minionych
latach nasze “zapracowane” ¿ycie by³o przyt³oczone myœlami o
zrobieniu wszystkiego, co potrzebne jest na Œwiêta Bo¿ego Narodzenia,
co oznacza³o gotowanie, kupowanie prezentów itd... Zanim siê
spostrzegliœmy, Bo¿e Narodzenie mija³o i nie by³o czasu na prawdziwe
prze¿ycie tych Œwi¹t. Tego roku, z powodu darów, jakie Bóg zsy³a
nam przez B³ogos³awion¹ Misjê Mi³oœci Œwiêtej Trójcy, nasz¹
najwa¿niejsz¹ spraw¹ jest przygotowanie naszych serc
poprzez spêdzenie czasu z naszym Panem na modlitwie ciszy,
czytaniu Pisma i prawdziwie doceniaj¹c Bo¿¹ mi³oœæ i
mi³osierdzie w Mszy Œwiêtej. Ewangelia i homilie mówi¹ wprost
do nas, jak mamy siê przebudziæ i przygotowaæ siebie. Jako ma³¿eñstwo
rozmawiamy o tym i próbujemy jedno drugiemu pomóc w ujrzeniu
sposobnoœci do wzrostu w œwiêtoœci, a tak¿e i w sytuacjach, gdy
upadamy, mo¿emy dostrzec, jak Bóg nam pomaga. Jak¿e prawdziwie
jesteœmy wdziêczni Bogu za tak wiele b³ogos³awieñstw, które On daje
nam i chcemy czyniæ to, co jest mi³e w Jego oczach. Naszym celem
jest staæ siê œwiêt¹ rodzin¹, przez £askê Boga, prowadziæ nasze
dzieci do poznania ich prawdziwego Ojca i byæ zdolnym
pomagaæ sobie nawzajem kroczyæ œladami Jezusa.

Tim  i Colette S.

Œ w i ê t a
Rodzina. Oto
obraz, który wi-
dzê kiedy wy-
obra¿am sobie
Œwiêta Bo¿ego
N a r o d z e n i a ,
obraz Józefa,
Maryi i Dzie-
ci¹tka Jezus.
Potem s³yszê tony
“Cichej Nocy”,
œpiewanej przez
mojego ojca z
wysokoœci chóru.
Œwiêta Bo¿ego
Narodzenia za-
wsze by³y wa¿ne w
mojej rodzinie.
Wspomnienia s¹
bogate, nigdy nie
zapomnê ubóstwa
narodzenia Jezusa
i cudu jaki On
przyniós³. Nastêp-
nie moja pamiêæ przeskakuje do innych obrazów Œwi¹t: udekorowane
choinki z ozdobnymi prezentami pod nimi, lekko prusz¹cy œnieg pomiêdzy
promieni¹cymi œwiate³kami, potrzebujemy wiêcej œwiate³ek, kiedy
postawimy nasza choinkê, a co ja powiem w tegorocznym liœcie
Bo¿onarodzeniowym, zabraknie czasu aby piec i zrobiæ zakupy... itd.

Tutaj zaczyna siê moja podró¿, moja podró¿ sta³ego kierowania
siê do Boga. Uczestnictwo w adwentowych rekolekcjach LHTBM
by³o okazj¹ dla mnie, aby siê odsun¹æ od zakupów i skierowaæ
moj¹ uwagê na przygotowanie siê na przyjœcie mojego Pana i
Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.  To jest czas dla mnie aby siê
skoncentrowaæ na swojej indywidualnej podró¿y  i  podró¿y mojej rodziny
aby stawa³a siê ona odzwierciedleniem Œwiêtej Rodziny. Ich przyk³ad ¿ycia
jako Rodziny Œwiêtej stoi przed naszymi oczami. Przez ich mi³oœæ przyjêli
to, co Pan Bóg postawi³ przed nimi. Byli pos³uszni Jego woli, nie wiedz¹c
co przysz³oœæ im przyniesie. Ich celem by³o pos³uszeñstwo Bogu i oddanie
Mu chwa³y we wszystkim co robili.

Zmagam siê w mojej podró¿y jako dziecko Bo¿e, jako ¿ona i jako
matka. Patrzê na ¿ycie naszej matki Maryi i wiem, ¿e tak¿e muszê byæ
pos³uszna Bo¿ej woli w moim ¿yciu. Przez LHTBM mog³am zobaczyæ
swoje odbicie w mojej rodzinie. Zobaczy³am jak moja grzesznoœæ jest
widoczna w owocach mojego mal¿eñstwa i w moich dzieciach. Muszê
nawi¹zaæ tê mi³osn¹ relacjê z Bogiem, naszym Ojcem i byæ blisko Niego
w modlitwie, w czytaniu S³owa i w Sakramentach, i wtedy moja rodzina
bêdzie bardziej jak Œwiêta Rodzina.

W tym roku moja rodzina mia³a mo¿liwoœæ uczestniczenia w
rekolekcjach dla rodzin. By³ to czas zastanowienia siê, czy wzrastamy na
wzór Œwiêtej Rodziny. O tym nigdy nie myœla³am w przesz³oœci.
Uwa¿a³am nasz¹ rodzinê jako “normaln¹ amerykañsk¹”
rodzinê, ale nigdy nie widzia³am  Œwiêtej Rodziny jako wzoru,
który by³by dla nas osi¹galny. Nauczy³am siê byæ bardziej
systematyczn¹ w mojej modlitwie. Po pierwsze muszê siê po³¹czyæ z
Bogiem Wszechmog¹cym, nastêpnie siê z Nim zjednoczyæ a tak¿e z moim
mê¿em i wtedy ³aski sp³yn¹ na nasze dzieci. Teraz kiedy zamknê oczy
aby wyobraziæ sobie Œwiêta Bo¿ego Narodzenia uœmiecham siê kiedy
widzê obraz Maryji, Józefa i dzieci¹tka Jezus. Jeszcze wiêcej siê uœmiecham
kiedy pokornie modlê siê aby nasza rodzina sta³a siê tak¿e odbiciem Œwiêtej
Rodziny.

Weso³ych Œwiat Bo¿ego Narodzenia, B³ogos³awieñstw Bo¿ych dla Ciebie
i Twojej rodziny.

Katie G.

17 Consecrate them in the tr
18 As you sent me into the w

19 And I consecrate myself for
27
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B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej TrójcyTM - Szko³a ŒwiêtychTM

  Wezwani by Staæ siê Œwiêtymi
  przez Boga Wszechmog¹cego, naszego Przedwiecznego Ojca

Kiedy patrzê wsteczKiedy patrzê wsteczKiedy patrzê wsteczKiedy patrzê wsteczKiedy patrzê wstecz
Jak jasno widaæJak jasno widaæJak jasno widaæJak jasno widaæJak jasno widaæ

Jak wiernym BógJak wiernym BógJak wiernym BógJak wiernym BógJak wiernym Bóg
Jest wobec mnieJest wobec mnieJest wobec mnieJest wobec mnieJest wobec mnie

Nie ma s³ówNie ma s³ówNie ma s³ówNie ma s³ówNie ma s³ów
Które mog³abym znaleŸæKtóre mog³abym znaleŸæKtóre mog³abym znaleŸæKtóre mog³abym znaleŸæKtóre mog³abym znaleŸæ

Jedynie Jego Mi³oœæJedynie Jego Mi³oœæJedynie Jego Mi³oœæJedynie Jego Mi³oœæJedynie Jego Mi³oœæ
Przemagaj¹ca umys³Przemagaj¹ca umys³Przemagaj¹ca umys³Przemagaj¹ca umys³Przemagaj¹ca umys³

Jak dobre i mi³eJak dobre i mi³eJak dobre i mi³eJak dobre i mi³eJak dobre i mi³e
S¹ wszystkie Jego drogiS¹ wszystkie Jego drogiS¹ wszystkie Jego drogiS¹ wszystkie Jego drogiS¹ wszystkie Jego drogi

On nie traktuje nasOn nie traktuje nasOn nie traktuje nasOn nie traktuje nasOn nie traktuje nas
TTTTTak jak zas³ugujemyak jak zas³ugujemyak jak zas³ugujemyak jak zas³ugujemyak jak zas³ugujemy

PokorniePokorniePokorniePokorniePokornie
Ufajmy Jego S³owuUfajmy Jego S³owuUfajmy Jego S³owuUfajmy Jego S³owuUfajmy Jego S³owu

Pod¹¿ajmyPod¹¿ajmyPod¹¿ajmyPod¹¿ajmyPod¹¿ajmy
Do DrzewaDo DrzewaDo DrzewaDo DrzewaDo Drzewa

Wybieraj¹c JegoWybieraj¹c JegoWybieraj¹c JegoWybieraj¹c JegoWybieraj¹c Jego
NieustannieNieustannieNieustannieNieustannieNieustannie

Wszystek ból, który cierpimy tutajWszystek ból, który cierpimy tutajWszystek ból, który cierpimy tutajWszystek ból, który cierpimy tutajWszystek ból, który cierpimy tutaj
Wyrastaj¹cy z naszego braku bojaŸniWyrastaj¹cy z naszego braku bojaŸniWyrastaj¹cy z naszego braku bojaŸniWyrastaj¹cy z naszego braku bojaŸniWyrastaj¹cy z naszego braku bojaŸni

Pomaga nam rosn¹æ zPomaga nam rosn¹æ zPomaga nam rosn¹æ zPomaga nam rosn¹æ zPomaga nam rosn¹æ z
Roku na rokRoku na rokRoku na rokRoku na rokRoku na rok

Nasz postêp naNasz postêp naNasz postêp naNasz postêp naNasz postêp na
TTTTTej œcie¿ce do ̄ yciaej œcie¿ce do ̄ yciaej œcie¿ce do ̄ yciaej œcie¿ce do ̄ yciaej œcie¿ce do ̄ ycia

Mo¿e wydawaæ siê powolnyMo¿e wydawaæ siê powolnyMo¿e wydawaæ siê powolnyMo¿e wydawaæ siê powolnyMo¿e wydawaæ siê powolny
I pe³en spiêæI pe³en spiêæI pe³en spiêæI pe³en spiêæI pe³en spiêæ

Jednak¿e nasz MistrzJednak¿e nasz MistrzJednak¿e nasz MistrzJednak¿e nasz MistrzJednak¿e nasz Mistrz
Wzywa nasWzywa nasWzywa nasWzywa nasWzywa nas

TTTTTrzymaj¹c siê naszejrzymaj¹c siê naszejrzymaj¹c siê naszejrzymaj¹c siê naszejrzymaj¹c siê naszej
Wiary w NiegoWiary w NiegoWiary w NiegoWiary w NiegoWiary w Niego

Wszystko wokó³ nasWszystko wokó³ nasWszystko wokó³ nasWszystko wokó³ nasWszystko wokó³ nas
Robi siê mroczneRobi siê mroczneRobi siê mroczneRobi siê mroczneRobi siê mroczne

Odk¹d nasze duszeOdk¹d nasze duszeOdk¹d nasze duszeOdk¹d nasze duszeOdk¹d nasze dusze
Szukaj¹ tylko Jego.Szukaj¹ tylko Jego.Szukaj¹ tylko Jego.Szukaj¹ tylko Jego.Szukaj¹ tylko Jego.

J.S.
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WWWWWewn¹trz mego serewn¹trz mego serewn¹trz mego serewn¹trz mego serewn¹trz mego sercacacacaca
Niewielki p³omykNiewielki p³omykNiewielki p³omykNiewielki p³omykNiewielki p³omyk

Zaczyna wypalaæZaczyna wypalaæZaczyna wypalaæZaczyna wypalaæZaczyna wypalaæ
OsadOsadOsadOsadOsad

Pragnê o cenna Mi³oœciPragnê o cenna Mi³oœciPragnê o cenna Mi³oœciPragnê o cenna Mi³oœciPragnê o cenna Mi³oœci
Dla CiebieDla CiebieDla CiebieDla CiebieDla Ciebie

ZnaleŸæ pewnego dniaZnaleŸæ pewnego dniaZnaleŸæ pewnego dniaZnaleŸæ pewnego dniaZnaleŸæ pewnego dnia
Przygotowan¹ we mniePrzygotowan¹ we mniePrzygotowan¹ we mniePrzygotowan¹ we mniePrzygotowan¹ we mnie

Œwi¹tyniê czyst¹Œwi¹tyniê czyst¹Œwi¹tyniê czyst¹Œwi¹tyniê czyst¹Œwi¹tyniê czyst¹
Uczynion¹ czyst¹ dla CiebieUczynion¹ czyst¹ dla CiebieUczynion¹ czyst¹ dla CiebieUczynion¹ czyst¹ dla CiebieUczynion¹ czyst¹ dla Ciebie

Miejsce, gdzie Ty jedynie mo¿esz mieszkaæMiejsce, gdzie Ty jedynie mo¿esz mieszkaæMiejsce, gdzie Ty jedynie mo¿esz mieszkaæMiejsce, gdzie Ty jedynie mo¿esz mieszkaæMiejsce, gdzie Ty jedynie mo¿esz mieszkaæ
Czczony, Wielbiony i AdorowanyCzczony, Wielbiony i AdorowanyCzczony, Wielbiony i AdorowanyCzczony, Wielbiony i AdorowanyCzczony, Wielbiony i Adorowany

Modlê siê za wszystkich nasModlê siê za wszystkich nasModlê siê za wszystkich nasModlê siê za wszystkich nasModlê siê za wszystkich nas
Abyœmy byliAbyœmy byliAbyœmy byliAbyœmy byliAbyœmy byli

Oblubienic¹ bez skazyOblubienic¹ bez skazyOblubienic¹ bez skazyOblubienic¹ bez skazyOblubienic¹ bez skazy
Przygotowan¹ dla CiebiePrzygotowan¹ dla CiebiePrzygotowan¹ dla CiebiePrzygotowan¹ dla CiebiePrzygotowan¹ dla Ciebie

By kiedy dnieBy kiedy dnieBy kiedy dnieBy kiedy dnieBy kiedy dnie
Czasu przemin¹Czasu przemin¹Czasu przemin¹Czasu przemin¹Czasu przemin¹

Kiedy wszystkich Anio³ówKiedy wszystkich Anio³ówKiedy wszystkich Anio³ówKiedy wszystkich Anio³ówKiedy wszystkich Anio³ów
TTTTTr¹by zabrzmi¹r¹by zabrzmi¹r¹by zabrzmi¹r¹by zabrzmi¹r¹by zabrzmi¹

My wszyscy bêdziemy odnalezieni w TMy wszyscy bêdziemy odnalezieni w TMy wszyscy bêdziemy odnalezieni w TMy wszyscy bêdziemy odnalezieni w TMy wszyscy bêdziemy odnalezieni w Tobobobobobieieieieie
I zamieszkamy z TI zamieszkamy z TI zamieszkamy z TI zamieszkamy z TI zamieszkamy z Tob¹ Wob¹ Wob¹ Wob¹ Wob¹ Wiecznie.iecznie.iecznie.iecznie.iecznie.

J.S.
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Gdy przygotowujê siê w tym Œwiêtym Czasie Adwentu na przyjœcie Pana, wspominaj¹c
ca³¹ Jego dobroæ i mi³osierdzie wobec mnie grzesznika, moje serce rozp³ywa siê w
dziêkczynieniu. Œwiêtujê te¿ pocz¹tek mego dziesi¹tego roku jako cz³onka
B³ogos³awionej Misji Mi³oœci Œwiêtej Trójcy. Przez B³ogos³awion¹ Misjê trwa
nieustanny wylew Œwiêtej Mi³oœci Boga, Prawdy - Bo¿ego Œwiêtego S³owa, i
prowadzenie Ducha Œwiêtego w uczeniu siê, jak staæ siê œwiêtym, tak jak to Bóg nam
nakaza³ – jest to prawdziwie nies³ychane. Bardzo trudno znaleŸæ s³owa, by opowiedzieæ
o wszystkich b³ogos³awieñstwach Boga poprzez tê Misjê.

Uczê siê, ¿e ta Œwiêta Podró¿ Duszy, zd¹¿anie do Domu, do naszego Niebiañskiego
Ojca, aby byæ z Nim przez ca³¹ wiecznoœæ, jest prawdziwie kroczeniem w Ufnoœci i
Pokornym Pos³uszeñstwie wobec Jego S³owa.

Rozmyœlaj¹c nad Czasem Adwentu przywo³ujê fragment z Ewangelii œw. Mateusza:
“B³ogos³awieni ubodzy w duchu, albowiem do nich nale¿y Królestwo Niebieskie.” (Mt 5:3)

Jezus daje mi kolejn¹ sposobnoœæ nawrócenia siê, opró¿nienia siê ze wszystkiego, co nie jest
Bo¿e, abym rozpozna³a jeszcze g³êbiej jak biedna jestem bez Niego. ¯al za moje grzechy, b³aganie Go, aby
przyszed³ i uczyni³ Swoje mieszkanie w moim sercu.

Poprzez Misjê uczê siê, ¿e Jezus chce ¿yæ we mnie i abym ja ¿y³a w Nim. Nie tylko
kiedyœ w Niebie, ale zaczynaj¹c ju¿ teraz, wiêcej i wiêcej ka¿dego dnia, a¿ osi¹gnê
to wieczne zjednoczenie z Trójc¹ Œwiêt¹. Poprzez Misjê dochodzê do poznania,
dlaczego jestem tu na ziemi: aby byæ pojednanym z Bogiem i na nowo stworzonym
na Jego Obraz. Ka¿dego dnia przygotowujê moje serce na przyjœcie Jezusa
pod¹¿aj¹c za Nim, co jest Œwiêt¹ Podró¿¹ do Nieba, Drog¹ Krzy¿a.
W Ewangelii œw. Mateusza
czytamy: “Jezus mu odpowie-
dzia³: ‘Lisy maj¹ nory i ptaki
powietrzne - gniazda, lecz Syn
Cz³owieczy nie ma miejsca,
gdzie by g³owê móg³ oprzeæ.’”
(Mt 8:20)  Sk³ania mnie to by
spytaæ siebie, jakim rodzajem
miejsca odpoczynku dla Jezusa
jest moje serce? Nie muszê
szukaæ daleko, by dostrzec
pychê, samo-usprawiedliwia-
nie, samolubstwo. Tak bardzo
potrzebujê skruchy i oczysz-
czenia, aby byæ miejscem
odpoczynku dla Jezusa. Oto,
dlaczego muszê udaæ siê w tê
Œwiêt¹ Podró¿ do Nieba.
B³ogos³awiona Misja Mi³oœci Œwiêtej
Trójcy naucza, kszta³tuje i przygotowuje
mnie abym uczyni³a zmiany w moim ¿yciu.
To jest proces na ca³e ¿ycie i nie dokonuje
siê w jedn¹ noc. Mam tyle do przejœcia.
Ale kiedy patrzê wstecz i rozmyœlam,
widzê Bo¿¹ Wiernoœæ, Jego Mi³oœæ i
Mi³osierdzie dla mnie grzesznika. Wci¹¿
s³yszê w mym sercu, przez Pismo Œwiête,
Naszego Ojca w Niebie wzywaj¹cego:
“PrzyjdŸ do Mnie.” Mogê widzieæ coœ ze
zmian, które Bóg uczyni³ w moim sercu.
Mogê widzieæ jak On wybawi³ mnie od
takiego ogromu grzechu i z³a. Pragnê
s³u¿yæ i wychwalaæ Œwiêt¹ Trójcê i
œwiadczyæ o Jego Mi³oœci i Mi³osierdziu
innym. Sakramenty Œwiête, Pismo Œwiête i
Modlitwa s¹ teraz dla mnie tak witalne. Tak
bardzo pragnê kontynuowaæ tê Podró¿ i
pewnego dnia byæ zjednoczon¹ z moim
Ojcem.

Apokalipsa œw. Jana (Ap 22:17) mówi:
“A Duch i Oblubienica mówi¹: ‘PrzyjdŸ!’
A kto s³yszy, niech powie: ‘PrzyjdŸ!’ I kto
odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto
chce, niech Wody ̄ ycia darmo zaczerpnie.”
(¿ycie wieczne)

(Ap 22:20&21): “Mówi Ten, Który o tym
œwiadczy: ‘Zaiste, przyjdê niebawem’.
Amen. PrzyjdŸ, Panie Jezu! £aska Pana
Jezusa ze wszystkimi!”

Judy S.
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Na pocz¹tku by³o S³owo,
a S³owo by³o u Boga,
i Bogiem by³o S³owo.
Ono by³o na pocz¹tku u Boga.
Wszystko przez Nie siê Sta³o,
a bez Niego nic siê nie Sta³o, co siê Sta³o.
W Nim by³o ¯ycie,
a ¯ycie by³o Œwiat³oœci¹ ludzi,
a Œwiat³oœæ w ciemnoœci Œwieci
i ciemnoœæ Jej nie ogarne³a.
Pojawi³ siê cz³owiek Pos³any przez Boga -
Jan mu by³o na imiê.
Przyszed³ on na œwiadectwo,
aby zaœwiadczyæ o Œwiat³oœci,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie by³ on Œwiat³oœci¹,
lecz [pos³anym], aby zaœwiadczyæ o Œwiat³oœci.
By³a Œwiat³oœæ prawdziwa,
która Oœwieca ka¿dego cz³owieka,
gdy na œwiat Przychodzi.
Na œwiecie by³o [S³owo],
a œwiat sta³ siê przez Nie,
lecz œwiat Go nie pozna³.
Przysz³o do Swojej w³asnoœci,
a swoi Go nie przyjêli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjêli,
Da³o Moc, aby siê stali Dzieæmi Bo¿ymi,
tym, którzy wierz¹ w Imiê Jego -
którzy ani z krwi, ani z ¿¹dzy cia³a,
ani z woli mê¿a, ale z Boga siê Narodzili.
A S³owo Sta³o siê Cia³em
i Zamieszka³o wsród nas.
I ogl¹daliœmy Jego Chwa³ê,
Chwa³ê, Jak¹ Jednorodzony Otrzymuje od Ojca,
pe³en £aski i Prawdy.
Jan daje o Nim œwiadectwo i g³oœno wo³a w s³owach: “Ten By³, o Którym powiedzia³em: Ten, Który po mnie Idzie,
Przewy¿szy³ mnie godnoœci¹, gdy¿ By³ wczesniej ode mnie”. Z Jego Pe³noœci wszyscyœmy otrzymali - £askê po £asce.
Podczas gdy prawo zosta³o nadane przez Moj¿esza, £aska i Prawda Przysz³y przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie
widzia³, Ten Jednorodzony Bóg, Który jest w £onie Ojca, [o Nim] Pouczy³.

J 1:1-18

Z Narodzeniem Jezusa Chrystusa by³o
tak. Po zaœlubinach Matki Jego, Maryi, z
Józefem, wpierw nim zamieszkali razem,
znalaz³a siê brzemienn¹ za spraw¹
Ducha Œwiêtego. M¹¿ Jej, Józef, który by³
cz³owiekiem sprawiedliwym i nie chcia³
naraziæ Jej na znies³awienie, zamierza³
oddaliæ J¹ potajemnie.  Gdy powzi¹³ tê
myœl, oto anio³ Pañski ukaza³ mu siê we
œnie i rzek³: “Józefie, synu Dawida, nie
bój siê wzi¹æ do siebie Maryi, twej
Ma³¿onki; albowiem z Ducha Œwiêtego
jest To, co siê w Niej Poczê³o. Porodzi
Syna, Któremu nadasz Imiê Jezus, On
bowiem Zbawi Swój Lud od jego
grzechów”.  A sta³o siê to wszystko, aby
siê wype³ni³o S³owo Pañskie Powie-
dziane przez Proroka:  “Oto Dziewica
Pocznie i Porodzi Syna, Któremu nadadz¹
Imiê Emmanuel, to znaczy: ‘Bóg z nami’”.
Zbudziwszy siê ze snu, Józef uczyni³ tak,
jak mu poleci³ anio³ Pañski: wzi¹³ swoj¹
Ma³¿onkê do siebie, lecz nie zbli¿a³ siê
do Niej, a¿ porodzi³a Syna, Któremu
nada³ Imiê Jezus.

Mt 1:18-15

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze

i trzymali stra¿ nocn¹ nad swoj¹ trzod¹. Naraz

stan¹³ przy nich Anio³ Pañski i Chwa³a Pañska

zewsz¹d ich Oœwieci³a, tak ¿e bardzo siê

przestraszyli. Lecz Anio³ rzek³ do nich: “Nie

bójcie siê! Oto zwiastujê wam Radoœæ Wielk¹,

Która bêdzie udzia³em ca³ego narodu: dziœ w

mieœcie Dawida Narodzi³ siê wam Zbawiciel,

Którym jest Mesjasz, Pan. A to bêdzie znakiem

dla was: Znajdziecie Niemowlê, owiniête w

pieluszki i le¿¹ce w ¿³obie”. I nagle przy³¹czy³o

siê do Anio³a mnóstwo Zastêpów Niebieskich,

które wielbi³y Boga s³owami:

“Chwa³a Bogu na wysokoœciach, a na ziemi

Pokój ludziom Jego Upodobania”.

Gdy Anio³owie odeszli od nich do Nieba, pasterze

mówili nawzajem do siebie: “PójdŸmy do

Betlejem i zobaczmy, co siê tam zdarzy³o i o czym

nam Pan Oznajmi³”. Udali siê te¿ z poœpiechem

i znaleŸli Maryjê, Józefa i Niemowlê, le¿¹ce w

¿³obie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im

zosta³o Objawione o Tym Dzieciêciu. A wszyscy,

którzy to s³yszeli, dziwili siê temu, co im pasterze

opowiadali. Lecz Maryja zachowywa³a wszystkie

te sprawy i rozwa¿a³a je w Swoim Sercu. A

pasterze wrócili, wielbi¹c i wys³awiaj¹c Boga za

wszystko, co s³yszeli i widzieli, jak im to by³o

powiedziane.
£k 2:9-20
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LIST APOSTOLSKI
“MANE NOBISCUM” DOMINE

OJCA ŒWIÊTEGO
JANA PAW£A II

DO BISKUPÓW, DUCHOWIEÑSTWA
I WIERNYCH

NA ROK EUCHARYSTII

PA•DZIERNIK 2004 – PA•DZIERNIK 2005

IV EUCHARYSTIA POCZ¥TKIEM I PROGRAMEM “MISJI”

“W tej samej godzinie wybrali siê...” (£k 24, 33)

24. Rozpoznawszy Pana, dwaj uczniowie z Emaus “w tej samej godzinie wybrali siê” (£k 24, 33), aby przekazaæ to, co zobaczyli i us³yszeli. Kiedy
naprawdê doœwiadczy³o siê Zmartwychwsta³ego, po¿ywaj¹c Jego Cia³o i Jego Krew, nie mo¿na zatrzymaæ tylko dla siebie prze¿ywanej radoœci.
Spotkanie z Chrystusem, stale pog³êbiane w eucharystycznej bliskoœci, wzbudza w Koœciele i w ka¿dym chrzeœcijaninie piln¹ potrzebê dawania
œwiadectwa i ewangelizowania. Zwróci³em na to uwagê w homilii, w której zapowiedzia³em Rok Eucharystii, nawi¹zuj¹c do s³ów œw. Paw³a: “Ilekroæ
bowiem spo¿ywacie ten chleb i pijecie kielich, œmieræ Pana g³osicie, a¿ przyjdzie” (1 Kor 11, 26). Aposto³ dostrzega œcis³y zwi¹zek miêdzy uczt¹ a
g³oszeniem: wejœæ w komuniê z Chrystusem w pami¹tce Paschy oznacza równoczeœnie poczuæ siê zobowi¹zanym do stania siê misjonarzem wydarzenia,
które ten obrzêd uobecnia (przyp. 22). Rozes³anie po Mszy œw. to nakaz, który pobudza ka¿dego chrzeœcijanina do zaanga¿owania w szerzenie
Ewangelii i o¿ywianie spo³eczeñstwa duchem chrzeœcijañskim.

25. Do tej misji Eucharystia daje nie tylko si³ê wewnêtrzn¹, ale równie¿ - poniek¹d - “program”. Jest ona bowiem pewnym sposobem bycia, który
chrzeœcijanin przejmuje od Jezusa, a przez jego œwiadectwo ma promieniowaæ na spo³eczeñstwo i kulturê. Aby do tego dosz³o, ka¿dy wierny musi
przyswoiæ sobie w medytacji osobistej i wspólnotowej wartoœci, jakie wyra¿a Eucharystia, postawy, jakie podpowiada, ¿yciowe zamiary, jakie wzbudza.
Dlaczego nie mielibyœmy w tym widzieæ szczególnego zadania, jakie niesie w sobie Rok Eucharystii?

Czyniæ dziêki

26. Zasadniczy element tego “programu” zawiera siê ju¿ w samym znaczeniu wyrazu “eucharystia”: dziêkczynienie. W Jezusie, w Jego ofierze, w Jego
bezwarunkowym “tak” wobec woli Ojca jest “tak”, “dziêki” i “amen” ca³ej ludzkoœci œwiata. Koœció³ ma przypominaæ ludziom tê wielk¹ prawdê. Jest
to nagl¹ce zadanie przede wszystkim w naszej zsekularyzowanej kulturze, która zapomina o Bogu a umacnia pró¿ne przekonanie o samowystarczalnoœci
cz³owieka. Wcielanie programu eucharystycznego w codziennoœæ, tam, gdzie siê pracuje i ¿yje - w rodzinie, w szkole, w fabryce, w ró¿norodnych
warunkach ¿ycia - oznacza miêdzy innymi dawanie œwiadectwa, ¿e rzeczywistoœci ludzkiej egzystencji nie mo¿na uzasadniæ bez odniesienia do
Stwórcy: “Stworzenie bowiem bez Stwórcy ginie” (przyp. 23). To transcendentne odniesienie, które zobowi¹zuje nas do nieustannego “dziêkczynienia”
- w³aœnie do postawy eucharystycznej - za to, co posiadamy i czym jesteœmy, nie umniejsza w³aœciwej autonomii rzeczywistoœci ziemskich (przyp. 24),
ale j¹ uzasadnia w sposób najbardziej autentyczny, umieszczaj¹c j¹ równoczeœnie w jej s³usznych granicach.

W tym Roku Eucharystii chrzeœcijanie winni do³o¿yæ starañ, by z wiêksz¹ moc¹ dawaæ œwiadectwo o obecnoœci Boga w œwiecie. Nie lêkajmy siê mówiæ
o Bogu i z dum¹ nosiæ znaki wiary. “Kultura Eucharystii” rozwija kulturê dialogu, która z niej czerpie sw¹ si³ê i pokarm. B³êdem jest uwa¿aæ, ¿e publiczne
odniesienie do wiary mog³oby naruszyæ s³uszn¹ autonomiê pañstwa i instytucji cywilnych, czy nawet rodziæ postawy nietolerancji. Jeœli w historii nie
obesz³o siê bez b³êdów w tej dziedzinie równie¿ ze strony wierz¹cych, jak o tym przypomnia³em przy okazji Jubileuszu, nie nale¿y ich przypisywaæ
“chrzeœcijañskim korzeniom”, ale niekonsekwencji chrzeœcijan wzglêdem w³asnych korzeni. Kto nauczy siê “sk³adaæ dziêkczynienie” na wzór

ukrzy¿owanego Chrystusa, mo¿e staæ siê mêczennikiem, ale nigdy nie bêdzie przeœladowc¹.

B£OGOS£AWIONA MISJA MI£OŒCI ŒWIÊTEJ TRÓJCYTM

  SZKO£A ŒWIÊTYCHTM 
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