Tweety  rok 2013
Zaczerpnijmy z szopki głęboką radość i pokój, które Jezus przynosi światu.
31.12.2013

W obliczu Dzieciątka Jezus kontemplujemy oblicze Boga. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go!
30.12.2013

Maryja, nasza Matka, jest cała piękna bo pełna łaski.
28.12.2013

Radość Ewangelii niech będzie zawsze w waszych sercach, szczególnie w czasie tych świąt Bożego Narodzenia.
27.12.2013

U stóp Żłóbka módlmy się w szczególny sposób za tych, którzy cierpią prześladowanie z powodu wiary.
26.12.2013

W tajemnicy Bożego Narodzenia Chrystus przychodzi do nas: jest to sposobny moment na osobiste spotkanie z Panem.
25.12.2013

Pan przychodzi. Oczekujmy Go z otwartym sercem!
24.12.2013

Boże Narodzenie często jest przeżywane hałaśliwie: będzie dobrze, jeśli wprowadzimy weń trochę ciszy, aby usłyszeć głos Miłości.
23.12.2013

Adwent jest wędrówką do Betlejem. Niech nas prowadzi światło Boga, który stał się człowiekiem.
21.12.2013

Starajmy się przeżywać Boże Narodzenie w sposób ewangeliczny, przyjmując Jezusa w centrum naszego życia.
20.12.2013

Módlmy się, aby Bóg udzielił nam tej łaski, byśmy doczekali się świata, w którym nikt nie musiałby umierać z głodu.
19.12.2013

Miłość Boga nie jest ogólnikowa. Bóg patrzy z miłością na każdego konkretnego mężczyznę i każdą kobietę, z imieniem i nazwiskiem.
17.12.2013

Nie poddawajmy się myśleniu o Bliskim Wschodzie bez chrześcijan. Módlmy się każdego dnia o pokój.
16.12.2013

Oto chrześcijańska nadzieja: przyszłość jest w rękach Boga.
14.12.2013

Nie bój się zbliżyć do konfesjonału – w sakramencie Pojednania spotykasz Jezusa, który ci wybacza.
13.12.2013

Nie można myśleć o Kościele bez radości. Radością Kościoła jest głosić wszystkim imię Jezusa.
12.12.2013

Maryjo, Matko nasza, wspieraj nas w momentach ciemności, trudności, gdy czujemy się pokonani.
10.12.2013

Kiedy widzimy kogoś kto prosi o pomoc, zatrzymujemy się? Wiele jest cierpienia i biedy, i wielka jest potrzeba dobrych Samarytan.
09.12.2013

Droga młodzieży, zapraszam was, abyście zaangażowali wasze talenty w służbie Ewangelii, twórczo i z bezgraniczną miłością.
07.12.2013

Krzyż jest ceną prawdziwej miłości. Panie, daj nam siłę do przyjęcia i niesienia naszego krzyża.
06.12.2013

Świętość nie oznacza robienia nadzwyczajnych rzeczy, ale jest robieniem tych zwyczajnych z miłością i wiarą.
05.12.2013

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do przyjaźni z Jezusem. 
Nie bójcie się pozwolić Panu was kochać.
03.12.2013

Wielkie są twoje grzechy? Powiedz Panu: Przebacz mi, pomóż mi się podnieść, przemień moje serce!
02.12.2013

Kościół wzywa wszystkich, aby pozwolili się ogarnąć Bożej ojcowskiej czułości 
i przebaczeniu.
30.11.2013

Trudno nam wybaczać innym. Panie, udziel nam swojego miłosierdzia, abyśmy zawsze wybaczali.
29.11.2013

Uczmy się być posłuszni Słowu Bożemu, gotowi na to, co może nas zaskoczyć ze strony mówiącego do nas Pana.
28.11.2013

Kościół jest misyjny. Chrystus zaprasza nas, abyśmy nieśli radość Ewangelii całemu światu.
26.11.2013

Żyć miłością znaczy nie szukać własnej korzyści, ale dźwigać ciężary najsłabszych i najuboższych.
25.11.2013

Sakramenty są obecnością Jezusa Chrystusa w nas. To dlatego tak ważne jest, by spowiadać się i przyjmować Komunię św.
23.11.2013

Królestwo niebieskie jest dla tych, którzy swoje zabezpieczenie znajdują w miłości Boga, a nie w rzeczach materialnych.
22.11.2013

Być świętym nie jest przywilejem nielicznych, lecz powołaniem wszystkich.
21.11.2013

Święci nie są superludźmi. Są osobami, które mają w sercu miłość do Boga i przekazują tę radość innym.
19.11.2013

Wyznawanie grzechów nieco nas kosztuje, ale przynosi pokój. Jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy Bożego przebaczenia.
18.11.2013

Jezus zachował rany, abyśmy mogli odczuć Jego miłosierdzie. To nasza siła, nasza nadzieja.
16.11.2013

Drodzy młodzi, bądźcie zawsze misjonarzami Ewangelii, w każdym czasie i w każdym miejscu.
15.11.2013

Troszczcie się o stworzenie. Przede wszystkim jednak troszczcie się o osoby, które nie mają tego, co konieczne do życia.
14.11.2013

Bóg kocha nas. Odkryjmy, jak pięknie jest kochać i być kochanym.
11.11.2013

Trzeba, aby nasze życie było skoncentrowane na tym, co istotne: na Jezusie Chrystusie. Wszystko inne jest wtórne.
09.11.2013

Święci, to ludzie, którzy całkowicie należą do Boga. Nie boją się być odmienni, niezrozumiani czy wyobcowani.
07.11.2013

Aby być wiernym i konsekwentnym potrzeba odwagi.
05.11.2013

Dziękuję wszystkim misjonarzom, mężczyznom i kobietom, którzy bez rozgłosu tak wiele robią dla Chrystusa i dla braci.
04.11.2013

Walka ze złem jest ciężka i długa – najważniejsze, by wytrwale i z cierpliwością modlić się.
02.11.2013

Chrześcijanin potrafi stawić czoło trudnościom, próbom – również przegranym – ze spokojem i nadzieją w Panu. 
31.10.2013 

Jeśli dobra materialne i pieniądz stają się centrum życia, obezwładniają nas i czynią niewolnikami. 
29.10.2013 

Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Bóg jednak uzdrawia nas obfitością łaski, miłosierdzia i czułości. 
28.10.2013 


Drodzy Followers, dowiaduję się, że jest was już ponad 10 milionów! Z serca wam dziękuję i proszę, abyście nadal modlili się za mnie. 
27.10.2013 

Zbyt często uczestniczymy w procesie globalizacji obojętności. Spróbujmy żyć w globalnej solidarności. 
26.10.2013 

Kultura marnotrawstwa przynosi gorzkie owoce, od niszczenia żywności do izolacji ludzi starych. 
25.10.2013 

Być chrześcijanami znaczy wyrzec się siebie, wziąć krzyż i nieść go z Jezusem. Nie ma innej drogi. 
24.10.2013 

Ukrzyżowany nie mówi o porażce, o przegranej; mówi nam o Miłości, która zwycięża zło i grzech. 
22.10.2013 

Aby poznać Pana, ważne jest spotykanie się z Nim: słuchanie Go w milczeniu przed Tabernakulum, przystępowanie do Sakramentów. 
21.10.2013 

Naśladowanie Jezusa oznacza postawienie Go na pierwszym miejscu, ogołocenie się z wielu rzeczy, które obciążają nasze serce. 
19.10.2013 

Nie ulegajmy zniechęceniu w obliczu zła. Bóg jest Miłością, która zwyciężyła zło w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. 
18.10.2013 

Nasza modlitwa nie może ograniczać się do jednej godziny w niedzielę; ważne jest, by mieć codzienne relacje z Panem. 
17.10.2013 

Drodzy młodzi, nie bójcie się definitywnych kroków w życiu. Bądźcie ufni, Pan nie zostawi was samych! 
14.10.2013 

Kiedy spotykamy krzyż, zwracajmy się do Maryi: nasza Matko, daj nam siłę do akceptacji i do przyjęcia krzyża! 
11.10.2013 

Tylko na modlitwie można zrozumieć tajemnicę krzyża, tajemnicę miłości. Módlcie się i płaczcie na kolanach przed krzyżem. 
10.10.2013 

Tajemnicą chrześcijańskiego życia jest miłość. Tylko miłość wypełnia pustkę, złowrogie pęknięcia, jakie zło otwiera w sercu. 
08.10.2013 

Miłosierdzie jest prawdziwą siłą, która może wyzwolić człowieka i świat z grzechu i zła. 
07.10.2013 

Drodzy młodzi, macie wiele projektów i marzeń na przyszłość. Umieszczacie Chrystusa w centrum każdego waszego projektu, każdego marzenia? 
05.10.2013 

Czy naprawdę się modlimy? Bez nieustannej relacji z Bogiem trudno o prawdziwe i spójne życie chrześcijańskie. 
01.10.2013 

Tam, gdzie dostrzegamy nienawiść i ciemność, starajmy się wnieść trochę miłości i nadziei, tworząc bardziej ludzkie oblicze społeczeństwa. 
30.09.2013 

Wszystkie małżeństwa miewają trudne momenty. Te jednak spotkania z krzyżem mogą umacniać na drodze miłości. 
28.08.2013 

Nie stajemy się chrześcijanami o własnych siłach. Wiara przede wszystkim jest darem Bożym, który otrzymujemy w Kościele i przez Kościół. 
27.09.2013 

Boże przebaczenie jest mocniejsze od każdego grzechu. 
26.09.2013 

Prośmy Pana, abyśmy mieli wrażliwość, która pozwala postrzegać biednych ze zrozumieniem i miłością, bez wyrachowania i bez lęku. 
24.09.2013 

Kościół ma jeden kierunek i cel: świadczyć o Jezusie. Nie zapominajmy o tym! 
23.09.2013 

Prawdziwe miłosierdzie wymaga odrobinę odwagi: przezwyciężajmy lęk przed zbrudzeniem sobie rąk, by pomagać potrzebującym. 
21.09.2013 

Chrystus jest zawsze wierny. Módlmy się, abyśmy i my byli zawsze Jemu wierni. 
20.09.2013 

Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale przeżywamy radość z Bożego przebaczenia i postępujemy ufni w Jego miłosierdzie. 
19.09.2013 

Wielu jest potrzebujących we współczesnym świecie. Jestem zamknięty we własnych sprawach, czy dostrzegam potrzebującego pomocy? 
17.09.2013 

Kto szuka własnego szczęścia w posiadaniu rzeczy materialnych jest na drodze, na której z pewnością szczęśliwy nie będzie. 
15.09.2013 

Czasami można żyć nie znając sąsiadów – to nie jest życie chrześcijańskie. 
14.09.2013 

Jezus jest słońcem, Maryja jest jutrzenką, która zapowiada jego wzejście. 
13.09.2013 

Naśladowanie Jezusa oznacza udział w Jego miłosiernej miłości do każdej istoty ludzkiej. 
12.09.2013 

Jedyną wojną, którą powinniśmy prowadzić, jest wojna ze złem. 
10.09.2013 

Pragnę podziękować wszystkim, którzy przyłączyli się do czuwania, postu i modlitwy o pokój. 
10.09.2013 

Ludzkość potrzebuje widzieć gesty pokoju oraz słyszeć słowa nadziei i pokoju! 
09.09.2013 

Proszę, odważnie i zdecydowanie podejmować drogę spotkania i negocjacji. 
09.09.2013 

Nie możemy nigdy tracić nadziei. Bóg zanurza nas w swojej łasce, jeżeli o nią wytrwale prosimy. 
09.09.2013 

Módlcie się o pokój! 
07.09.2013 

Niech działania na rzecz pokoju połączą niczym łańcuch wszystkich ludzi dobrej woli! 
06.09.2013 

Drodzy młodzi, módlcie się razem ze mną o pokój na świecie 
06.09.2013 

Pokój jest dobrem przekraczającym wszelkie bariery, ponieważ jest dobrem całej ludzkości. 
06.09.2013 

Nie istnieje chrześcijaństwo „low-cost". Iść za Jezusem oznacza iść pod prąd, wyrzekając się zła i egoizmu. 
05.09.2013 

Z całych sił proszę strony zaangażowane w konflikt, aby nie zamykały się we własnych interesach. 
05.09.2013 

Niech się wzniesie z całej ziemi głośne wołanie o pokój! 
04.09.2013 

Ze szczególną stanowczością potępiam użycie broni chemicznej! 
03.09.2013 

Jezus przychodząc do nas przemienia nasze życie. W Nim widzimy, że Bóg jest miłością, wiernością, życiem, które się nam daje. 
03.09.2013 

Chcemy, aby w tym naszym społeczeństwie, dręczonym podziałami i konfliktami, zapanował pokój. 
03.09.2013 

Jakże wiele cierpienia, jakże wiele zniszczeń, jakże wiele bólu spowodowało i powoduje używanie broni. 
02.09.2013 

Chcemy świata pokojowego, chcemy być ludźmi pokoju 
02.09.2013 

Nigdy więcej wojny! Nigdy więcej wojny! 
02.09.2013 

Módlmy się o pokój: pokój w świecie i w sercu każdego. 
01.09.2013 

Prośmy Maryję, aby pomogła nam nieustannie patrzeć na Jezusa i zawsze iść za Nim, także, gdy jest to niełatwe. 
31.08.2013 

Wiara nie jest ornamentem, ozdobą. Wierzyć znaczy naprawdę postawić Chrystusa w centrum naszego życia. 
30.08.2013 

Miłość Boża nie jest czymś nieokreślonym, ogólnikowym; Miłość Boża ma imię i oblicze: to Jezus Chrystus. 
29.08.2013 

Przezwyciężając egoizm, obojętność i zamykanie się na innych, pozwólmy, aby Jezus wszedł w nasze życie. 
27.08.2013 

Jezus jest Bramą wiodącą do zbawienia, Bramą otwartą dla wszystkich. 
27.08.2013 

Nie bój się prosić Boga o przebaczenie. Bóg jest samym miłosierdziem. Przebaczanie nam nigdy Go nie męczy. 
25.08.2013 

Panie, naucz nas wychodzić poza siebie. Naucz nas wychodzić na ulice i ukazywać Twoją miłość. 
23.08.2013 

Doskonały program życia dla nas wszystkich: Błogosławieństwa i 25. rozdział Ewangelii św. Mateusza. 
21.08.2013 

Nie możemy być chrześcijanami na pół etatu. Jeśli Chrystus jest w centrum naszego życia, to będzie On obecny we wszystkim, co czynimy. 
19.08.2013 

Nie możemy spokojnie spać, kiedy dzieci umierają z głodu, a starcy nie mają opieki lekarskiej. 
17.08.2013 

Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi i prowadź nas drogą wiodącą do nieba. 
15.08.2013 


Jesteśmy dziećmi Bożymi i braćmi: to jest sercem doświadczenia chrześcijańskiego. 
13.08.2013 

Nie można oddzielać Chrystusa i Kościoła. Łaska Chrztu świętego pozwala nam z radością iść za Chrystusem w Kościele i z nim. 
11.08.2013 

My wszyscy jesteśmy glinianymi naczyniami, kruchymi i ubogimi, ale nosimy w sobie niezmierny skarb. 
09.08.2013 

Jezus, przychodząc do nas, stał się nam bliski, dotknął nas; również dziś dotyka nas przez sakramenty. 
07.08.2013 

Światło wiary oświeca wszystkie nasze relacje i pomaga nam kształtować je w miłości Chrystusa, abyśmy przeżywali je tak, jak On. 
05.08.2013 

Pewność wiary nie sprawia, że jesteśmy pasywni i zamknięci, ale każe nam iść i dawać świadectwo wszystkim, podejmując dialog ze wszystkimi. 
02.08.2013
Drodzy młodzi Przyjaciele, warto postawić na Chrystusa i na Ewangelię, zaryzykować wszystko dla wielkich ideałów. 
31.07.2013 

Teraz, moi Drodzy, musimy kontynuować żyć dzień po dniu tym, co razem wyznawaliśmy podczas ŚDM. 
30.07.2013 

Niezapomniany tydzień w Rio! Dziękuję wszystkim. Módlcie się za mnie. 
29.07.2013 

Jestem w drodze do domu, i zapewniam was, że moja radość jest o wiele większa od zmęczenia. 
29.07.2013 

Z głębi serca dziękuję wszystkim, którzy pracowali na sukces ŚDM i ściskam wszystkich uczestników. 
29.07.2013 



Pozwólmy, aby nasze życie utożsamiało się z życiem Jezusa, abyśmy żywili Jego uczucia i mieli Jego myśli. 
28.07.2013 

Drodzy młodzi, bądźcie prawdziwymi „atletami Chrystusa"! Grajcie w Jego drużynie! Rio2013 JMJ 
28.07.2013 

Nie możemy pozostawać zamknięci w parafii, w naszych wspólnotach, kiedy tak wiele osób czeka na Ewangelię! 
28.07.2013 

Drodzy Młodzi, obyście mogli nauczyć się modlić każdego dnia: jest to sposób poznania Jezusa i zaproszenia Go do swego życia. 
27.07.2013 

Biskupi są Pasterzami Ludu Bożego. Idźmy za nimi z zaufaniem i odwagą. Rio2013 JMJ 
27.07.2013 

Nie ma w naszym życiu krzyża małego czy też wielkiego, którego Pan nie dzieliłby z nami. 
27.07.2013 

Każdy piątek pozwala nam pamiętać jak wiele wycierpiał Jezus dla nas. Spraw, Panie, abyśmy nigdy nie zapomnieli jak bardzo nas kochasz. 
26.07.2013 

Co za niezapomniane przyjęcie na Copacabana! Niech Bóg wam wszystkim błogosławi! 
26.07.2013 

Miarę wielkości społeczeństwa wyznacza sposób, w jaki jest traktowany najbardziej potrzebujący, kto nie ma nic poza swoim ubóstwem. 
26.07.2013 

Życie chrześcijańskie nie ogranicza się do modlitwy, ale domaga się nieustannego zaangażowania i odwagi, które rodzą się z modlitwy. 
25.07.2013 

Sport niech będzie zawsze narzędziem spotkania i wzrostu, a nigdy przemocy i nienawiści. Rio2013 JMJ 
25.07.2013 

Dziękujemy Błogosławionemu Janowi Pawłowi II za ŚDM i za liczne powołania, które zrodziły się podczas tych 28 spotkań. 
24.07.2013 

Moi drodzy, nigdy nie zapominajmy: Dziewica Maryja jest naszą Mamą i to z Jej pomocą możemy pozostać wierni Jezusowi. Rio2013 JMJ 
24.07.2013 

Droga Młodzieży, Chrystus wam ufa i zawierza wam swoją misję: Idźcie i pozyskujcie uczniów. Rio2013 JMJ 
23.07.2013 

Kościół jest młody i dobrze to widać podczas ŚDM. Niech Pan zachowa nas wszystkich zawsze młodymi w sercu. Rio2013 JMJ 
23.07.2013 
Dziękuję! Dziękuję! Dziękuję wam wszystkim i wszystkim władzom za wspaniałe przyjęcie na ziemi carrioca. Rio2013 JM 
23.07.2013 

Dziś rozpoczynamy wspaniały tydzień w Rio. Niech to będzie okazja do pogłębienia naszej przyjaźni z Jezusem Chrystusem. 
23.07.2013 

Za kilka godzin będę w Brazylii i moje serce już jest pełne radości, bo niebawem będę z wami celebrował 28. ŚDM. 
22.07.2013 

Jak wielu jest tych, którzy chcieliby być w Rio na ŚDM, a nie mogą! Niech poczują się zaproszeni pośród nas w modlitwie. 
21.07.2013 

Drodzy Młodzi! Wiem, że wielu z was jest jeszcze w drodze do Rio. Niech w drodze towarzyszy wam Pan. 
20.07.2013 

Wielu z was, młodych, dotarło już do Rio, inni przybędą w tych godzinach. Do zobaczenia już za trzy dni! 
19.07.2013 

W Roku wiary pamiętajmy, że wiara nie jest naszą własnością, lecz trzeba się nią dzielić. Każdy chrześcijanin jest apostołem. 
18.07.2013 

Bóg jest dla nas bardzo miłosierny. My również uczmy się być miłosiernymi dla innych, szczególnie tych, którzy cierpią. 
17.07.2013 

W życiu chrześcijańskim najistotniejsza jest modlitwa, pokora i miłosierdzie dla innych: oto droga ku świętości. 
16.07.2013 

Dla chrześcijanina życie nie jest efektem przypadku, ale owocem osobistego powołania i miłości. 
14.07.2013 

W roku wiary starajmy się każdego dnia zrobić coś konkretnego, by lepiej poznać Jezusa Chrystusa. 
13.07.2013 

Panie, udziel nam łaski płaczu nad naszą obojętnością, nad okrucieństwem, jakie jest w świecie, w nas. 
12.07.2013 

Jeśli chcemy naśladować Chrystusa, nie możemy szukać życia wygodnego i spokojnego. To będzie życie wymagające, ale pełne radości. 
10.07.2013 

Chrześcijanin jest zawsze pełen nadziei; nie powinien się nigdy zniechęcać. 
09.07.2013 

Módlmy się, abyśmy mieli serce otwarte na imigrantów.Bóg będzie nas sądził na podstawie tego, jak traktowaliśmy najbardziej potrzebujących. 
08.07.2013 

Pan mówi do nas przez Pismo Święte, w modlitwie. Uczmy się pozostawać przed Nim w milczeniu, medytować nad Ewangelią. 
06.07.2013 

Jezus nie jest tylko przyjacielem. Jest nauczycielem prawdy i życia, który wskazuje drogę do osiągnięcia szczęścia. 
05.07.2013 

Miłość Chrystusa i Jego przyjaźń to nie złudzenie. Jak bardzo są one realne Jezus pokazał na krzyżu. 
04.07.2013 

Nie można żyć po chrześcijańsku w oderwaniu od skały, którą jest Chrystus. On zapewnia nam solidność i trwałość, a także radość i spokój. 
02.07.2013 


Chrześcijanin nigdy nie może być znudzony i smutny. Ten, kto kocha Chrystusa, jest pełen radości i rozsiewa radość. 
30.06.2013 

Jezus nie zbawił nas przez ideę. Uniżył samego siebie i stał się człowiekiem. Słowo stało się ciałem. 
28.06.2013 

Służebna miłość, cierpliwość i czułość to najpiękniejsze skarby. Gdy je posiadasz, zechciej dzielić je z innymi. 
26.06.20130 

Czy jako konsekwentni chrześcijanie jesteśmy gotowi zaangażować się, by dać świadectwo naszym słowem i przykładem. 
24.06.2013 
0 
00Wszyscy jesteśmy grzesznikami, lecz prosimy Pana byśmy nie byli hipokrytami. Oni nie wiedzą czym jest przebaczenie, radość, miłość Boga. 
23.06.2013 

Jeśli znaleźliśmy sens życia w Chrystusie, nie możemy być obojętni wobec kogoś kto cierpi, czy jest smutny. 
22.06.2013 

Nigdy nie zapominajmy, że to Chrystus przewodzi Kościołowi. To On sprawia, że nasze apostolstwo przynosi owoce. 
21.06.2013 

Chrześcijanin jest gotów głosić Ewangelię, bo nie może powstrzymać w sobie radości, jaka rodzi się z poznania Chrystusa. 
19.06.2013 

Gniewamy się na kogoś? Módlmy się za tę osobę. To jest miłość chrześcijańska. 
17.06.2013 

Niech Kościół będzie zawsze miejscem miłosierdzia i nadziei, w którym każdy będzie czuł się akceptowany, kochany i zrozumiany. 
16.06.2013 

Jak wiele biedy moralnej i materialnej rodzi się dzisiaj z odrzucenia Boga i stawiania na Jego miejscu tak wielu bożków! 
12.06.2013 


Nie bójmy się solidarności, umiejętności oddawania tego, czym jesteśmy i co mamy, do dyspozycji Boga. 
11.06.2013 

W „kulturze trwonienia" życie ludzkie przestaje być rozumiane jako najwyższa wartość, której należy strzec i o nią się troszczyć. 
09.06.2013 

Konsumizm przyzwyczaił nas do marnotrawstwa. Pożywienie jednak, które się wyrzuca, jest swoistym okradaniem biednych i głodujących. 
07.06.2013 

Strzec tego, co stworzone, to polecenie Boga dane nie tylko na początku historii, lecz skierowane do nas; jest ono częścią Bożego planu. 
05.06.2013 

Chrystus uczy nas coraz bardziej wznosić się ponad siebie, abyśmy w duchu oddania służyli innym. 
04.06.2013 

Czasem wiemy, co mamy robić, ale brak nam odwagi. Uczmy się od Maryi zdolności decydowania zawierzając się Bogu. 
03.06.2013 

Logika świata ukierunkowuje nas na sukces, władzę, bogactwo; logika Boża na pokorę, służbę i miłość. 
02.06.2013 

W tym Roku Wiary prosimy Pana, aby Kościół był coraz bardziej prawdziwą rodziną, która zaniesie wszystkim miłość Boga. 
01.06.2013 

Cała historia zbawienia jest historią Boga, który poszukuje człowieka: ofiaruje mu swoją miłość, z czułością go przyjmuje. 
30.05.2013 

Cała historia zbawienia jest historią Boga, który poszukuje człowieka: ofiaruje mu swoją miłość, z czułością go przyjmuje. 
30.05.2013 

Kościół rodzi się z najwyższego aktu miłości – z Krzyża, z otwartego boku Jezusa. Jest rodziną, w której się kocha i jest się kochanym. 
29.05.2013 

Kochana młodzieży, Kościół oczekuje od was wiele i od waszej hojności. Nie traćcie odwagi stawiania sobie wysokich wymagań. 
28.05.2013 

Zawsze, gdy kierujemy się egoizmem i mówimy Bogu nie, niszczymy Jego miłość w nas. 
26.05.2013 

Zawsze, gdy kierujemy się egoizmem i mówimy Bogu nie, niszczymy Jego miłość w nas. 
26.05.2013 

Wszyscy nosimy w sercu jakąś przestrzeń niewiary. Powiedzmy Panu: Wierzę! Zaradź memu niedowiarstwu. 
25.05.2013 

Cuda się zdarzają. Potrzeba jednak modlitwy! Modlitwy odważnej, która walczy i trwa, a nie modlitwy konwenansów. 
24.05.2013 

Czy niosę ewangeliczne słowo pojednania i miłości do środowisk, w których żyję i pracuję? 
23.05.2013 

Żyć Ewangelią, to walczyć z egoizmem. Ewangelia to przebaczenie i pokój; to miłość pochodząca od Boga. 
22.05.2013 

Duch Święty przemienia i odnawia, tworzy harmonię i jedność, daje odwagę i radość w pełnieniu misji. 
19.05.2013 

Trzeba uczyć się od Maryi Jej całkowitej dyspozycyjności na przyjęcie Chrystusa do swego życia. 
18.05.2013 

Czy nasze życie naprawdę jest animowane przez Boga? Ile rzeczy każdego dnia przedkładam nad Boga? 
17.05.2013 

Nie możemy być chrześcijanami „part-time"! Starajmy się żyć naszą wiarą w każdej chwili, każdego dnia. 
16.05.2013 

Bóg jest Tym, który daje życie. Szanujmy i kochajmy życie ludzkie, szczególnie to bezbronne w łonie matki. 
15.05.2013 

Czy jestem wierny Chrystusowi w życiu codziennym? Czy jestem zdolny „okazywać" moją wiarę z szacunkiem, ale i z odwagą? 
13.05.2013 

Módlmy się za wielu chrześcijan w świecie, którzy nadal cierpią przemoc i prześladowanie. Niech Bóg da im odwagę wytrwania w wierności. 
12.05.2013 

Duch Święty daje nam nowe spojrzenie na innych – widzimy w nich braci i siostry Jezusa, których trzeba szanować i kochać. 
10.05.2013 

Cennym darem, jaki Duch Święty przynosi naszym sercom, jest głęboka ufność pokładana w miłości i miłosierdziu Boga. 
09.05.2013 

Nie zadowalajcie się przeciętnością w życiu chrześcijańskim; zdecydowanie zmierzajcie ku świętości. 
07.05.2013 

Prośmy Pana, aby całe nasze życie chrześcijańskie było jaśniejącym świadectwem Jego miłosierdzia i Jego miłości. 
06.05.2013 

Każdy chrześcijanin jest na tyle misjonarzem, na ile świadczy o miłości Boga. Bądźcie misjonarzami czułości Boga! 
05.05.2013 

Prośmy Dziewicę Maryję, by nauczyła nas żyć naszą wiarą w działaniu każdego dnia, i by znaleźć więcej przestrzeni dla Boga. 
04.05.2013 

Pięknie byłoby, gdyby w miesiącu maju odmawiano wspólnie w rodzinie Różaniec Święty. Modlitwa jeszcze bardziej scala życie rodzinne. 
03.05.2013 

Myślę o tych, którzy są pozbawieni pracy, często z powodu egoistycznej mentalności, która szuka zysku wszelkim kosztem. 
02.05.2013 

Drodzy młodzi, uczcie się od świętego Józefa, który przeżywał trudne chwile, ale nigdy nie stracił ufności i potrafił je przezwyciężyć. 
01.05.2013 

Ufajmy w Boże działanie! Z Nim możemy czynić wielkie rzeczy. Pozwoli na odczuć radość, że jesteśmy Jego uczniami. 
30.04.2013 

Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego! 
29.04.2013 

Duch Święty przemienia nas naprawdę i chce, także poprzez nas, przemieniać świat w którym żyjemy. 
28.04.2013 

Drodzy młodzi, nie zakopujcie waszych talentów, darów, które Bóg wam dał! Nie lękajcie się marzyć o wielkich rzeczach! 
26.04.2013 

W tym czasie kryzysu ważne jest, by nie zamykać się w sobie, lecz otwierać się, być uważnym na potrzeby innych. 
24.04.2013 

Podtrzymujmy żywą naszą wiarę przez modlitwę i sakramenty święte; czuwajmy, by nie zapomnieć o Bogu. 
24.04.2013 

Maryja jest kobietą ewangelicznego „Tak". Maryjo, pomóż nam rozpoznawać coraz lepiej głos Jezusa i iść za nim. 
22.04.2013 

Każdy z nas nosi w sercu pragnienie miłości, prawdy, życia… a Jezus jest pełnią tego wszystkiego! 
22.04.2013 

„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je". Głos Jezusa jest jedyny! On nas prowadzi drogą życia. 
21.04.2013 

Wejście do chwały Boga wymaga codziennej wierności Jego woli, także wtedy, gdy wiąże się z naszym poświęceniem. 
17.04.2013 

Wniebowstąpienie Jezusa nie oznacza Jego nieobecności, tylko że On żyje pośród nas w nowy sposób, blisko każdego z nas. 
17.04.2013 

Adorować Boga, to uczyć się z Nim być, ogołacać się z naszych ukrytych bożków i stawiać Go w centrum naszego życia. 
14.04.2013 

Dobrze to wszyscy zapamiętajmy: nie można głosić Ewangelii Jezusa bez konkretnego świadectwa życia. 
14.04.2013 

Jeśli postępujemy jak dzieci Boga, w poczuciu, że On nas kocha, nasze życie będzie nowe, pełne pokoju i radości. 
10.04.2013 

Być chrześcijaninem, to nie tylko spełniać przykazania, ale pozwolić, aby Chrystus posiadł nasze życie i je przemienił. 
10.04.2013 

Jak pięknie spogląda na nas Chrystus, z jaką czułością! Nigdy nie traćmy ufności w cierpliwe miłosierdzie Boga! 
08.04.2013 

Bóg nas kocha. Nie bójmy się Go kochać. Wiarę wyznaje się ustami i sercem, słowem i miłością. 
04.04.2013 

Przyjmij Jezusa zmartwychwstałego do swego życia. Jeśli byłeś daleko, zrób mały krok w Jego kierunku: oczekuje cię z otwartymi ramionami. 
31.03.2013 

Bądźcie blisko waszych kapłanów z miłością i modlitwą, aby zawsze byli Pasterzami według serca Bożego. 
28.03.2013 

Przeżywanie Wielkiego Tygodnia to wchodzenie coraz bardziej w logikę Boga, w logikę miłości i daru z siebie. 
27.03.2013 

Trwanie przy Jezusie wymaga wychodzenia ze swojego świata, ze zmęczonego i zrutynizowanego życia wiary. 
27.03.2013 

Nie możemy uwierzyć Złemu, który nam mówi, że nic nie możemy zrobić przeciw przemocy, niesprawiedliwości, grzechowi! 
24.03.2013 

Z radością spoglądam ku lipcowi tego roku, ku Rio de Janeiro! Umawiam się z wami w tym wielkim brazylijskim mieście! 
24.03.2013 

Prawdziwa władza jest służbą. Papież musi służyć wszystkim, zwłaszcza najuboższym, najsłabszym i najmniejszym. 
19.03.2013 

Strzeżmy Chrystusa w naszym życiu, troszczmy się jedni o drugich, z miłością chrońmy dzieło stworzenia. 
19.03.2013 

Drodzy przyjaciele, z serca wam dziękuję i proszę, abyście nadal modlili się za mnie. Papież Franciszek. 
17.03.2013

