NOWENNA
w ramach przygotowania do

od 5 do 13 lipca 2022

1 DZIEŃ - wtorek 5 lipca 2022
(MODLIMY SIĘ ZA OJCA ŚWIĘTEGO PAPIEŻA FRANCISZKA, ZA BISKUPÓW I KAPŁANÓW)
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen
- Pieśń do Ducha Świętego
- Alleluja – intro do Ewangelii
Z Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 14, 16-23)
W owym czasie Jezus powiedział: ≪ Pewien człowiek wyprawił wielką ucztę i zaprosił wielu. Kiedy
nadszedł czas uczty, posłał swego sługę, aby powiedział zaproszonym: “ Przyjdźcie, bo już wszystko
jest gotowe ”. Wtedy zaczęli się wszyscy jednomyślnie wymawiać. Pierwszy kazał mu powiedzieć: “
Kupiłem pole, muszę wyjść, aby je obejrzeć; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego ”. Drugi
rzekł: “ Kupiłem pięć par wołów i idę je wypróbować; proszę cię, uważaj mnie za usprawiedliwionego ”.
Jeszcze inny rzekł: “ Poślubiłem żonę i dlatego nie mogę przyjść ”. Sługa powrócił i oznajmił to swemu
panu. Wtedy rozgniewany gospodarz nakazał słudze: “ Wyjdź co prędzej na ulice i zaułki miasta i
wprowadź tu ubogich, ułomnych, niewidomych i chromych ”.
Sługa oznajmił: “ Panie, stało się, jak rozkazałeś, a jeszcze jest miejsce ”. Na to pan rzekł do sługi: “
Wyjdź na drogi i między opłotki i zmuszaj do wejścia, aby mój dom był zapełniony
Z nauczania Papieża Franciszka (Homilia 5 listopada 2013)
Chrześcijanin jest zaproszony. Zaproszony do czego? Do sklepu? Zaproszony na spacer? Pan chce
nam powiedzieć coś więcej: „Jesteś zaproszona na święto!”. Chrześcijanin jest tym, który jest
zaproszony na ucztę, do radości, do radości z bycia zbawionym, do radości odkupienia, do radości
dzielenia życia z Jezusem. To jest radość! Jesteś zaproszony na święto!…
Świętujemy z innymi, świętujemy z rodziną, świętujemy z przyjaciółmi, świętujemy z osobami
zaproszonymi, tak jak ja zostałem zaproszony.
Aby być chrześcijaninem, trzeba należeć i należy się do tego Ciała, do tych osób, które zostały
zaproszone na święto: to jest przynależność chrześcijańska”.
Kto należy do Kościoła, dotego święta?
Grzesznicy, my wszyscy grzesznicy zostaliśmy zaproszeni. A co tu się robiz? ...
Świętuje się przynosząc to, co mnie łączy ze wszystkimi... W święcie bierze się udział, uczestniczy się
całkowicie. Bez tego udziału nie można zrozumieć chrześcijańskiej egzystencji. To udział nas
wszystkich…
Prośmy Pana o tę łaskę: aby dobrze zrozumieć, jak pięknie jest być zaproszonym na ucztę, jak pięknie
jest być ze wszystkimi i dzielić się ze wszystkimi swoimi cechami, jak pięknie być z Nim.
DUCHU ŚWIĘTY DZIĘKUJEMY CI, BO PAPIEŻ FRANCISZEK PODCZAS SWOJEJ WIZYTY W
NASZEJ WSPÓLNOCIE W RZYMIE 8 GRUDNIA UBIEGŁEGO ROKU ZAINSPIROWAŁ SIĘ TĄ
EWANGELIĄ, ABY POWIEDZIEĆ NAM, ŻE MY RÓWNIEŻ JESTEŚMY ZAPRASZANI NA ŚWIĘTO,
ŻE ŚWIĘTO JEST DLA NAS!
MÓDLMY SIĘ ZA PAPIEŻA FRANCISZKA, ZA MISJĘ, KTÓRĄ POWIERZYŁ MU BÓG, ZA JEGO
ZDROWIE. DUCHU ŚWIĘTY PROWADŹ GO, WSPIERAJ GO, OŚWIECAJ GO.
Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
- MODLITWA Z MATKĄ ELWIRĄ:
Matko oczekiwania, która sercem, spojrzeniem i łzami szukasz Twoich dzieci
zagubionych w świecie, który porzucił Boga.
Dziękujemy Ci ponieważ Twoja miłość przyciągnęła nas tutaj
aby dawać życie, nadzieję, radosć i wiarę wielu młodym
i tym wszystkim, którzy szukają prawdy, przebaczenia i pokoju.
Powierzamy się Tobie, najukochańsza Matko nasza,
abyś mogła nas wszystkich wychowywać i formować
do słuchania żywego Słowa, którym jest Twój Syn Jezus Zmartwychwstały,
abyśmy pewnego dnia mogli znaleźć się razem w Jego Królestwie światła i zbawienia.
Maryjo, oto jesteśmy z Tobą dziś i na zawsze. Amen
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen

2 DZIEŃ - środa 6 lipca 2022
(MODLIMY SIĘ ZA MATKĘ ELWIRĘ)
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen
- Pieśń do Ducha Świętego
- Śpiew do Słowa
Z Dziejów Apostolskich (Dz 2, 1-4)
Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym
miejscu.Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w
którym przebywali.Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich
spoczął jeden.I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im
Duch pozwalał mówić.
-Iskierka Światła Matki Elwiry - Dzień Peićdziesiątnicy w Wieczerniku
Ta nasza wspólnota została nazwana Cenacolo Wieczernikiem właśnie w odniesieniu do tych biednych
apostołów, którzy, gdy nie mieli już wśród siebie Jezusa, byli przerażeni i schronili się w Wieczerniku, w
tej wielkiej sali; apostołowie byli w Wieczerniku z Maryją.
Jezus obiecał, że ześle Ducha Świętego, ale oni nie wiedzieli, gdzie się spotkać i weszli do tej wielkiej
sali z Maryją, aby czekać na Ducha Świętego, aby czekać na to wydarzenie. Nie wiedzieli, co się stanie,
ale bardzo się bali. Dlaczego? Ponieważ nie znaleźli już tego Jezusa, który został ukrzyżowany.
Zatem my bez tej obecności Jezusa nie wiemy już, gdzie uciec, jak uciec. My też tego doświadczyliśmy!
Kiedy straciliśmy Pana, staliśmy się zdezorientowani. Twoja mama nie jest już niczego warta, tata Ci
przeszkadza, jesteś zazdrosny o swoich braci... tak wiele się dzieje i myślisz, że inni zawsze mają więcej
niż ty. Po co to wszystko? Nie rozpoznaje się już nawet własnej matki!
Kiedy spotykamy Go wszystko, wszystko jest na próżno.
My również, podobnie jak oni, czekamy na przyjście Ducha Świętego, który nie przyjdzie po to, by
przemienić nas wszystkich w jednej chwili, robiąc wiele hałasu. Rozległ się grzmot, wyszli mówiąc: „Ale
co się dzieje, jest 9 rano i oni już są pijani, …Zamiast tego otrząsnęli się ze strachu. Wszedł w nie Duch
Święty, który był duchem Jezusa Zmartwychwstałego i już się nie bali, dlatego zaczęli ewangelizować na
wszystkie stron
Teraz zależy to od drzwi, od tego, ile miejsca dajemy na wejście Ducha Świętego, ile ostatecznie dajemy
miejsca , możemy powiedzieć, miejsca, które dajemy na modlitwę.
DUCHU ŚWIĘTY DZIĘKUJEMY CI, PONIEWAŻ WEZWAŁEŚ MATKĘ ELWIRĘ ABY POWOŁAŁA DO
ŻYCIA WSPÓLNOTĘ CENACOLO. DZIĘKUJEMY CI ZA JEJ ŻYCIE POCHŁONIĘTE MIŁOŚCIĄ I
DAREM Z SIEBIE. PROSIMY CIĘ ABYŚ WSPIERAŁ JĄ SIŁĄ WIARY W TYM MOMENCIE KRZYŻA.
Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
- MODLITWA Z MATKĄ ELWIRĄ:
Matko oczekiwania, która sercem, spojrzeniem i łzami szukasz Twoich dzieci
zagubionych w świecie, który porzucił Boga.
Dziękujemy Ci ponieważ Twoja miłość przyciągnęła nas tutaj
aby dawać życie, nadzieję, radosć i wiarę wielu młodym
i tym wszystkim, którzy szukają prawdy, przebaczenia i pokoju.
Powierzamy się Tobie, najukochańsza Matko nasza,
abyś mogła nas wszystkich wychowywać i formować
do słuchania żywego Słowa, którym jest Twój Syn Jezus Zmartwychwstały,
abyśmy pewnego dnia mogli znaleźć się razem w Jego Królestwie światła i zbawienia.
Maryjo, oto jesteśmy z Tobą dziś i na zawsze. Amen
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen

3 DZIEŃ - czwartek 7 lipca 2022
(MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKIE NASZE MISJE I MISJONARZY)
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen
- Pieśń do Ducha Świętego
- Alleluja – intro do Ewangelii
Z Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 2, 6-14)
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.
W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą.Naraz stanął
przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli.Lecz anioł
rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego
narodu:dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.A to będzie
znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie».I nagle przyłączyło się
do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: Chwała Bogu na wysokościach, a
na ziemi pokój ludziom Jego upodobania.
DZIĘKUJEMY CI PANIE ZA ŚWIĘTO, KTÓRYM JEST KAŻDE ŻYCIE, KTÓRE SIĘ RODZI.
DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKICH, KTÓRZY WYDAJĄ SWOJE ŻYCIE DLA INNYCH.
DZIŚ MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKIE DZIECI PRZYJĘTE W NASZYCH MISJACH I ZA WSZYSTKICH
MISJONARZY. SPRAW ABY WE WSPÓLNYM KROCZENIU WSZYSCY MOGLI ZNALEŹĆ RADOŚĆ
ŻYCIA ODKRYWAJĄC PIĘKNO SŁUŻBY I MIŁOŚCI.
Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
- MODLITWA Z MATKĄ ELWIRĄ:
Matko oczekiwania, która sercem, spojrzeniem i łzami szukasz Twoich dzieci
zagubionych w świecie, który porzucił Boga.
Dziękujemy Ci ponieważ Twoja miłość przyciągnęła nas tutaj
aby dawać życie, nadzieję, radosć i wiarę wielu młodym
i tym wszystkim, którzy szukają prawdy, przebaczenia i pokoju.
Powierzamy się Tobie, najukochańsza Matko nasza,
abyś mogła nas wszystkich wychowywać i formować
do słuchania żywego Słowa, którym jest Twój Syn Jezus Zmartwychwstały,
abyśmy pewnego dnia mogli znaleźć się razem w Jego Królestwie światła i zbawienia.
Maryjo, oto jesteśmy z Tobą dziś i na zawsze. Amen
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen

4 DZIEŃ - piątek 8 lipca 2022
(MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKICH MŁODYCH ORAZ OSOBY PRZYJĘTE W NASZYCH BRACTWACH)
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen
- Pieśń do Ducha Świętego
- Alleluja – intro do Ewangelii
Z Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 15,4-10)
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie
zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie?A gdy ją
znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im:
"Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła". Powiadam wam: Tak samo w niebie
większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata
domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie?A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: "Cieszcie
się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam".Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów
Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.
Z nauczania Papieża Franciszka (AUDIENCJA GENERALNA - 4 maja 2016)
Pasterz zatem jest jedynym prawdziwym protagonistą, i wszystko zależy od Niego. Wprowadzeniem do
przypowieści jest pytanie: «Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia
dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie?» (Łk, 15, 4). Jest to
paradoks, który skłania do powątpiewania co do postępowania pasterza: czy jest rzeczą roztropną
pozostawić dziewięćdziesiąt dziewięć owiec dla jednej jedynej owcy? I w dodatku nie w bezpiecznej
zagrodzie dla owiec, ale na pustyni? Według tradycji biblijnej pustynia jest miejscem śmierci, gdzie
trudno jest znaleźć pożywienie i wodę, gdzie nie ma schronienia i jest się wydanym na łup dzikich
zwierząt i rozbójników. Co może zrobić dziewięćdziesiąt dziewięć bezbronnych owiec? Paradoks jednak
nie kończy się na tym, powiedziane jest bowiem, że pasterz po odnalezieniu owcy «bierze ją na
ramiona, idzie do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi do nich: ’Cieszcie się ze mną’» (por. w. 6).
Wydaje się zatem, że pasterz nie wraca na pustynię po całe stado! Zaabsorbowany tą jedyną owcą,
zdaje się zapominać o pozostałych dziewięćdziesięciu dziewięciu. W rzeczywistości jednak tak nie jest.
Nauka, jaką chce nam dać Jezus, jest raczej taka, że żadna owca nie może pozostać zagubiona. Pan
nie może pogodzić się z faktem, że choćby jeden tylko człowiek mógł się zatracić. Bóg postępuje jak
ktoś, kto udaje się na poszukiwanie zagubionych dzieci, a potem urządza święto i raduje się ze
wszystkimi z ich odnalezienia.
DZIĘKUJEMY DUCHU ŚWIĘTEGO ZA KAŻDE UTRACONE ŻYCIE, KTÓRE ZOSTAŁO
ODNALEZIONE, ZA KAŻDEGO CHŁOPKA I DZIEWCZYNĘ, KTÓRZY DZIĘKI MIŁOSIERDZIU
BOŻEMU ODKRYTEMU WE WSPÓLNOCIE, PONOWNIE PRZYJĘLI SWOJE ŻYCIE I POGODZILI
SIĘ Z WŁASNĄ HISTORIĄ. POMÓŻ WSZYSTKIM, KTÓRZY SĄ WE WSPÓLNOCIE, W WYBIERANIU
MODLITWY, ABY KROCZYĆ W WIARZE Z CIEMNOŚCI DO ŚWIATŁA.
Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
- MODLITWA Z MATKĄ ELWIRĄ:
Matko oczekiwania, która sercem, spojrzeniem i łzami szukasz Twoich dzieci
zagubionych w świecie, który porzucił Boga.
Dziękujemy Ci ponieważ Twoja miłość przyciągnęła nas tutaj
aby dawać życie, nadzieję, radosć i wiarę wielu młodym
i tym wszystkim, którzy szukają prawdy, przebaczenia i pokoju.
Powierzamy się Tobie, najukochańsza Matko nasza,
abyś mogła nas wszystkich wychowywać i formować
do słuchania żywego Słowa, którym jest Twój Syn Jezus Zmartwychwstały,
abyśmy pewnego dnia mogli znaleźć się razem w Jego Królestwie światła i zbawienia.
Maryjo, oto jesteśmy z Tobą dziś i na zawsze. Amen
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen

5 DZIEŃ - sobota 9 lipca 2022
(MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKIE “DZIECI” WSPÓLNOTY KTÓRE PRZESZŁY PRZEZ CENACOLO W CIĄGU TYCH 39
LAT)
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen
- Pieśń do Ducha Świętego
- Alleluja – intro do Ewangelii
Z Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 19,1-10)
Potem wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto.A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był
zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty,chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie
mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu.Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby
móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić.Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i
rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu».Zszedł
więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany.A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w
gościnę».Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli
kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie».Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało
się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama.Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać
i zbawić to, co zginęło».
- Iskierka światła Matki Elwiry - Przyjmijmy zbawienie
Możemy być pewni, że mamy pokój ponieważ On zapłacił za nas, że mamy nadzieję, ponieważ On
poświęcił się dla nas, że mamy radość ponieważ On jest radością, która poświęciła swoje życie dla nas.
Zatem jesteśmy pewni, możemy być szczęśliwi, tak, ponieważ ktoś uwolnił nas z naszych kajdanów.
Uwolnił nas! Teraz jesteśmy wolni, jesteśmy ocaleni, zostaliśmy zbawieni. Dlaczego płaczemy? Mamy
zbawienie, to tak, jakbyśmy wszyscy byli w obozach koncentracyjnych i przychodzi ktoś, kto może
otworzyć drzwi na oścież i mówi do nas wszystkich: „jesteście wolni, jesteście ocaleni, idźcie dokąd
chcecie.” Zatem Jezus zrobił właśnie to, otworzył nam drzwi życia, nadziei, miłości. I wiemy dlaczego,
dlatego, że zmartwychwstał. Zmartwychwstał! On jest żywy tutaj, pośród nas, i my Go widzieliśmy,
spotkaliśmy Go, doświadczyliśmy, to nie tylko słowa, to mężczyźni, to kobiety, którzy zostają uzdrowieni
siłą Jego zbawienia. Zatem jeśli my podążamy tym śladem błogosławieństwa i zbawienie to dlatego, że
teraz musimy przyjąć zbawienie. Jezus zdobył dla nas zbawienie, uwolnił nas z naszych kajdanów.
Zatem przyjmijmy zbawienie, przyjmijmy zbawienie. Jeśli ty czujesz się prawdziwie wolny, zbawiony,
także w twoi grzechu, także kiedy upadasz wiele razy, i upadasz ponownie, ale wiesz, że ktoś już
zapłacił ten okup i wcześniej czy później czujesz się człowiekiem wolnym, czystym, człowiekiem, osobą
zbawioną, zbawioną. Twoje rany zabliźniają się, a blizny wiecie czym powinny być? Im więcej blizn tym
lepiej, ponieważ grzechów było bardzo wiele. Zatem te blizny wewnątrz nas muszą być otwartymi okna,
aby mogło wychodzić miłosierdzie, które otrzymaliśmy.
Miłosierdzie, współczucie, miłość, dzielenie się, pomoc. Im bardziej zgrzeszyliśmy i im bardziej czujemy
się grzesznikami tym więcej otrzymaliśmy Miłosierdzie. Doświadczyliśmy „przepełnienia”, Miłosierdzia i
wtedy mówimy to wszystkim. Spójrz, jest Miłosierdzie, jest przebaczenie, jest objęcie, jest miłość i my...
my tego doświadczyliśmy.
DUCHU ŚWIĘTY POWIERZYMY CI WSZYSTKICH, KTÓRZY PRZESZLI PRZEZ WSPÓLNOTĘ W
CIĄGU TYCH 39 LAT, ABY PODTRZYMANI TWOIM ŚWIATŁEM I TWOJĄ MOCĄ MOGLI
KONTYNUOWAĆ ŻYĆ JAKO ZMARTWYCHWSTALI I ZBAWIENI. PROSIMY CIĘ SZCZEGÓLNIE ZA
TYCH, KTÓRYM SPRAWIA WIĘKSZĄ TRUDNOŚĆ TO, ABY WYBIERAĆ ŻYCIE, ABY ŻYĆ
NADZIEJĄ, ABY WIERZYĆ W MIŁOŚĆ.
Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
- MODLITWA Z MATKĄ ELWIRĄ:
Matko oczekiwania, która sercem, spojrzeniem i łzami szukasz Twoich dzieci
zagubionych w świecie, który porzucił Boga.
Dziękujemy Ci ponieważ Twoja miłość przyciągnęła nas tutaj
aby dawać życie, nadzieję, radosć i wiarę wielu młodym
i tym wszystkim, którzy szukają prawdy, przebaczenia i pokoju.

Powierzamy się Tobie, najukochańsza Matko nasza,
abyś mogła nas wszystkich wychowywać i formować
do słuchania żywego Słowa, którym jest Twój Syn Jezus Zmartwychwstały,
abyśmy pewnego dnia mogli znaleźć się razem w Jego Królestwie światła i zbawienia.
Maryjo, oto jesteśmy z Tobą dziś i na zawsze. Amen
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen

6 DZIEŃ - niedziela 10 lipca 2022
(MODLIMY SIĘ ZA RODZICÓW, RODZINY I PRZYJACIÓŁ WSPÓŁNOTY)
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen
- Pieśń do Ducha Świętego
- Alleluja – intro do Ewangelii
Z Ewangelii według Świętego Jana (J 2,1-11)
Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: «Nie mają
już wina». Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie
nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam
powie».Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których
każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie wodą!» I napełnili
je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu!» Oni
zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd
ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do
niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś
dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją
chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
PANIE DZIĘKUJĘ, BO TWOJA OBECNOŚĆ DAJE RADOŚĆ MAŁŻONKOM, RODZINOM,
WSZYSTKIM. TY JESTEŚ PRAWDZIWYM ŚWIĘTEM , PRAWDZIWĄ RADOŚCIĄ!DZI ĘKUJEMY CI
ZA WIELU RODZICÓW, ZA RODZINY I PRZYJACIÓŁ, KTÓRZY POPRZEZ SPOTKANIE ZE
WSPÓŁNOTĄ ZMIENILI SWOJE ŻYCIE. DAJ IM PRAWDZIWE NAWRÓCENIE I ŻYWĄ I
KONKRETNĄ WIARĘ.
Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
- MODLITWA Z MATKĄ ELWIRĄ:
Matko oczekiwania, która sercem, spojrzeniem i łzami szukasz Twoich dzieci
zagubionych w świecie, który porzucił Boga.
Dziękujemy Ci ponieważ Twoja miłość przyciągnęła nas tutaj
aby dawać życie, nadzieję, radosć i wiarę wielu młodym
i tym wszystkim, którzy szukają prawdy, przebaczenia i pokoju.
Powierzamy się Tobie, najukochańsza Matko nasza,
abyś mogła nas wszystkich wychowywać i formować
do słuchania żywego Słowa, którym jest Twój Syn Jezus Zmartwychwstały,
abyśmy pewnego dnia mogli znaleźć się razem w Jego Królestwie światła i zbawienia.
Maryjo, oto jesteśmy z Tobą dziś i na zawsze. Amen
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen

7 DZIEŃ poniedziałek 11 lipca 2022
(MODLIMY SIĘ ZA TYCH, KTÓRZY NADAL SĄ ZAGUBIENI W CIEMNOŚCI I W DESPERACJI)
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen
- Pieśń do Ducha Świętego
- Alleluja – intro do Ewangelii
Z Ewangelii według Świętego Mateusz (Mt 9, 9-13)
Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego w komorze celnej, i rzekł do
niego: «Pójdź za Mną!» On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło
wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili
do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?» On
usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się
zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych,
ale grzeszników».
Z nauczania Papieża Franciszka (HOMILIA – 21 settembre 2015)
Mateusz w swej Ewangelii opowiada nam, jak wyglądało spotkanie, które naznaczyło jego życie,
wprowadza nas w „grę spojrzeń”, która jest w stanie przemienić historię.
Jezus spojrzał na niego. Jakąż siłę miłości musiało mieć spojrzenie Jezusa, aby zmobilizować Mateusza
do tego, co uczynił; ileż siły musiały mieć te oczy, aby go podnieść! Wiemy, że Mateusz był celnikiem, to
znaczy ściągał podatki od Żydów, aby przekazać je Rzymianom. Celnicy byli źle postrzegani, a nawet
uważano ich za grzeszników, toteż żyli oddzielnie i byli pogardzani przez innych. Nie można było z nimi
jeść ani rozmawiać ani modlić się.
Jezus zatrzymał się, nie przeszedł pospiesznie, spojrzał nań powoli, spokojnie. Spojrzał nań oczami
pełnymi miłosierdzia, spojrzał tak, jak nikt nie patrzył na niego wcześniej. I to spojrzenie otworzyło mu
serce, wyzwoliło go, uzdrowiło, dało mu nadzieję, nowe życie, podobnie jak Zacheuszowi,
Bartymeuszowi, Marii Magdalenie, Piotrowi a także każdemu z nas. Chociaż nie ośmielamy się podnieść
wzroku na Pana, to On zawsze pierwszy spogląda na nas. Jest to nasza historia osobista; podobnie jak
wielu innych, każdy z nas może powiedzieć: ja również jestem grzesznikiem, na którego Jezus kieruje
swe spojrzenie. Zachęcam was, abyście dziś w swych domach lub w kościele, gdy macie spokój,
jesteście sami uczynili chwilę milczenia, aby wspomnieć z wdzięcznością i radością tamte okoliczności,
tamtą chwilę, w której miłosierne spojrzenie Boga spoczęło na naszym życiu.
DZISIAJ MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKICH, KTÓRZY WCIĄŻ SĄ ZAGUBIENI W CIEMNOŚCI
GRZECHU, W SAMOTNOŚCI I DESPERACJI ŻYCIA Z DALA OD BOGA. NIECH TWOJE
SPOJRZENIE, PANIE, DOSIĘGNIE ICH SERCA. SPRAW, ABY W SPOTKANIU Z TOBĄ ZNALEŹLI
DROGĘ ZBAWIENIA ABY ZMARTWYCHWSTAĆ DO NOWEGO ŻYCIA.
Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
- MODLITWA Z MATKĄ ELWIRĄ:
Matko oczekiwania, która sercem, spojrzeniem i łzami szukasz Twoich dzieci
zagubionych w świecie, który porzucił Boga.
Dziękujemy Ci ponieważ Twoja miłość przyciągnęła nas tutaj
aby dawać życie, nadzieję, radosć i wiarę wielu młodym
i tym wszystkim, którzy szukają prawdy, przebaczenia i pokoju.
Powierzamy się Tobie, najukochańsza Matko nasza,
abyś mogła nas wszystkich wychowywać i formować
do słuchania żywego Słowa, którym jest Twój Syn Jezus Zmartwychwstały,
abyśmy pewnego dnia mogli znaleźć się razem w Jego Królestwie światła i zbawienia.
Maryjo, oto jesteśmy z Tobą dziś i na zawsze. Amen
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen

8 DZIEŃ wtorek 12 lipca 2022
(MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKICH MŁODYCH)
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen
- Pieśń do Ducha Świętego
- Alleluja – intro do Ewangelii
Z Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 15,11-32)
Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: "Ojcze, daj mi część
majątku, która na mnie przypada". Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn,
zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy
wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał
do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie.Pragnął on napełnić
swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł:
Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do
mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien
nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do
swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw
niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: "Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i
względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem". Lecz ojciec rzekł do swoich sług:
"Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi!
Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był
umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się". I zaczęli się bawić.
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce.
Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: "Twój brat powrócił, a ojciec twój
kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego". Na to rozgniewał się i nie chciał wejść;
wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: "Oto tyle lat ci służę i nigdy nie
przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi.
Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego
utuczone cielę". Lecz on mu odpowiedział: "Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje
do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął,
a odnalazł się"».
- Iskierka Światłą Matki Elwirt: Syn marnotrawny
Musimy być tak szczęśliwi, jak mówi nam przypowieść o synu marnotrawnym. Tamten chłopak, który
chciał pójść daleko, wyszedł z domu, uciekł, uciekł. Jednak, kiedy musiał już tylko jeść strąki od świń,
ponieważ także wy i my jedliśmy trochę strąków od świń, tyle razy przyłożyliśmy twarzą o ziemię, w
pewnym momencie ten chłopak powiedział : „Ale mój tata , mój tata ma dużo do jedzenia ”, a zatem
wrócił. Wrócił!
Wszyscy myśleli, że on, ojciec, nie otworzy mu drzwi. Syn zabrał wszystkie pieniądze z domu, uciekł i
zrobił co mu się żywnie podobało, z prostytutkami, wszystkie te paskudne historie a teraz wraca do
domu?
Faktycznie był jego brat, który go osądzał. Jego ojciec z tego okna czekał na niego codziennie z daleka.
Był też dla nas codziennie w tym oknie! Zatem wsłuchajmy się uważnie w Słowo Jezusa. Jezus
opowiedział to, aby powiedzieć nam o nieskończonym miłosierdziu Ojca, o nieskończonej miłości Ojca.
Bóg nie tylko jest miłością, ale jest nieskończoną miłością, Jego miłosierdzie jest nieskończone.
Wiedzcie, że miłość Boża ubiera nas, ubiera nas na nowo i czujemy w sobie, że Miłosierdzie jest
nieskończone, od stóp do głów.
DZIĘKUJEMY CI PANIE, BO TWOJA MIŁOŚĆ ŚWIĘTUJE ŻYCIE KAŻDEGO MŁODEGO
CZŁOWIEKA, KTÓRY ZNAJDUJE TWOJE MIŁOSIERDZIE. DZIĘKUJEMY, BO TY ŚWIĘTUJESZ
DLA KAŻDEGO Z NAS! PROSIMY CIĘ ZA WSZYSTKICH MŁODYCH LUDZI, ZWŁASZCZA ZA
TYCH, KTÓRZY CIEBIE JESZCZE NIE SPOTKALI, ABY CZULI W SERCU CHĘĆ POWRÓT DO
CIEBIE, ABY DOŚWIADCZYĆ TWOJEGO OBJĘCIA, KTÓRE SPRAWIA, ŻE CZUJEMY SIĘ DZIEĆMI
KOCHANI, KTÓRYM PRZEBACZONO.
Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

- MODLITWA Z MATKĄ ELWIRĄ:
Matko oczekiwania, która sercem, spojrzeniem i łzami szukasz Twoich dzieci
zagubionych w świecie, który porzucił Boga.
Dziękujemy Ci ponieważ Twoja miłość przyciągnęła nas tutaj
aby dawać życie, nadzieję, radosć i wiarę wielu młodym
i tym wszystkim, którzy szukają prawdy, przebaczenia i pokoju.
Powierzamy się Tobie, najukochańsza Matko nasza,
abyś mogła nas wszystkich wychowywać i formować
do słuchania żywego Słowa, którym jest Twój Syn Jezus Zmartwychwstały,
abyśmy pewnego dnia mogli znaleźć się razem w Jego Królestwie światła i zbawienia.
Maryjo, oto jesteśmy z Tobą dziś i na zawsze. Amen
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen

9 DZIEŃ ŚRODA 13 lipca 2022
(MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKICH, KTÓRZY “BĘDĄ UCZESTNICZYĆ” W SWIĘCIE ŻYCIA, RÓWNIEŻ ŁĄCZĄC SIĘ
POPRZEZ ŚRODKI MASOWEGO PRZEKAZU I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE)
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen
- Pieśń do Ducha Świętego
- Alleluja – intro do Ewangelii
Z Ewangelii według Świętego Marka (Mk 7,31-37)
Znowu opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości
Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął go na
bok, osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo,
westchnął i rzekł do niego: « Effatha », to znaczy: Otwórz się! Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić . Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im
bardziej przykazywał tym gorliwiej to rozgłaszali . I pełni zdumienia mówili: « Dobrze uczynił wszystko.
Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».
DUCH ŚWIĘTY DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKICH, KTÓRZY PRZYJĘLI TWOJE ZAPROSZENIE ABY
„PRZYJŚĆ NA ŚWIĘTO” I BĘDĄ PODRÓŻOWAĆ ABY DOTRZEĆ NA WZGÓRZ CUDÓW LUB
POŁĄCZĄ SIĘ Z NAMI POPRZEZ MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE. POWIERZYMY CI KAŻDE SERCE,
ABY W SPOTKANIU Z TOBĄ MOGŁO ODKRYĆ NA NOWO ŻYCIE JAKO ŚWIĘTO.
Ojcze nasz, 10 Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu
- MODLITWA Z MATKĄ ELWIRĄ:
Matko oczekiwania, która sercem, spojrzeniem i łzami szukasz Twoich dzieci
zagubionych w świecie, który porzucił Boga.
Dziękujemy Ci ponieważ Twoja miłość przyciągnęła nas tutaj
aby dawać życie, nadzieję, radosć i wiarę wielu młodym
i tym wszystkim, którzy szukają prawdy, przebaczenia i pokoju.
Powierzamy się Tobie, najukochańsza Matko nasza,
abyś mogła nas wszystkich wychowywać i formować
do słuchania żywego Słowa, którym jest Twój Syn Jezus Zmartwychwstały,
abyśmy pewnego dnia mogli znaleźć się razem w Jego Królestwie światła i zbawienia.
Maryjo, oto jesteśmy z Tobą dziś i na zawsze. Amen
- W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen

