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Dwie podstawowe przestrzenie Dwie podstawowe przestrzenie 
rozwoju człowieka:rozwoju człowieka:

I   Człowiek w relacji do ludziI   Człowiek w relacji do ludzi
    i innych bytów widzialnych.i innych bytów widzialnych.

II  Człowiek w relacji do Boga,II  Człowiek w relacji do Boga,
    a szczególnie do Jezusa.a szczególnie do Jezusa.



  

Część II:Część II:
Człowiek w relacji doCzłowiek w relacji do

Boga,Boga,

a w szczególności doa w szczególności do

Jezusa ChrystusaJezusa Chrystusa



  

BógBóg
Ciebie i mnie kocha, Ciebie i mnie kocha, 

pragniepragnie
naszego rozwojunaszego rozwoju

ku pełniku pełni
osobowego bytu.osobowego bytu.



  

Bóg kocha CiebieBóg kocha Ciebie
i pomaga Tobie zdobyć:i pomaga Tobie zdobyć:

●●pełną moc rozumu,pełną moc rozumu,
●●pełną moc woli,pełną moc woli,
●●zgodność zgodność z nimiz nimi
poruszeń uczuciowych poruszeń uczuciowych 
i zmysłowych.i zmysłowych.



  

Bóg kocha mnie:Bóg kocha mnie:
pomaga pomaga mi,mi,

bym w sposób wolny bym w sposób wolny 
sięgał tylko po dobra,sięgał tylko po dobra,

które sprawiąktóre sprawią
rozwój mojej osoby.rozwój mojej osoby.



  

Bóg wzbudza we mnie niepokój,Bóg wzbudza we mnie niepokój,
gdy moje czynygdy moje czyny

znacznie różnią się od ideału.znacznie różnią się od ideału.
On daje mi wybrać jedną z dróg:On daje mi wybrać jedną z dróg:

• • dobrą: wysilać się,dobrą: wysilać się,
by moje czyny odpowiadałyby moje czyny odpowiadały
Bożym ideałom,Bożym ideałom,

• • złą: nie wysilać się,złą: nie wysilać się,
ale obniżać ideały do poziomuale obniżać ideały do poziomu
moich złych czynów.moich złych czynów.



  

Bóg kocha mnieBóg kocha mnie
i pomaga mi zdobyći pomaga mi zdobyć
pełną moc rozumupełną moc rozumu

dziękidzięki
• • czytaniu Pisma świętego,czytaniu Pisma świętego,
• • słuchaniu kazań,słuchaniu kazań,
• • podejmowaniu prawych decyzjipodejmowaniu prawych decyzji
• • ......



  

Bóg kocha mnieBóg kocha mnie
i pomaga mi zdobyći pomaga mi zdobyć

pełną moc wolipełną moc woli
dziękidzięki

• • uczestnictwu w sakramencieuczestnictwu w sakramencie
  spowiedzi św., Eucharystii, ...spowiedzi św., Eucharystii, ...

• • podejmowaniu prawych decyzjipodejmowaniu prawych decyzji
• • ......



  

BógBóg
kocha mnie,kocha mnie,

dlatego pragniedlatego pragnie
dopomóc dopomóc mi,mi,

abym także kochałabym także kochał
JegoJego



  

Bóg kocha mnieBóg kocha mnie
i pragnie być kochany,i pragnie być kochany,

a szczególniea szczególnie
w mojej relacji do Jezusaw mojej relacji do Jezusa

  
  



  

Bóg kocha mnieBóg kocha mnie
i pragnie być kochany,i pragnie być kochany,

a szczególniea szczególnie
w mojej relacji do Jezusaw mojej relacji do Jezusa

w Jegow Jego
eucharystycznej obecnościeucharystycznej obecności



  

Jezus w EucharystiiJezus w Eucharystii
pragnie ode mniepragnie ode mnie

normalnej relacji osobowejnormalnej relacji osobowej
→→  przyjmowania Goprzyjmowania Go

nie jak martwej rzeczy nie jak martwej rzeczy ←←
lecz jako żyjącej Osoby.lecz jako żyjącej Osoby.



  

Jan Paweł IIJan Paweł II
po po przyjęciu Jezusaprzyjęciu Jezusa

w Komunii Świętejw Komunii Świętej
trwał na modlitwie,trwał na modlitwie,

na spotkaniuna spotkaniu
z Nim jako żyjącą Osobą.z Nim jako żyjącą Osobą.



  

Ksiądz biskup Albin MałysiakKsiądz biskup Albin Małysiak
opowiedział w jednym z wywiadopowiedział w jednym z wywiadóóww

(o nim w czasie kazania w ramach(o nim w czasie kazania w ramach
comiesięcznego czuwania piątkowegocomiesięcznego czuwania piątkowego
w Sanktuarium w Hałcnowie w 2011 r.w Sanktuarium w Hałcnowie w 2011 r.

opowiadał ks. dr Marek Studenski.opowiadał ks. dr Marek Studenski.
Porównaj też: Porównaj też: 

http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/
JanPawelIIAdoracjapoMszySw.htmlJanPawelIIAdoracjapoMszySw.html ), ),

o niezwyko niezwykłłym doświadczeniuym doświadczeniu
duchowości eucharystycznejduchowości eucharystycznej

świętego Jana Pawła II:świętego Jana Pawła II:

http://www.adoracja.bielsko.opoka.org.pl/JanPawelIIAdoracjapoMszySw.html


  

Gdy w Tarnowie po zakończeniuGdy w Tarnowie po zakończeniu
Mszy Świętej beatyfikacyjnejMszy Świętej beatyfikacyjnej

bł. Karoliny Kózkównybł. Karoliny Kózkówny
wszyscy już rozeszli się,wszyscy już rozeszli się,

biskup Małysiak pomyślał,biskup Małysiak pomyślał,
iż warto zobaczyć,iż warto zobaczyć,

jak wyglądała polowa zakrystia,jak wyglądała polowa zakrystia,
w której Papieżw której Papież

ubierał szaty liturgiczne.ubierał szaty liturgiczne.



  

Biskup zatemBiskup zatem
podszedł do drzwi zakrystiipodszedł do drzwi zakrystii

i otworzył je,i otworzył je,
pragnąc wejść do środka.pragnąc wejść do środka.
Jednakże... nie wszedł,Jednakże... nie wszedł,

lecz natychmiast  wycofał się,lecz natychmiast  wycofał się,
zdumiony tym,zdumiony tym,

co dane mu było zobaczyć:co dane mu było zobaczyć:



  

Oto w środku polowej zakrystiiOto w środku polowej zakrystii
był Papież Jan Paweł II...był Papież Jan Paweł II...

po zakończeniu Mszy Świętejpo zakończeniu Mszy Świętej
trwający na modlitwietrwający na modlitwie

sakramentalnego zjednoczeniasakramentalnego zjednoczenia
z Panem Jezusem,z Panem Jezusem,

przyjętym w Komunii Świętej.przyjętym w Komunii Świętej.



  

Pomimo tego,Pomimo tego,
że uroczystości trwały trzy godziny,że uroczystości trwały trzy godziny,
a wszyscy byli bardzo zmęczeni,a wszyscy byli bardzo zmęczeni,

  Papież Jan Paweł IIPapież Jan Paweł II
po zakończeniu Mszy Świętejpo zakończeniu Mszy Świętej
trwał w ukryciu na modlitwietrwał w ukryciu na modlitwie

sakramentalnego zjednoczeniasakramentalnego zjednoczenia
z Panem Jezusem,z Panem Jezusem,

przyjętym w Komunii Świętej.przyjętym w Komunii Świętej.



  

A chociaż wszystkim zdawało się,A chociaż wszystkim zdawało się,
że Papież już stąd odjechał...że Papież już stąd odjechał...

On jednakże modlił się –On jednakże modlił się –
trwał na rozmowietrwał na rozmowie
z Panem Jezusem,z Panem Jezusem,

kochał Gokochał Go
swoją obecnością,swoją obecnością,

będąc fizycznie, w ciele,będąc fizycznie, w ciele,
z Nim,z Nim,

obecnym fizycznie, w ciele.obecnym fizycznie, w ciele.



  

ŚwiętyŚwięty
Janie Pawle II!Janie Pawle II!
Wyproś nam,

Twoim Rodakom,

podobną  do Twojejpodobną  do Twojej
miłość do Pana Jezusa, miłość do Pana Jezusa, 

przyjmowanego przez nasprzyjmowanego przez nas
w cudzie Komunii Świętej!w cudzie Komunii Świętej!



  

AmenAmen
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