Tweety papeže Františka v roce 2016
Na koniec roku wspominamy przeżyte dni, tygodnie i miesiące, aby dziękować za nie i ofiarować wszystko Panu.
31.12.2016
Spraw, Święta Rodzino z Nazaretu, byśmy wszyscy uznali sakralny charakter ogniska domowego, jego piękno w Bożym planie.
30.12.2016
Pozwólmy dotknąć się czułości, która zbawia. Zbliżmy się do Boga, który staje się bliski. Zatrzymajmy się, by patrzeć na żłóbek.
29.12.2016
Bóg, będąc w nas zakochany, przyciąga nas swoją czułością, rodząc się ubogi i słaby pośród nas, jako jeden z nas.
28.12.2016
Boże Narodzenie ma przede wszystkim smak nadziei, ponieważ pomimo naszych ciemności jaśnieje światło Boga.
27.12.2016
W dniu św. Szczepana pamiętajmy o wczorajszych i dzisiejszych męczennikach. Zwyciężajmy zło dobrem, a nienawiść miłością.
26.12.2016
Chrystus narodził się dla nas, cieszmy się w tym dniu naszego zbawienia!
25.12.2016
Tak jak pasterze betlejemscy napełnijmy swe oczy zdziwieniem i zachwytem, kontemplując w Dzieciątku Jezus Syna Bożego.
24.12.2016
Pan staje się człowiekiem, aby iść z nami przez codzienne życie.
23.12.2016
Zbliża się narodzenie Jezusa, który przychodzi wziąć na siebie naszą słabość.
22.12.2016
Miłosierdzie budzi radość, bo serce otwiera się na nadzieję nowego życia.
21.12.2016
Miłosierdzie jest konkretnym działaniem miłości Boga, który przebaczając przekształca i zmienia życie.
20.12.2016
Nic z tego, co skruszony grzesznik przedstawia miłosierdziu Boga, nie pozostaje bez Jego przebaczenia.
19.12.2016
Wyrażam solidarność migrantom całego świata i dziękuję wszystkim, którzy im pomagają. Przyjąć kogoś obcego to jakby przyjąć samego Boga!
18.12.2016
Nasza radość wypływa z pewności, że Pan jest blisko ze swoją czułością, swoim miłosierdziem, przebaczeniem i miłością.
18.12.2016
Dziękuję za Waszą życzliwość. Nie zapominajcie modlić się za mnie.
17.12.2016
Przebaczenie jest najbardziej widocznym znakiem miłości Ojca, którą Jezus chciał objawiać całym swoim życiem.
16.12.2016
Miłość Boga, która umie czytać w sercu każdego, by zrozumieć jego najbardziej ukryte pragnienia, musi mieć pierwszeństwo nad wszystkim.
15.12.2016
Nadszedł czas, aby zrobić miejsce wyobraźni miłosierdzia, aby stworzyć wiele nowych dzieł będących owocem łaski.
14.12.2016
Dziś chciałbym, aby każdy przypomniał sobie swoją historię, dar otrzymany od Pana.
13.12.2016
Niech Adwent będzie czasem nadziei. Wyjdźmy na spotkanie z Panem, który przychodzi nam naprzeciw.
11.12.2016
Pracujmy wszyscy zdecydowanie, aby nikt nie pozostawał wykluczony od rzeczywistego uznania podstawowych praw osoby ludzkiej.
10.12.2016
Módlmy się za wszystkie ofiary ludobójstwa i dołóżmy starań, aby tej zbrodni nigdy już na świecie nie popełniano.
9.12.2016
Uczmy się od Najświętszej Maryi Panny mieć serce pokorne i zdolne przyjąć dary Boże.
8.12.2016
Kościół nie wzrasta przez prozelityzm, ale przez przyciąganie.
7.12.2016
Jezus nadał sens mojemu pobytowi tu na ziemi i daje mi nadzieję na życie przyszłe.
6.12.2016
Jezus uczy skupiać się zawsze na tym, co istotne, i przyjmować odpowiedzialnie otrzymaną misję.
5.12.2016
Adwent to czas przygotowania naszych serc na przyjęcie Chrystusa Zbawiciela, który jest naszą nadzieją.
4.12.2016
Wszyscy zostaliśmy wezwani, aby wyjść na świat jako misjonarze, niosąc wszystkim ludziom i każdemu środowisku orędzie Bożej miłości.
3.12.2016
Zachęcam wszystkich ludzi dobrej woli do zwalczania handlu żywym towarem i nowych form niewolnictwa.
2.12.2016
Wspominamy dziś bł. Karola de Foucauld, który mawiał: wiara to widzieć Jezusa w każdej ludzkiej istocie.
1.12.2016
Dziś mamy święto Apostoła Andrzeja; z braterskim uczuciem myślę o patriarsze Bartłomieju, modląc się za niego i Kościół mu powierzony.
30.11.2016
Jezus wzywa nas, byśmy nieśli innym radość i pocieszenie jako Jego miłosierni świadkowie.
29.11.2016
Miłosierdzie nie jest jakąś dygresją w życiu Kościoła, ale stanowi samo jego życie i czyni Ewangelię namacalną.
28.11.2016
W Adwencie wszyscy zaczynamy pielgrzymowanie przez czas ku Jezusowi, ku Jego Królestwu sprawiedliwości i pokoju.
27.11.2016
Po Jubileuszu nadszedł czas, by patrzeć w przyszłość i wiernie, z radością i z entuzjazmem doświadczać dalej bogactwa miłosierdzia Bożego.
26.11.2016
Ileż jest kobiet przytłoczonych ciężarem życia oraz dramatem przemocy! Pan chce dla nich wolności i pełnej godności.
25.11.2016
Aby spotkać drugiego, należy wyjść z własnych ograniczeń. Jeśli tego nie uczynimy, także my, chrześcijanie, zarazimy się podziałami.
24.11.2016
Niech Duch Święty pomaga nam być cierpliwymi w znoszeniu krzywd, a pokornymi i prostymi w dawaniu rad.
23.11.2016
Jakże pragnę, aby nadchodzące lata były przepojone miłosierdziem, tak by każdy spotkał dobroć i czułość Boga!
22.11.2016
Pamiętamy z wdzięcznością o osobach konsekrowanych, które w klasztorach klauzurowych modlą się za Kościół i świat.
21.11.2016
Powierzamy Panu Kościół, całą ludzkość i ogromny kosmos, aby wylał On swoje miłosierdzie na wszystkie stworzenia.
20.11.2016
Niech do wszystkich, wierzących i tych, którzy są daleko, dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego już obecnego pośród nas.
20.11.2016
Zamykamy dzisiaj Drzwi Święte, dziękując Bogu za to, że dał nam ten nadzwyczajny czas łaski.
20.11.2016
Niech Jubileusz Miłosierdzia, który dziś się kończy, nadal przynosi owoce w sercach i w uczynkach wierzących.
20.11.2016
Miłosierdzie Boga wobec nas pozostaje ściśle związane z naszym miłosierdziem wobec bliźnich.
19.11.2016
Jeśli chcecie mieć serce pełne miłości, bądźcie miłosierni!
18.11.2016
Nie wystarczy doświadczyć miłosierdzia Boga we własnym życiu; trzeba też stać się jego narzędziem dla innych.
17.11.2016
Nie musimy zdobywać się na nie wiadomo jakie wyczyny; często naszej pomocy potrzebują właśnie osoby nam najbliższe.
16.11.2016
Jeśli każdy z nas codziennie spełni jeden uczynek miłosierdzia, będzie to rewolucja na świecie.
15.11.2016
W świecie dotkniętym wirusem obojętności uczynki miłosierdzia są najlepszą odtrutką.
14.11.2016
Jeśli chcesz znaleźć Boga, szukaj Go tam, gdzie jest ukryty: w najbardziej potrzebujących, chorych, głodujących, więźniach.
14.11.2016
Przed Drzwiami Świętymi módlmy się: «Panie, pomóż mi otworzyć drzwi mojego serca!
12.11.2016
Drodzy przyjaciele, nigdy nie zapominajmy, że w ludziach potrzebujących spotyka się z nami sam Jezus.
11.11.2016
Nie zapominajmy o pięknie! Ludzkość tak bardzo go potrzebuje.
10.11.2016
Nieśmy naszemu światu światło Bożego miłosierdzia poprzez dialog, otwieranie się na siebie nawzajem i braterską współpracę.
9.11.2016
Proroctwo to powiedzenie, że istnieje coś prawdziwszego, piękniejszego, większego, lepszego ku czemu wszyscy jesteśmy wezwani.
7.11.2016
Żadna cela nie jest tak odizolowana, by móc wykluczyć Boga; Jego miłość dociera wszędzie. Modlę się, aby każdy otworzył serce na tę miłość.
6.11.2016
Przebaczenie jest istotą miłości, która potrafi zrozumieć błąd i zaradzić mu.
5.11.2016
Niech nas wzruszy spojrzenie Boga; pragnie On tylko tego, byśmy jako żywe latorośle trwali w jedności z Jego Synem Jezusem.
4.11.2016
Z wiarą stańmy przy grobach naszych bliskich, modląc się także za zmarłych, o których nikt nie pamięta.
2.11.2016
Ojciec patrzy na nas, a Jego spojrzenie pełne miłości zachęca, byśmy oczyścili naszą przeszłość i pielgrzymowali w jedności.
1.11.2016
Święci odkryli tajemnicę prawdziwego szczęścia, które przebywa w głębi duszy, a ma swe źródło w miłości Boga.
1.11.2016
Jedność chrześcijan to priorytet, ponieważ uznajemy, że między nami jest o wiele więcej tego, co nas łączy, niż tego, co nas dzieli.
31.10.2016
Módlmy się do Pana, aby Jego Słowo, źródło światła i życia, coraz bardziej jednoczyło chrześcijan.
31.10.2016
Proszę was o modlitwę za moją podróż do Szwecji, aby się przyczyniła do jedności wszystkich chrześcijan.
30.10.2016
Odrzućmy język potępiania, przyjmując język miłosierdzia.
29.10.2016
Módlmy się za naszych braci i siostry, którzy są dyskryminowani i osobiście płacą za swoją wierność Ewangelii.
28.10.2016
Logika miłosierdzia to stracić wszystko, aby zwyciężyły jedność i miłość.
27.10.2016
Miłość jest dziełem ludzi, którzy cierpliwie poświęcają się innym, wysłuchując ich i stając się im bliscy.
26.10.2016
Dziś pilnie potrzebujemy, żeby polityka i gospodarka służyły życiu.
25.10.2016
Bądźmy uczniami i misjonarzami Chrystusa, nieśmy Go tam, gdzie On chce być obecny.
23.10.2016
„Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!" – św. Jan Paweł II, 22 października 1978 r.
22.10.2016
Chorzy i ubodzy, jak też dzieci nienarodzone są obrazem Boga i zasługują na jak największy szacunek.
21.10.2016
Starajmy się być zawsze zjednoczeni z Jezusem, zwłaszcza kiedy idziemy za Nim drogą krzyża.
20.10.2016
Świętość to żyć z miłością i dawać chrześcijańskie świadectwo na co dzień.
19.10.2016
Panie, pomóż nam Ty! Obdarz nas pokojem, prowadź nas do pokoju. Maryjo, Matko nasza, módl się za nami.
18.10.2016
Życzę, by nic wam nie przeszkadzało wzrastać w przyjaźni z Bogiem.
17.10.2016
Idźmy odważnie naprzód drogą do świętości!
16.10.2016
Dzisiaj św. Teresa z Avili zachęca, byśmy się więcej modlili, aby być bliżej Boga i aby nasze życie stawało się lepsze.
15.10.2016
Bóg nigdy nie przestaje pragnąć naszego dobra, nawet wtedy, gdy grzeszymy.
14.10.2016
Żyjemy Ewangelią, kiedy pomagamy najmniejszym i najsłabszym.
13.10.2016
Zawierzam wszystkich nieletnich migrantów opiece Świętej Rodziny z Nazaretu.
13.10.2016
Nikt nie jest obcy we wspólnocie chrześcijańskiej.
13.10.2016
Dzieci mają prawo do zdrowego i bezpiecznego środowiska rodzinnego.
13.10.2016
Aby żyć szczęśliwie, konieczne jest uwolnienie się od żalu, złości, przemocy i zemsty.
11.10.2016
Kara, która nie pozostawia nadziei, nie jest właściwa!
10.10.2016
My, chrześcijanie, mamy Matkę, tę samą, co Jezus; mamy Ojca, tego samego, co Jezus. Nie jesteśmy sierotami!
9.10.2016
Matka Boża chce przynieść nam wszystkim wielki dar, którym jest Jezus; a z Nim przynosi nam Jego miłość, Jego pokój, Jego radość.
8.10.2016
Różaniec to modlitwa, która zawsze towarzyszy mojemu życiu; jest to też modlitwa ludzi prostych i świętych... to modlitwa mojego serca.
7.10.2016
Boga-Miłość głosi się kochając.
6.10.2016
Dialog ekumeniczny i międzyreligijny nie jest luksusem, ale czymś, czego świat zraniony konfliktami i podziałami potrzebuje coraz bardziej.
5.10.2016
Św. Franciszku, naucz nas być narzędziami pokoju, który ma swoje źródło w Bogu.
4.10.2016
Maryi zawierzam niepokoje i cierpienia mieszkańców wielu części świata, którzy są niewinnymi ofiarami konfliktów.
3.10.2016
Niech Pan, który tworzy harmonię wśród różnic, zawsze strzeże tych umiłowanych ziem Kaukazu.
2.10.2016
Dialog i modlitwa za wszystkich to nasze środki, aby wzbudzić miłość tam, gdzie panuje nienawiść, i przebaczenie tam, gdzie jest obraza.
2.10.2016
Bóg zmienia świat, zmieniając nasze serca. Kiedy znajduje serce otwarte i ufne, może zdziałać cuda.
2.10.2016
Ludzie ubodzy i słabi to „ciało Chrystusa", które wzywa chrześcijan wszystkich wyznań do działania.
1.10.2016
Boga nie poznaje się przez wzniosłe myśli i wiele studiowania, ale przez uniżenie pokornego i ufnego serca.
1.10.2016
Panie Jezu, rozciągnij cień Twego krzyża nad narodami toczącymi ze sobą wojnę: niech się nauczą drogi pojednania, dialogu i przebaczenia.
30.9.2016
Dziś wyruszam do Gruzji i Azerbejdżanu. Wspierajcie mnie swymi modlitwami, abyśmy wspólnie zasiewali pokój, jedność i pojednanie.
30.9.2016
Pan powierzył archaniołom zadanie obrony ludzi.
29.9.2016
Jak pięknie byłoby pozostawić świat lepszym, niż go zastaliśmy!
28.9.2016
Popierajmy turystykę przyjazną środowisku, która prowadzi do rozwoju i spotkania z ludnością lokalną, unikając jakiejkolwiek dyskryminacji.
27.9.2016
W bracie, któremu pomagamy, rozpoznajemy oblicze Boga, którego nikt nie może zobaczyć.
27.9.2016
Świat potrzebuje konkretnych znaków solidarności, zwłaszcza wobec pokusy obojętności.
27.9.2016
Wędrujmy razem, troszcząc się jedni o drugich i także o stworzenie, nasz wspólny dom.
27.9.2016
Bóg nigdy nie przestaje obdarzać nas swoim przebaczeniem, za każdym razem, gdy Go o to prosimy.
27.9.2016
Im bardziej dajemy się pociągnąć Bożej miłości, tym bardziej nasze życie się odradza.
22.9.2016
Dialog rodzi się wtedy, gdy umiem uznać, że drugi człowiek to dar Boga i że ma mi coś do powiedzenia.
22.9.2016
Służba jest stylem, w jakim należy przeżywać misję, jedynym sposobem, żeby być uczniem Jezusa.
19.9.2016
Tylko ten, kto umniejsza się przed Panem, może doświadczyć wielkości Jego miłosierdzia.
16.9.2016
Kościół jest wezwany do pójścia z Jezusem drogami świata, aby spotykać dzisiejszą ludzkość.
15.9.2016
Przebaczenie Kościoła musi być równie hojne, jak przebaczenie Jezusa na krzyżu i Maryi z Nim zjednoczonej.
14.9.2016
Prośmy o wiarę, która pozwoli nam zaufać Bogu we wszelkich okolicznościach życia.
13.9.2016
Pozdrawiam wszystkich zawodników i zawodniczki uczestniczących w paraolimpiadzie: oby sport był okazją do wzrostu i nawiązywania przyjaźni.
12.9.2016
Słowo Boże może ożywić wyjałowione serce.
11.9.2016
Miłosierdzie może rzeczywiście przyczynić się do budowania świata bardziej ludzkiego.
10.9.2016
Pan jest obecny każdego dnia, puka do drzwi naszego serca.
9.9.2016
Dawanie świadectwa miłosierdzia w dzisiejszym świecie jest zadaniem, od którego nikt z nas nie może się uchylać.
8.9.2016
Bóg lituje się zawsze, kiedy jesteśmy skruszeni.
7.9.2016
Jakże wielki dar uczynił nam Pan ucząc nas przebaczać, abyśmy mogli doświadczać miłosierdzia Ojca!
6.9.2016
Kto buduje na Bogu, buduje na skale, bo On jest zawsze wierny, nawet jeśli my odmawiamy wierności.
5.9.2016
Nieśmy w sercu uśmiech Matki Teresy i obdarzajmy nim tych, których spotkamy na naszej drodze.
4.9.2016
Naśladujmy Matkę Teresę, dla której dzieła miłosierdzia były motywem przewodnim w życiu i drogą świętości.
3.9.2016
Miłość oznacza, że mamy stawać się bliźnimi dla ludzi na peryferiach, których codziennie spotykamy.
2.9.2016
Bóg dał nam ziemię, abyśmy ją „uprawiali i strzegli" z szacunkiem i w sposób zrównoważony.
1.9.2016
Służenie z miłością i czułą troską potrzebującym pomocy sprawia, że wzrastamy w człowieczeństwie.
31.8.2016
Miłosierdzie Boga względem nas popycha do miłosierdzia wobec bliźnich.
29.8.2016
To modlitwa, którą łatwo odmawiać codziennie: „Panie, jestem grzesznikiem; Panie, jestem grzesznicą: przyjdź z Twoim miłosierdziem".
28.8.2016
Niech porywisty wiatr świętości przejdzie przez Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w całej Ameryce.
27.8.2016
Pocieszając tych, którzy cierpią, będziemy w stanie zbudować lepszy świat.
26.8.2016
Handel ludźmi, organami, praca przymusowa, prostytucja są współczesnym niewolnictwem i zbrodnią przeciwko ludzkości.
23.8.2016
Miłosierdzie nie jest „elementem dobrym", ani zwykłym sentymentalizmem. To weryfikacja autentyczności naszego bycia uczniami Jezusa.
21.8.2016
Gdzie jest miłość, tam jest także zrozumienie i przebaczenie.
19.8.2016
Nigdy nie porzucajmy modlitwy, nawet gdy modlitwa wydaje się nam bezużyteczna.
18.8.2016
W krzyżu możemy dotknąć miłosierdzia Boga i pozwalamy dotykać się przez samo Jego miłosierdzie!
17.8.2016
Powierzam was macierzyńskiej trosce naszej Matki, która żyje w chwale Boga i zawsze towarzyszy nam w drodze.
15.8.2016
Prośmy Maryję, naszą Matkę, by nam pomogła modlić się z pokorą serca.
14.8.2016
Niech ludzie widzą w naszym życiu Ewangelię: ofiarną i wierną miłość do Chrystusa i do braci.
13.8.2016
W spowiedzi odnajdujemy miłosierne ramiona Ojca. Jego miłość zawsze nam przebacza.
12.8.2016
Społeczeństwo o różnych kulturach musi dążyć do jedności we wzajemnym poszanowaniu.
10.8.2016
Domagajmy się poszanowania dla ludów tubylczych, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.
9.8.2016
Kiedy w rodzinie jest dialog, napięcia można łatwo rozwiązać.
8.8.2016
Aktom nienawiści i zniszczenia przeciwstawiajmy gesty dobroci. Choć należymy do różnych kultur i religii, jesteśmy jednak braćmi i siostrami
7.8.2016
Powodzenia zawodnikom z Rio2016! Bądźcie zawsze zwiastunami braterstwa i autentycznego ducha sportowego.
5.8.2016
Boże przebaczenie nie ma granic...Bóg patrzy na serce, które prosi o przebaczenie.
4.8.2016
W tym leży sekret radości: nie gasić pięknej ciekawości, ale zaryzykować, bo życia nie można zamykać w szufladzie.
2.8.2016
Wielkie wam dzięki, drodzy młodzi! Św. Jan Paweł II radował się z nieba i pomoże wam zanieść wszędzie radość Ewangelii.
31.7.2016
Jezus mówi do ciebie każdego dnia. Niech Jego Ewangelia stanie się twoją i będzie twoim „nawigatorem" na drogach życia!
31.7.2016
Bóg liczy na ciebie ze względu na to, kim jesteś, a nie na to, co posiadasz. W Jego oczach masz wartość i jest ona bezcenna.
31.7.2016
Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, i żaden grzech, wada czy błąd nie sprawi, by zmienił zdanie.
31.7.2016
Jezus wzywa cię, byś zostawił swój ślad w życiu, ślad, który naznaczyłby twoją historię i historię wielu innych.
30.7.2016
Bóg zachęca cię, byś marzył, chce ci pokazać, że z tobą świat może być inny.
30.7.2016
Przyszliśmy na świat, aby zostawić ślad po sobie.
30.7.2016
Jezus szuka serc otwartych i delikatnych wobec słabych, które nigdy nie będą surowe; serc posłusznych i przejrzystych.
30.7.2016
Jezus pragnie serc naprawdę konsekrowanych, które żyją przebaczeniem otrzymanym od Niego, aby je przekazywać ze współczuciem braciom.
30.7.2016
"Miłosierdzia pragnę a nie ofiary". Franciszek. 30/7/2016, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
30.7.2016
Dzisiejszego wieczoru, drodzy młodzi, Pan zachęca was znowu do czynnego podejmowania służby.
29.7.2016
Obejmując krzyż, Jezus obejmuje nagość i głód, pragnienie i samotność, cierpienie i śmierć ludzi wszystkich czasów.
29.7.2016
Kto pełni uczynki miłosierdzia, nie boi się śmierci.
29.7.2016
Jakże chciałbym, byśmy jako chrześcijanie umieli stawać u boku chorych tak jak Jezus, w milczeniu, przytulając ich, z modlitwą.
29.7.2016
To Jezus Chrystus pobudza nas, by podnieść wzrok i marzyć o tym, co wielkie. W tych dniach SDM Jezus chce wejść do naszego domu.
28.7.2016
Serce miłosierne ma odwagę porzucić wygodę i umie wychodzić na spotkanie innych, potrafi objąć wszystkich.
28.7.2016
Pan pragnie wchodzić w nasze codzienne wydarzenia, aby iść z nami.
28.7.2016
Pan jest między nami i troszczy się o nas, jednak nie decydując za nas.
28.7.2016
Przeżywajmy razem ŚDM w Krakowie!
27.7.2016
Drodzy młodzi, módlmy się razem, aby ten ŚDM przyniósł wiele duchowych owoców. Do jutra!
26.7.2016
Drodzy młodzi, dajmy światu mozaikę wielu ras, kultur i ludów zjednoczonych w imię Jezusa!
25.7.2016
Drodzy młodzi, błogosławię wasze kroki do Krakowa, aby były pielgrzymką wiary i braterstwa.
25.7.2016
Pamiętajmy o osobach starszych i chorych, które w lecie zostają często same i mogą przeżywać trudności.
17.7.2016
Modlę się za ofiary zamachu w Nicei i ich rodziny. Proszę Boga o nawrócenie zaślepionych nienawiścią serc dopuszczających się przemocy.
15.7.2016
Wakacje to czas na odpoczynek, ale też po to, by odrodzić się duchowo, zwłaszcza czytając w większym spokoju Ewangelię.
10.7.2016
W tym miesiącu nie ma audiencji, ale nie przestaję się modlić za was; proszę, byście i Wy modlili się za mnie!
7.7.2016
Połączmy siły na wszystkich płaszczyznach, aby pokój w umiłowanej Syrii stał się możliwy! #peacepossible4Syria
5.7.2016
Lato daje wielu ludziom okazję do odpoczynku. Jest to czas sprzyjający również temu, by zatroszczyć się o relacje międzyludzkie.
4.7.2016
Miłować i przebaczać tak, jak Bóg miłuje i przebacza. To program życia, w którym nie może być przerw ani wyjątków.
3.7.2016
Prawdziwa radość, której doświadcza się w rodzinie, nie jest przypadkowa ani przelotna, ale ugruntowana i trwała.
2.7.2016
Dziś w świecie pracy pilne jest wychowywanie do tego, by iść jasną i wymagającą drogą uczciwości.
1.7.2016
Jubileusz Miłosierdzia to czas pojednania dla wszystkich.
30.6.2016
Pan powtarza dziś wszystkim pasterzom Kościoła: idź za Mną pomimo trudności; idź za Mną, głosząc Ewangelię wszystkim.
29.6.2016
Jeśli Bóg będzie obecny w naszym życiu, radość z przekazywania Jego Ewangelii będzie naszą mocą i szczęściem.
28.6.2016
Jezus nas poszukuje i zachęca, byśmy zrobili Mu miejsce w naszym sercu. Czy to dostrzegamy?
27.6.2016
Cieszę się, że odwiedziłem Armenię, która pierwsza przyjęła chrześcijaństwo, i dziękuję wszystkim za tak wspaniałe przyjęcie. #PopeInArmenia
26.6.2016
Niech Kościół Ormiański podąża w pokoju i niech będzie między nami pełna komunia. #PopeInArmenia
26.6.2016
Cierpienia Ormian są też naszymi, są to przecież cierpienia członków mistycznego Ciała Chrystusa. #PopeInArmenia
25.6.2016
Wysiłki na rzecz pełnej jedności i współpraca między wszystkimi uczniami Pana są jak światło jaśniejące w ciemną noc. #PopeInArmenia
24.6.2016
Proszę, byście towarzyszyli mi modlitwą w mojej podróży apostolskiej do Armenii.
23.6.2016
Być chrześcijaninem znaczy związać swe życie we wszystkich jego aspektach z osobą Jezusa, a przez Niego z Ojcem.
22.6.2016
Ludy są pierwszymi twórcami swojego rozwoju, głównymi odpowiedzialnymi.
21.6.2016
Wszyscy jesteśmy w drodze do wspólnego domu w niebie, gdzie będziemy mogli z radością i podziwem odczytywać tajemnicę wszechświata.
20.6.2016
Łączmy się z naszymi braćmi prawosławnymi w modlitwie za Święty i Wielki Sobór Kościoła Prawosławnego, który rozpoczyna się dziś na Krecie.
19.6.2016
Wszechświat to coś więcej niż problem naukowy; jest on radosną tajemnicą, językiem miłości Boga względem nas.
18.6.2016
W modlitwie doświadczamy współczucia Boga Ojca, który jest pełen miłości miłosiernej.
17.6.2016
Nawet w najgorszych sytuacjach życia Bóg mnie oczekuje, chce mnie wziąć w objęcia. Bóg na mnie czeka.
16.6.2016
Drodzy starcy, Bóg was nie opuszcza, jest z wami! Z Jego pomocą jesteście żywą pamięcią dla waszego ludu.
15.6.2016
Przyszłość każdego ludu wymaga owocnego spotkania ludzi młodych i starszych.
14.6.2016
Wzywam instytucje międzynarodowe, by udzieliły głosu tak licznym ludziom, którzy w milczeniu cierpią głód. #ZeroHunger
13.6.2016
Drodzy chorzy, zawierzcie Duchowi Świętemu, a nie zabraknie Wam niosącego pociechę światła Jego obecności.
12.6.2016
Nieustannie módlcie się, prosząc Pana o pomoc, zwłaszcza w trudnościach.
11.6.2016
Czułość Boga uobecnia się w życiu licznych ludzi, którzy są blisko chorych i rozumieją ich potrzeby, mając oczy pełne miłości.
10.6.2016
Potrzebujemy wszyscy uznania podstawowych wartości naszego wspólnego człowieczeństwa. W ich imię możemy i musimy współpracować i budować.
9.6.2016
Chrońmy oceany, które należą do globalnych dóbr wspólnych, będąc ważne dla zasobów wody i dla różnorodnych istot żywych.
8.6.2016
W tych czasach ubogich w przyjaźń społeczną naszym zadaniem jest budować wspólnotę.
7.6.2016
Potrzebujemy odkrywania bogactw każdego z nas: niech wspólnoty przekazują swoje wartości i przyjmują doświadczenia innych.
6.6.2016
Święci nie są nadludźmi, ani też nie urodzili się doskonali. Gdy poznali miłość Boga, poszli za Nim w służbie innym.
5.6.2016
Usłyszmy krzyk ofiar i tych, którzy cierpią. Nie może być żadnej rodziny bez domu, żadnego dziecka pozbawionego dzieciństwa.
4.6.2016
Nasze kapłańskie życie dawane jest w służbie, w bliskości wiernemu Ludowi Bożemu, z radością tych, którzy słuchają swego Pana.
3.6.2016
Polecam modlitwie wszystkich Jubileusz Kapłanów trwający od 1 do 3 czerwca. http://www.im.va/content/gdm/pl/live.html
2.6.2016
Uczeń Chrystusa, kiedy ma serce przejrzyste i jest pełen prostoty, wnosi Boże światło w miejsca, gdzie żyje i pracuje.
1.6.2016
Na zakończenie miesiąca maja jednoczę się duchowo z tak wieloma przejawami pobożności maryjnej.
31.5.2016
Jesteśmy stróżami, nie panami tej ziemi, a na każdym spoczywa osobista odpowiedzialność za to, by strzec stworzenia, cennego daru Boga.
30.5.2016
Przyjmując Eucharystię karmimy się Ciałem i Krwią Jezusa, jednak to Jezus, przychodząc do nas, jednoczy nas ze swoim Ciałem!
29.5.2016
Wytrwale podążać drogą wiary z niezłomną nadzieją w Panu: na tym polega tajemnica naszego wędrowania!
28.5.2016
Maryja jest obrazem Matki Kościoła, obejmującego Bożym przebaczeniem tych, którzy o nie proszą.
27.5.2016
Jezus daje nam siebie w Eucharystii, ofiarowuje siebie samego jako pokarm duchowy, który umacnia nasze życie.
26.5.2016
Orężem miłości Bóg pokonał egoizm i śmierć; Jego Syn Jezus jest bramą miłosierdzia szeroko otwartą dla wszystkich.
25.5.2016
Bóg może wypełnić swoją miłością nasze serca i pozwolić nam iść razem w kierunku Ziemi wolności i życia.
24.5.2016
W podzielonym świecie komunikowanie z miłosierdziem oznacza wkład w bliskość wśród dzieci Bożych.
23.5.2016
Uroczystość Najświętszej Trójcy odnawia naszą misję życia w komunii z Bogiem i między sobą na wzór Bożej komunii.
22.5.2016
Każdy może być mostem między odmiennymi kulturami i religiami, drogą do odkrycia naszego wspólnego człowieczeństwa.
21.5.2016
Zdecydowane zaangażowanie na rzecz praw człowieka rodzi się ze świadomości wyjątkowej i niepowtarzalnej wartości każdej osoby.
20.5.2016
Miłować i przebaczać to konkretny, widzialny znak, że wiara przemieniła nasze serca.
19.5.2016
Jubileusz to święto, na które Jezus zaprasza wszystkich bez wyjątku, nie czyniąc żadnych różnic i nikogo nie wykluczając.
18.5.2016
Świat potrzebuje odwagi, nadziei, wiary i wytrwałości uczniów Chrystusa.
17.5.2016
Duch Święty został nam dany obficie, abyśmy żyli prawdziwą wiarą i czynną miłością.
16.5.2016
Przyjdź, Duchu Święty! Uwolnij nas od wszelkiego zamknięcia i wzbudź w nas radość głoszenia Ewangelii!
15.5.2016
Komunikowanie z miłosierdziem oznacza wkład w wolną i solidarną bliskość wśród dzieci Bożych i braci w człowieczeństwie.
14.5.2016
Jeśli nasze serca i nasze działania inspiruje Boża miłość, to nasza komunikacja będzie nośnikiem Bożej mocy.
13.5.2016
Drogie zakonnice, drodzy zakonnicy, obudźcie świat! Bądźcie świadkami innego sposobu myślenia, działania, życia!
12.5.2016
To, co mówimy i jak to mówimy, każde słowo i każdy gest powinny wyrażać współczucie, czułą troskę i przebaczenie Boga.
11.5.2016
Trudności niech pobudzają do jedności, by przezwyciężyć obawy i budować razem przyszłość Europy i świata.
10.5.2016
Jezus, który wstąpił do nieba, jest w królestwie Boga, obecny w każdej przestrzeni i czasie, bliski każdemu z nas.
9.5.2016
Miłość ze swej natury jest komunikowaniem, prowadzi do otwarcia, a nie do izolacji.
7.5.2016
Chrystus jest naszą największą radością, jest zawsze przy nas i nigdy nas nie zawiedzie.
6.5.2016
Pan nas pociesza. Wszyscy mamy pocieszać naszych braci, dając świadectwo, że tylko Bóg może wyeliminować przyczyny dramatów.
5.5.2016
Niech trudności na drodze ekumenizmu pobudzają nas, by lepiej poznać się nawzajem, modlić się razem i współpracować w dziełach miłosierdzia.
4.5.2016
Jezus Chrystus, który jest wcieleniem miłosierdzia Bożego, z miłości umarł na krzyżu i z miłości zmartwychwstał.
3.5.2016
Problem pracy jest poważny w związku z wysokim poziomem bezrobocia wśród młodzieży, a również ze względu na kwestię godności pracy.
2.5.2016
Składam serdeczne życzenia wiernym Kościołów wschodnich, którzy obchodzą dzisiaj Wielkanoc. Christòs anésti!
1.5.2016
Praca jest właściwa osobie ludzkiej: wyraża jej godność jako istoty stworzonej na obraz Boga.
30.4.2016
Chrystus zwyciężył zło u samych korzeni: On jest bramą zbawienia, szeroko otwartą, aby każdy mógł znaleźć miłosierdzie.
29.4.2016
Wobec duchowych i moralnych otchłani ludzkości tylko Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu może nam dać zbawienie.
28.4.2016
Nadzieja chrześcijańska jest darem, którym obdarza nas Bóg, jeśli wychodzimy z naszych ograniczeń i otwieramy się na Niego.
27.4.2016
Otwórzmy Panu nasze zapieczętowane groby – każdy z nas je zna – aby wszedł do nich Jezus i wniósł życie.
26.4.2016
Każdy jest wezwany, by zatroszczyć się o życie rodzin: nie są one problemem, ale szansą.
25.4.2016
Drodzy młodzi, stawajcie się dzięki łasce Bożej autentycznymi i odważnymi chrześcijanami, świadkami miłości i pokoju.
24.4.2016
Drodzy chłopcy i dziewczęta, wasze imiona zapisane są w niebie, w miłosiernym sercu Ojca. Bądźcie odważni i idźcie pod prąd!
23.4.2016
Prawdziwe podejście ekologiczne łączy troskę o środowisko i o sprawiedliwość, wsłuchując się w wołanie biednych.
22.4.2016
Zmiany klimatyczne stanowią jedno z największych obecnie wyzwań dla ludzkości, a odpowiedź na nie wymaga solidarności wszystkich.
21.4.2016
Tworzyć rodzinę to mieć odwagę uczestnictwa w tym, o czym marzy Bóg: budowania świata, w którym nikt nie czułby się samotny.
20.4.2016
Najlepszą drogą do pokoju jest uznanie, że inny człowiek nie jest wrogiem, którego trzeba pokonać, lecz bratem, którego należy przyjąć.
19.4.2016
Módlmy się za ofiary trzęsienia ziemi w Ekwadorze i Japonii. Niech pomoc Boga i braci da im siłę i wsparcie.
18.4.2016
Każde powołanie w Kościele ma swoje źródło w miłosiernym spojrzeniu Jezusa, który nam przebacza i wzywa nas, byśmy za Nim poszli.
17.4.2016
Dziś urodziny Benedykta XVI: módlmy się za niego i dziękujmy Bogu, że dał go Kościołowi i światu.
16.4.2016
Uchodźcy to nie liczby, tylko osoby: to twarze, imiona, historie życia i odpowiednio do tego należy ich traktować.
16.4.2016
W gorzkich dniach rodziny jest miejsce na zjednoczenie z Jezusem opuszczonym, które może zapobiec rozpadowi.
15.4.2016
Miłość jest w gruncie rzeczy jedynym światłem, które zawsze na nowo rozprasza mroki ciemnego świata.
14.4.2016
Osoby niepełnosprawne stanowią dla rodziny dar i okazję do wzrastania w miłości, we wzajemnej pomocy i jedności.
13.4.2016
Rodzina jest dobrem, bez którego społeczeństwo nie może się obejść, ale musi być chroniona.
12.4.2016
Dobro rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata.
11.4.2016
Słowo Boże jest towarzyszem drogi dla rodzin przeżywających kryzys i wszelkie cierpienie.
10.4.2016
Rodzina jest miejscem, gdzie rodzice stają się dla swoich dzieci pierwszymi nauczycielami wiary.
9.4.2016
Radość miłości przeżywana w rodzinach jest także radością Kościoła.
8.4.2016
Zachęcam was do dawania świadectwa stylem życia osobistego i wspólnotowego: świadectwa bezinteresowności, solidarności i ducha służby.
7.4.2016
Jubileusz to cały rok, w którym o każdej chwili mówimy, że jest święta, aby nasze życie stało się w całości święte.
6.4.2016
Pan pragnie, byśmy byli ludźmi promieniującymi prawdą, pięknem i mocą Ewangelii, która przemienia życie.
5.4.2016
Wiara chrześcijańska jest darem, który otrzymujemy na Chrzcie i który pozwala nam spotkać Boga.
4.4.2016
Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera nasze serca na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze.
3.4.2016
Stawać się miłosiernymi znaczy uczyć się męstwa w konkretnej i bezinteresownej miłości.
2.4.2016
Kiedy przechodzimy przez Drzwi Święte, zawierzmy łasce Chrystusa, która może zmienić nasze życie.
1.4.2016
Zjawisko migracji stawia poważne pytanie kulturowe, od odpowiedzi na które nie można uciekać.
31.3.2016
Jeśli otworzymy się na przyjęcie Bożego miłosierdzia względem nas, to sami potem stajemy się zdolni do przebaczenia.
30.3.2016
Jezus ukazuje nam, że moc Boga nie niszczy, ale jest miłością; sprawiedliwość Boga nie jest zemstą, ale miłosierdziem.
29.3.2016
Każdy chrześcijanin to ten, kto nosi Chrystusa
28.3.2016
Jezus Chrystus zmartwychwstał! Miłość pokonała nienawiść, życie zwyciężyło śmierć, światło rozproszyło ciemności!
27.3.2016
Przeżywać Paschę to znaczy wejść w misterium Jezusa, który umiera i zmartwychwstaje dla nas.
26.3.2016
Jezusowy krzyż jest Słowem, którym Bóg odpowiedział na zło świata.
25.3.2016
Wyryj, Panie, w naszych sercach uczucia wiary, nadziei, miłości, ubolewania z powodu naszych grzechów
25.3.2016
Jezus nas umiłował. Jezus nas miłuje. Bezgranicznie, zawsze, aż do końca.
24.3.2016
Jesteśmy namaszczeni olejem radości aby przekazywać radość Ewangelii.
24.3.2016
Z jaką miłością patrzy na nas Jezus! Z jaką miłością uzdrawia nasze grzeszne serca! Nigdy nie przerażają Go nasze grzechy.
23.3.2016
Powierzam Bożemu miłosierdziu tych, którzy stracili życie. #Bruksela
22.3.2016
Potraktujmy poważnie nasze chrześcijaństwo i starajmy się żyć jak ludzie wierzący.
21.2.2016
Idźmy do Niego i nie bójmy się! Idźmy, by powiedzieć Mu z głębi naszych serc: „Jezu, ufam Tobie!
20.3.2016
Rozpoczynam nową drogę na Instagramie, aby podążać razem z Wami szlakiem miłosierdzia i czułości Boga
19.3.2016
Im większy jest grzech, tym większa musi być miłość, którą Kościół okazuje nawracającym się.
18.3.2016
Nikt nie może być wykluczony od Bożego miłosierdzia. Kościół jest domem, który wszystkich przyjmuje i nikogo nie odrzuca.
17.3.2016
Odchodząc od konfesjonału, poczujemy moc Chrystusa, która przywraca życie i entuzjazm wiary. Po spowiedzi będziemy odrodzeni.
16.3.2016
Ojciec jest naprawdę «bogaty w miłosierdzie» i rozciąga je hojnie na tych, którzy się do Niego uciekają szczerym sercem.
15.3.2016
Sakrament pojednania pozwala zbliżyć się ufnie do Ojca, aby uzyskać pewność Jego przebaczenia.
14.3.2016
Módlcie się za mnie.
13.3.2016
Bóg okazał nam czułość przez swoje miłosierdzie: nieśmy zawsze ten gest czułości innym – tym, którzy jej potrzebują.
9.3.2016
Drobne gesty miłości, czułości i troski przypominają, że Pan jest z nami: tak otwiera się Brama Miłosierdzia.
8.3.2016
Moje życie, moje postępowanie, mój styl życia winny być konkretnym znakiem, że Bóg jest blisko nas.
7.3.2016
Jubileusz Miłosierdzia jest dobrą okazją, by krzewić na świecie poszanowanie dla życia i godności każdego człowieka.
6.3.2016
Niech Pan wyzwoli nas od wszelkich pokus, które oddalają nas od istoty naszej misji: odkryjmy na nowo piękno wiary w Jezusa!
5.3.2016
Jezus Chrystus swoją bliskością i czułością przenosi nas w przestrzeń łaski i przebaczenia. To jest właśnie Boże miłosierdzie!
4.3.2016
Otwórzmy nasze serce na miłosierdzie! Boże miłosierdzie jest silniejsze niż grzech!
4.3.2016
Dziękuję Meksykowi i wszystkim Meksykanom. Niech Bóg i Pani z Guadalupe będą z wami zawsze.
18.2.2016
Czułem się przyjęty z miłością i nadzieją przez braci Meksykanów. Dziękuję, że otworzyliście bramy swego życia.
18.2.2016
Łzy mogą stworzyć wyłom, który pozwoli nam otworzyć się na nawrócenie.
18.2.2016
Nie zapominajcie, że miłosierdzie Boga jest naszą tarczą i mocą przeciwko niesprawiedliwości, poniżeniu i uciemiężeniu.
18.2.2016
Zysk i kapitał nie są dobrami stojącymi ponad człowiekiem, ale mają służyć dobru wspólnemu.
17.2.2016
Wszyscy musimy zmagać się, by praca była wymogiem człowieczeństwa i przyszłości.
17.2.2016
Drodzy więźniowie, doznaliście wielkich cierpień. Możecie być prorokami społeczeństwa, które nie będzie już rodziło przemocy ani wykluczenia
17.2.2016
Obchodzić Jubileusz Miłosierdzia to nauczyć się nie pozostawać zniewoleni przeszłością i wierzyć, że może być inaczej.
17.2.2016
Miłosierdzie Jezusa obejmuje wszystkich na całej ziemi: otwórz Mu serce!
17.2.2016
Prosiliście, żebym dał wam słowo nadziei. To, które mogę wam dać, brzmi: Jezus Chrystus.
17.2.2016
W Jezusie spotkałem Tego, kto potrafi rozpalić to, co we mnie najlepsze.
16.2.2016
Naszym pierwszym powołaniem jest nauczyć się mówić „Ojcze nasz": Ojcze nasz, nie daj nam wpaść w pokusę rezygnacji.
16.2.2016
Modlić uczymy się tak samo, jak chodzić, mówić czy słuchać. Powiedz mi, jak się modlisz, a powiem ci, jak żyjesz.
16.2.2016
Wolę rodzinę o obliczu zmęczonym wyrzeczeniami, niż wypacykowane twarze, które nie znają czułości ani współczucia.
15.2.2016
Wśród ubogich najbardziej źle traktowanych znajduje się nasza ziemia. Nie możemy udawać że nie widzimy tego wielkiego kryzysu środowiskowego
15.2.2016
W sercu człowieka jest pragnienie, by żyć w wolności na ziemi, gdzie można coś zmienić, w braterstwie, w solidarności.
15.2.2016
Jezus nas oczekuje i chce uleczyć nasze serce z tego wszystkiego, co je poniża. On jest Bogiem, który ma na imię: Miłosierdzie.
14.2.2016
Jezus pomaga nam zawsze pokonywać pokusy bogactwa, próżności i pychy, które prowadzą do zniszczenia prawdy.
14.2.2016
Wielki Post to czas, by wydoskonalić nasze zmysły, otworzyć oczy na tak wiele niesprawiedliwości, otworzyć serce na brata, który cierpi.
14.2.2016
Maryja to kobieta, która powiedziała „tak" Bogu, powiedziała „tak" braciom. Naśladujmy Jej oddanie.
13.2.2016
Meksyk ma młodą twarz. To pozwala myśleć o przyszłości, o jutrze, i robić plany. To daje nadzieję.
13.2.2016
Drodzy bracia Meksykanie, jesteście w moim sercu. Powierzmy się Pani z Guadalupe, aby nie przestawała czule na nas patrzeć.
13.2.2016
Oto dzisiaj dzień łaski. Spotkanie z patriarchą Cyrylem jest darem Bożym. Módlcie się za nas.
13.2.2016
W Meksyku spojrzę w oczy Maryi i będę ją błagał, aby zawsze patrzyła na nas z miłosierdziem. Jej zawierzam moją podróż.
12.2.2016
Przejść przez Świętą Bramę znaczy odkryć głębię miłosierdzia Ojca, który szuka każdego osobiście.
8.2.2016
Bóg chce mieszkać wśród swoich dzieci. Zróbmy Mu miejsce w naszym sercu.
4.2.2016
Maryjo, Matko Jezusa, pomóż nam przekazywać wspaniałości Pana tym, których spotykamy na naszej drodze.
2.2.2016
Jako chrześcijanie nie możemy być zamknięci w sobie, ale zawsze otwarci na innych i dla innych.
28.1.2016
We współczesnym społeczeństwie, w którym tak rzadkie jest przebaczenie, miłosierdzie jest coraz bardziej ważne.
22.1.2016
Ewangelia wzywa nas, abyśmy byli “bliźnimi" ubogich i opuszconych, aby dać im konkretną nadzieję.
19.1.2016
Każda wspólnota chrześcijańska musi być oazą miłości i ciepła na pustyni samotności i obojętności.
15.1.2016
Jeśli zawierzamy się Panu, możemy pokonać wszystkie przeszkody, jakie znajdujemy na drodze.
12.1.2016
Podczas, gdy świat śpi w luksusie i egoizmie, misją chrześcijańską jest pomoc w przebudzeniu.
8.1.2016
Miłosierdzie stało się żywe i widoczne w Jezusie z Nazaretu (MV 1).
5.1.2016

