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EWANGELIA (J 15, 9-17) 
Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli 
będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja 
zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.

To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.

Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie 
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, 
albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.

Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli 
i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go 
poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

 

„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 1487, 1575, 247, 877) 
Mów do mnie po prostu, jak przyjaciel z przyjacielem.

Jezu, niezwiędły kwiecie człowieczeństwa, Tyś jedyny dla duszy mojej. Miłość Twa 
czystsza niż lilija, a obcowanie Twoje jest mi przyjemniejsze niż woń hiacyntu. Przyjaźń 
Twa tkliwsza i delikatniejsza niż zapach róży, a jednak mocniejsza niż śmierć. 

Jezu, Przyjacielu serca samotnego, Tyś przystanią moją, Tyś pokojem moim, Tyś jedynym 
ratunkiem moim, Tyś uspokojeniem w chwilach walk i zwątpień morza. Tyś jasnym 
promieniem, który oświeca życia mojego drogę. Tyś wszystkim dla duszy samotnej. 
Ty  rozumiesz duszę, chociaż ona milczy. Ty znasz słabości nasze i, jako dobry lekarz – 
pocieszasz i leczysz, oszczędzając cierpień –jako dobry znawca.

O Jezu utajony w Hostii, słodki Mistrzu mój i wierny Przyjacielu, o jak szczęśliwa dusza 
moja, że mam takiego przyjaciela, który mi zawsze dotrzymuje swego towarzystwa, nie 
czuję się samotna, chociaż jestem w odosobnieniu. Jezu – Hostio, znamy się – to 
mi wystarcza.
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➡ Jezus nosi w swoim Sercu wielkie pragnienie przyjaźni z Tobą. Czy chcesz wejść 
w taką relację z Nim? 


➡ Jezus tak bardzo Cię kocha, że oznajmił Ci wszystko co usłyszał od Ojca. Tak jak na 
krzyżu umierał dla Ciebie odarty z  szat, cały obnażony, przejrzysty do końca, tak 
i teraz niczego nie ukrywa przed Tobą. Czy ufasz Mu?


➡ Dziś zaproszę Jezusa do swojego życia nie „tylko“ jako mojego jedynego Pana ale 
także jako najlepszego Przyjaciela!
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