XIX TYDZIEŃ OKRES ZWYKŁY

ROK B

EWANGELIA (J 6, 41-51)
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który
z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my
znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».
Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do
Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu
ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto
od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział
Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam
wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb,
który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił
z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest
moje Ciało, wydane za życie świata».

„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 367, 1135)
Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich
wypłynęła z serca mojego krew i woda, jako z krynicy przepełnionej miłosierdziem; dla nich
mieszkam w tabernakulum, jako Król miłosierdzia pragnę obdarzać dusze łaskami...
To głębsze poznanie Boga daje mi zupełną swobodę i wolność duchową, a w ścisłym
zjednoczeniu z Nim nic mi przeszkodzić nie może, nawet moce anielskie nie są w stanie.
Czuję, że jestem wielka, kiedy jestem zjednoczona z Bogiem. Co za szczęście mieć
świadomość Boga w sercu i żyć w ścisłej z Nim zażyłości.

➡ Dzisiaj Jezus mówi mi o Ojcu, który sam pociągnął mnie do swego najmilszego Syna,
abym miał w sobie życie, życie wieczne.
➡ Czy zwracam się w swojej modlitwie do Boga Ojca i dziękuję Mu za Jego niepojętą
miłosierna miłość wobec mnie?
➡ W tym tygodniu postaram się na modlitwie prosić o łaskę zrozumienia, że Bóg jest dla
mnie Ojcem najlepszym.
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