
odrzucenia radości pochodzącej od Boga i do odrazy wobec dobra Bo-
żego. Nienawiść do Boga rodzi się z pychy. Sprzeciwia się ona miłości 
Boga, zaprzecza Jego dobroci i usiłuje Mu złorzeczyć jako Temu, który 
potępia grzech i wymierza kary. 
          KKK 2094 
 
 
 

Maksymy św. Filipa Neri 
 

• „Nie ma nic niebezpieczniejszego dla początkujących w ducho-
wym życiu, niż gdy się udaje nauczyciela i chce się innych prowa-
dzić i kierować”  

• „Kto przed Krzyżem ucieka, ten znajdzie na swojej drodze jeszcze 
większy” 

• „Aby zapewnić wytrwałość w dobrym u ludzi młodych, jest wręcz 
niezbędnym unikanie złego towarzystwa, a obcowanie tylko z do-
brymi”  

• „Niekontrolowana wesołość czyni człowieka niezdolnym do 
otrzymania od Boga wyższego stopnia życia duchowego” 

• „Naprawdę chcemy wyleczyć się z naszej pychy? Pohamujmy po-
rywczość naszego umysłu sprzeciwiajmy się naszej woli” 

• „Duch Święty jest nauczycielem, który uczy nas modlić się, On 
jest tym, który pozwala nam przebywać w ustawicznym pokoju i 
w radości, która jest przedsmakiem raju” 

 

 
 

O G Ł O S Z E N I A  
 

1. W każdą ŚRODĘ o godz. 20:00 zapraszamy na Mszę św. a później na spotka-
nie formacyjne Duszpasterstwa Akademickiego; 

2. W każdy CZWARTEK od 20:00 - 21:00 zapraszamy na adorację Najświętsze-
go Sakramentu prowadzoną przez Duszpasterstwo Akademickie; 

 
 
 

 www.wysockiego8.pl 

Radość pokory 
TEMAT  MIESIĄCA 

  
RADOŚĆ NIEBA DOŚWIADCZANA NA ZIEMI 

 
 „W życiu duchowym są trzy stopnie: pierwszy można nazwać ży-
ciem zmysłowym. Jest to droga tych, którzy dążą do uczuciowej po-
bożności, jakiej ogólnie Bóg udziela początkującym, aby wyprowadzić 
ich ze świata przez tę skłonność do przyjemnej pobożności, jak wabi 
się za sobą zwierzę, pokazując mu przedmiot, który mu się podoba. 
Drugi stopień może być nazwany życiem ludzkim. Jest to życie tych, 
którzy nie doświadczają żadnej uczuciowej słodyczy, lecz którzy, pod-
trzymywani przez cnotę, zwalczają swoje namiętności. 
 Dobrze jest dojść do drugiego z tych trzech stopni i trwać na 
nim, ponieważ Bóg sam udzieli trzeciego stopnia, kiedy uzna za sto-
sowne. Trzeci stopień może być uznawany życiem anielskim: to do 
tego życia dochodzą ci, którzy po długim okresie ćwiczenia są w zwy-
ciężeniu swoich namiętności, otrzymują od Boga życie ciche, spokoj-
ne, prawie anielskie, nawet na tym świecie, nie doznając już w czym-
kolwiek i z jakiegokolwiek powodu ani niepokoju ani niechęci.” 
 
                Św. Filip Neri 

www.wysockiego8.pl 



  
Pojęcie «uczucia» należy do dziedzictwa chrześcijańskiego. Doznania lub 
uczucia oznaczają emocje lub poruszenia wrażliwości, które skłaniają do 
działania lub niedziałania, zgodnie z tym, co jest odczuwane lub wyobrażane 
jako dobre lub złe. 

Człowiek posiada wiele uczuć. Najbardziej podstawowym uczuciem jest mi-
łość spowodowana upodobaniem do dobra. Miłość wywołuje pragnienie nie-
obecnego dobra i nadzieję na jego uzyskanie. Pragnienie to kończy się przy-
jemnością i radością z posiadanego dobra. Bojaźń przed złem wywołuje nie-
nawiść, wstręt i lęk przed złem przyszłym. Bojaźń ta kończy się smutkiem z 
powodu istniejącego zła lub gniewem, który się mu sprzeciwia. 

          KKK 1763, 1765 
 

W POSZUKIWANIU BOGA 
 

„Mój Jezu, nie ufaj mi! Ja Ciebie szukam i nie znajduję! Jeszcze Ciebie 
nie znam, mój Jezu, ponieważ Ciebie nie szukam. Jeżeli mi nie pomo-
żesz, upadnę, jestem zgubiony, mój Jezu. Przetnij moje więzy, jeżeli 
chcesz mnie mieć, Panie Jezu. Chciałbym Ciebie znaleźć mój Jezu, a 
nie znajduję drogi. Brakuje wina, to znaczy Ducha. Nie dowierzam so-
bie i zdaję się na Ciebie, mój Jezu.” 

„Ten, kto prawdziwie kocha Boga z całego swojego serca, i ten, kto Go 
czci ponad wszystko, wylewa potoki łez podczas modlitwy; odczuwa on 
z tak ogromną siłą obfitość niebiańskich łask i słodyczy pobożności, że 
jest zmuszony wołać: Panie, dosyć! Uśmierz mój żar.” 
                Św. Filip Neri 
 
 Najczęstszą trudnością w naszej modlitwie jest roztargnienie. W modli-
twie ustnej może ono dotyczyć wyrazów i ich sensu; o wiele bardziej może 
dotyczyć Tego, do którego się modlimy w modlitwie ustnej (liturgicznej czy 
osobistej), w czasie rozmyślania i podczas kontemplacji. Próba odrzucenia 
roztargnienia równałaby się popadnięciu w jego sidła, podczas gdy wystar-
czy powrócić do swego serca: roztargnienie wyjawia nam, do czego jesteśmy 
przywiązani, i pokorne uświadomienie sobie tego przed Panem powinno 
obudzić naszą miłość przede wszystkim do Niego przez zdecydowane ofiaro-
wanie Mu naszego serca, by je oczyścił. Tu właśnie ma miejsce walka: cho-
dzi o wybór Pana, któremu mamy służyć. 

www.wysockiego8.pl 

POKORA 
 

 „Aby w doskonały sposób uzyskać dar pokory, konieczne są czte-
ry rzeczy: gardzić światem, nie gardzić nikim, gardzić sobą, gardzić 
tym, że się jest pogardzanym. Doskonałym uczniem w szkole Chrystu-
sa jest ten, kto gardzi tym, że jest pogardzany, raduje się w pogardzie 
samego siebie i uważa siebie za nic.” 
 

Wszyscy chrześcijanie powinni starać się "należycie kierować swymi uczu-
ciami, aby korzystanie z rzeczy ziemskich i przywiązanie do bogactw wbrew 
duchowi ewangelicznego ubóstwa nie przeszkodziło im w osiągnięciu dosko-
nałej miłości" 

"Błogosławieni ubodzy w duchu" (Mt 5, 3). Błogosławieństwa objawiają 
porządek szczęścia i łaski, piękna i pokoju. Jezus pochwala radość ubogich, 
do których już należy Królestwo Chrystus-Słowo nazywa "ubóstwem w du-
chu" dobrowolną pokorę człowieka i wyrzeczenie się siebie; a Apostoł daje 
nam jako przykład ubóstwo Boga, gdy mówi: "Dla nas stał się ubogim"  
(2 Kor 8, 9) 

KKK 2545,2546  
 

ZAŻYŁOŚĆ Z BOGIEM 
 

„Skoncentrujmy się tak całkowicie w Bożej miłości, wejdźmy tak głę-
boko w żywe źródło mądrości, ukryjmy się tak bardzo w zranionym 
boku naszego Boskiego Zbawiciela, abyśmy potrafili zapomnieć o so-
bie i o miłości własnej, i stać się niezdolnymi do znalezienia naszej 
drogi na zewnątrz tej świętej rany”.                                   Św. Filip Neri 
 
Przeciw miłości Bożej można grzeszyć w różny sposób. Obojętność zanie-
dbuje lub odrzuca miłość Bożą; nie uznaje jej inicjatywy i neguje jej moc. 
Niewdzięczność pomija lub odrzuca uznanie miłości Bożej, jak również od-
wzajemnienie się miłością na miłość. Oziębłość jest zwlekaniem lub niedba-
łością w odwzajemnieniu się za miłość Bożą; może zakładać odmowę pod-
dania się poruszeniu miłości. Znużenie lub lenistwo duchowe posuwa się do 
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