bp Ignacy Dec

Siejba Słowa na peryferiach
Z Ewangelią na Twitterze
A.D. 2020

Świdnica 2021

© by bp Ignacy Dec
ISBN: 978-83-62728-21-3
Wydawca: Świdnicka Kuria Biskupia
pl. św. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica
tel. 74 85 64 400, fax 74 85 64 414
e-mail: kuria@diecezja.swidnica.pl
Opracowanie merytoryczne i formalne: ks. dr Grzegorz Umiński
Korekta: Krystyna Borowczyk
Projekt okładki i przekładek miesięcznych: Marcin Kaczmar
Skład: Marcin Bielka
Źródła grafik i zdjęć: www.pixabay.com
Druk: EDYTOR Drukarnia-Wydawnictwo
ul. Strefowa 15, 58-200 Dzierżoniów
tel. 74 645 69 70, www.edytor-studio.pl
®

Słowo wstępne
Ojciec Święty Franciszek w Orędziu na 54. Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu napisał: „W epoce, w której
fałszerstwo ukazuje się jako coraz bardziej wyrafinowane i osiąga
zastraszający poziom (deepfake), potrzebujemy mądrości, aby
zebrać i stworzyć opowiadania piękne, prawdziwe i dobre.
Potrzebujemy odwagi, aby odrzucić te fałszywe i złowrogie.
Potrzebujemy cierpliwości i rozeznania, aby odkryć historie, które
pomogą nam nie zagubić się pośród tylu dzisiejszych utrapień;
historii, które postawią w świetle prawdę o tym, kim jesteśmy,
także w niedostrzeganym, codziennym heroizmie”.

Mądrość i prawdę, o której mówi Papież, znajdujemy
przede wszystkim w Piśmie Świętym. Stąd też nieco dalej Ojciec
Święty Franciszek dodaje: „Pismo Święte jest Historią historii.
Ile zdarzeń, ludów, osób nam przedstawia! Ona ukazuje od
samego początku Boga, który jest równocześnie Stworzycielem
i Narratorem. Gdy On wypowiada swoje Słowo, rzeczy stają się
(por. Rdz 1). Poprzez swoją narrację Bóg powołuje do życia rzeczy
i na końcu stwarza mężczyznę i kobietę jako wolnych partnerów,
twórców historii razem z Nim. W jednym z psalmów, stworzenie
opowiada Stwórcy: «Ty bowiem utworzyłeś moje nerki i utkałeś
mnie w łonie mej matki. Dziękuję Ci, żeś mnie stworzył tak cudownie
[…]. Nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem, utkany
w głębi ziemi» (Ps 139, 13-15). Nie urodziliśmy się dokończeni,
potrzebujemy być nieustannie «tworzeni» i «stający się». Życie
zostało nam dane jako zaproszenie, aby nieustannie tkać ten
«wspaniały cud», którym jesteśmy”.
Powyższe słowa Ojca Świętego zachęcają nas, abyśmy
zdarzenia i słowa zawarte w Biblii ciągle przypominali sobie
i innym oraz ciągle na nowo je promowali. W dziele tym
dzisiaj możemy korzystać z najnowszych środków przekazu
słowa, do których należy Internet ze swoimi portalami, m.in.
z Twitterem. Od początku roku 2017 przez to medium dzielę
się z chętnymi Czytelnikami myślami czerpanymi głównie
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z Bożego Objawienia, zwłaszcza z codziennie czytanych
w liturgii fragmentów Ewangelii. Wiem, że nie wszystkim te
myśli się podobają, gdyż niestety nie brakuje nam dzisiaj ludzi
walczących z prawdą, będących na usługach różnych ideologii,
wrogich Kościołowi. Mam jednak silne przekonanie, że mimo
wszystko prawda się obroni, bowiem ostatnie słowo należy do
prawdy, do dobra i do piękna.
Serdecznie dziękuję Obserwującym te teksty, których
jest już ponad trzy tysiące i zapraszam wszystkich innych
chętnych do medytacji słów zaczerpniętych z najważniejszej
ziemskiej Księgi, jaką jest Pismo Święte, a w szczególności
Ewangelia Pana naszego Jezusa Chrystusa. Serdecznie dziękuję
ks. dr. Grzegorzowi Umińskiemu za przesyłanie tych tekstów
do sieci, a pani Krystynie Borowczyk za korektę. Niech rośnie
z tego dzieła chwała Boża, a Czytelnicy, Obserwatorzy niech się
stają lepsi i szczęśliwsi.

Świdnica, dnia 25 marca 2021 r.,
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego
W 17. rocznicę moich święceń biskupich
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Styczeń

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 1.01.2020

„Bóg miłosierny niech nam błogosławi”. Niech te
słowa noworocznej liturgii towarzyszą nam
w każdym dniu Roku Pańskiego 2020.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 2.01.2020

Od św. Jana Chrzciciela uczymy się być
świadkami Chrystusa. Takie świadczenie wymaga
od nas pokory i odwagi i często kończy się
prześladowaniem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 3.01.2020

Są 3 najcenniejsze imiona na ziemi: Jezus, Maryja
i Józef, a z tych trzech – imię Jezus, imię Baranka
Bożego, który wziął na siebie nasze grzechy i ocalił
nas od śmierci wiecznej.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 4.01.2020

Mamy w życiu różne spotkania. To najważniejsze, to
pierwsze spotkanie z Chrystusem. Ewangelista Jan
zapamiętał czas takiego spotkania i zapisał: „Było
to około godziny dziesiątej”. Kiedy ty miałeś taką
godzinę?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 5.01.2020

W pierwszą niedzielę Nowego Roku patrzymy na
narodzonego Jezusa jako na Wcieloną Mądrość
Bożą. Ewangelista wyznaje, że łaska i prawda przyszły
na świat przez Chrystusa. Te wielkie dary są dla nas.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 6.01.2020

„Uwielbią Pana wszystkie ludy ziemi” (Ps 72, 11).
W uroczystość Objawienia Pańskiego modlimy się,
aby Jezus był rozpoznany i wielbiony jako Mesjasz
i Zbawiciel przez wszystkie narody i ludy ziemi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 7.01.2020

Jezus zaczął działalność publiczną od
najtrudniejszego regionu swojej ziemskiej ojczyzny.
Ewangelista odnotował: „Lud, który siedział
w ciemności, ujrzał światło wielkie” (Mt 4, 16). Nie
bójmy się trudnych zadań. Pomagajmy tym, którzy
są w największej potrzebie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 8.01.2020

Ewangeliczne cuda rozmnożenia chleba są
zapowiedzią obdarowania Kościoła przez Chrystusa
Pokarmem Eucharystycznym. Pokarm ten służy
wzrostowi w nas i pośród nas wiary, nadziei i miłości.
Przyjmujmy ten Pokarm z wiarą i wdzięcznością
i prowadźmy do Niego naszych bliźnich.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 9.01.2020

Chrystus jest przy nas na naszej drodze życia także
wtedy, gdy są zagrożenia i przeciwny wiatr. Właśnie
wtedy, gdy zaczynamy się lękać i wątpić, On nas
zapewnia: „Odwagi, to Ja jestem, nie bójcie się!”
(Mk 6, 50b).
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.01.2020

Na wzór Chrystusa jako ochrzczeni jesteśmy
napełnieni Duchem Świętym i posłani, aby głosić
Ewangelię słowem i czynem. Nasza ewangelizacja
trwa. Czy naprawdę?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.01.2020

Jezus nauczający i czyniący cuda, podziwiany
przez tłumy, zawsze znajdował czas na rozmowę
z Ojcem. Czynił tak, by nam pokazać, jak ważna
jest w ziemskim życiu modlitwa. Modlitwa, życzliwe
słowo i dobry czyn to pewna droga do nieba.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.01.2020

W Niedzielę Chrztu Pańskiego pozdrawiam
serdecznie wszystkich ochrzczonych, którzy są we
wspólnocie Kościoła, życząc wszystkim radości
z bycia chrześcijaninem. Jako namaszczeni przez
Ducha i posłani przez Chrystusa, dajmy jak
najlepsze świadectwo o tym, kim jesteśmy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.01.2020

Jezus kiedyś i dziś kieruje do nas zaproszenie:
„Pójdźcie za Mną”. Pójście za Nim domaga się
zmiany życia, a nawet opuszczenia tego, co się
kocha. Reakcja pierwszych uczniów to wzór dla
wszystkich, którzy chcą Jezusa naśladować.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.01.2020

Przewrotność szatana polega na tym, że próbuje
przemienić się w apostoła i głosić prawdę o Jezusie,
jednakże czyni to nie z miłości, ale z ukrytej
nienawiści. Szatan nadal działa. Bądźmy ostrożni,
nie dajmy się zwieść!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.01.2020

Bóg dopuszcza pokusy szatańskie na nas,
ale zarazem daje nam także moc do ich
przezwyciężenia. Nigdy nie pozwala kusić nas
ponad nasze siły. A więc Sursum corda! – W górę
serca!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.01.2020

„Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić” – prosił
trędowaty Jezusa: pełen pokory, delikatności
i zdania się na wolę Bożą. Jesteśmy wszyscy
dotknięci trądem naszych grzechów. Naśladujmy
postawę chorego z dzisiejszej Ewangelii.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.01.2020

W cudzie uzdrowienia paralityka w Kafarnaum kryją
się dwie główne prawdy: słowo Jezusa powoduje
w człowieku niewidzialne skutki duchowe
i widzialne cielesne oraz, że nasza wiara może być
pomocą dla zbawienia innych.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.01.2020

Jak to dobrze, że Jezus lubi grzeszników, że
celnika Lewiego przemienił w gorliwego Apostoła
Mateusza. Przylgnę i ja do ukrzyżowanego Pana
i oddam Mu siebie takim, jakim jestem. Pozwolę,
aby z krzyża spojrzał na mnie z miłością.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.01.2020

Doroczny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
przypomina nam, że winniśmy być wszędzie
budowniczymi jedności opartej na fundamencie
prawdy, sprawiedliwości i miłości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.01.2020

Najważniejsze wartości w nas, które wskazał nam
Chrystus, to nasza wiara i miłość. Niech te dwie
wartości będą zawsze obecne w naszym myśleniu,
mówieniu i działaniu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.01.2020

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus broni godności
człowieka, mówiąc, że „szabat został ustanowiony
dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu” (Mk 2,
27). A zatem wszystko jest dla człowieka: przyroda,
państwo, prawo, sądy, praca, samochód itd., a nie
odwrotnie.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.01.2020

Z okazji Dnia Babci i Dziadka pozdrawiam
wszystkich Seniorów. Niech z wiekiem przybywa
wam młodości duchowej, a także miłości
i wdzięczności od waszych dzieci i wnuków.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.01.2020

Kościół katolicki w Polsce żegna dziś ks. biskupa
Stanisława Stefanka, pasterza oddanego służbie
małżeństwu i rodzinie. Niech odpoczywa w pokoju
wiecznym.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.01.2020

W liturgiczne wspomnienie św. Franciszka
Salezego, patrona dziennikarzy i prasy katolickiej,
serdecznie pozdrawiam pracowników środków
społecznego przekazu. Życzę radości i satysfakcji
z przekazywania prawdy o ludziach i zdarzeniach.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.01.2020

Jezus uformował grzesznych ludzi na apostołów
i posłał ich na cały świat, aby ogłaszali wszystkim
ludziom, że mają Zbawiciela, że ukrzyżowany
Baranek żyje. Tak czynił po swoim nawróceniu
Paweł z Tarsu. Ciebie też Chrystus może przemienić
z Szawła w Pawła.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.01.2020

W Niedzielę słowa Bożego zachęcam wszystkich do
czytania i kontemplowania Pisma Świętego.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.01.2020

W 75. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego
Auschwitz-Birkenau wznosimy modlitwę do Boga:
„Panie, obdarz nas pokojem” i wołamy do wielkich
tego świata: „Nigdy więcej wojny!”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.01.2020

W dzień liturgicznego wspomnienia św. Tomasza
z Akwinu, patrona uczelni katolickich, życzę
wszystkim teologom, aby w działalności naukowodydaktycznej łączyli mądrość ze świętością, pokorę
z odwagą.
Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.01.2020

Jest jedna Ewangelia dla wszystkich. Jednakże
jesteśmy różną glebą dla Bożego słowa, które
zasiewa Bóg przez różnych siewców. Co mogę
powiedzieć o mojej glebie i jakie jest owocowanie
słowa Bożego w moim życiu?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.01.2020

Raz po raz bywa nagłaśniany pogląd, że wiara
i religijność, to prywatna sprawa człowieka. Nie
dajmy sobie tego wmówić. Chrystus powiedział:
„Będziecie moimi świadkami” (Dz 1, 8).
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.01.2020
Ratujmy młode pokolenie! Na wzór św. Jana
Bosko wychowujmy młodych na wartościach
ewangelicznych.
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Luty

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.02.2020

W ciężkich chwilach życia nie miejmy pretensji do
Pana Boga. Nie mówmy, jak uczniowie podczas
burzy na jeziorze: „Nauczycielu, nic Cię to nie
obchodzi, że giniemy?”. Zaufajmy Bogu. On
naprawdę nas kocha i czuwa nad nami.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.02.2020

W Dzień Życia Konsekrowanego serdecznie
pozdrawiam wszystkich ojców i braci zakonnych
oraz siostry zakonne, jak również inne osoby
konsekrowane. Jesteście wielkim darem dla
Kościoła.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.02.2020

Jezus przybył do pogańskiego kraju
Gerazeńczyków, aby wypędzić z człowieka
opętanego złe duchy i uczynić go swoim
apostołem w obcym kraju. Nam przez to
przypomina, abyśmy zawsze i wszędzie czuli się
Jego świadkami.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.02.2020

Jak dawniej, tak i dziś, Jezus jest pośród nas.
Możemy do Niego się zbliżyć, dotknąć Go i być
uzdrowionym. Warunek jest jeden: aby czynić to
w wierze – jak ewangeliczna niewiasta i zwierzchnik
synagogi Jair.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.02.2020

Nieprzyjazne przyjęcie Jezusa w rodzinnym
Nazarecie rozszerzyło się na wiele środowisk
nowożytnego świata. Patrzmy na konsekwencje
takiej postawy i za papieżem Benedyktem
powtarzajmy: „Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.02.2020

Trwa zasiew Bożego słowa, trwa czas ewangelizacji.
Żniwo jest wielkie, ale robotników mało.
W pierwszy czwartek miesiąca prosimy Pana, aby
wysłał robotników na swoje żniwo.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.02.2020

Tylko ode mnie zależy czy moje życie będę opierał
na prawdzie czy na kłamstwie, na wartościach czy
na instynktach.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.02.2020

Mimo słabości osób duchownych i potknięć
świeckich katolików Kościół jest i pozostanie
mocą duchową dla świata, która płynie przezeń
od samego Boga. Nie dajmy się zwieść fałszywym
reformatorom Kościoła.

17

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.02.2020

Dziś Chrystus nam przypomniał, że dobre uczynki
winniśmy pełnić nie dla własnej chwały, ale dla
większej chwały Pana Boga, „aby (ludzie) widzieli
wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie” (Mt 5, 16).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.02.2020

Przed nami XXVIII Światowy Dzień Chorego.
Pomóżmy naszym bliskim chorym przybyć do
Chrystusa, by w Eucharystii mogli Go dotknąć
i otrzymać uzdrowienie na duszy i na ciele.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.02.2020

W Światowy Dzień Chorego serdecznie
pozdrawiam wszystkich chorych i ludzi w starszym
wieku. Przypominam, że jesteście skarbem Kościoła
i przez swoją modlitwę i cierpienie zmieniacie świat
na lepszy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.02.2020

Pomyśl, czy nie warto posłuchać rady psalmisty:
„Powierz Panu swą drogę, zaufaj Mu, On sam
będzie działał” (Ps 37, 5).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.02.2020

Nic tak nie porusza serca Pana Jezusa wobec nas, jak
nasza pokora, ufność i wytrwałość wobec Niego.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.02.2020

W święto Patronów Europy: świętych Cyryla
i Metodego módlmy się za nasz Stary Kontynent,
aby pozostał ostoją Kościoła i cywilizacji
chrześcijańskiej.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.02.2020

Na wzór Chrystusa pomnażajmy w naszym
otoczeniu wszystko to, co prawdziwe, dobre
i piękne. Niech nasz świat staje się przedsionkiem
nieba, gdzie odradza się ciągle miłość.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.02.2020

Chrystus dziś przypomina, jak ważne są przykazania
Dekalogu, które przez Niego zostały jeszcze
udoskonalone, by ludzie wiedzieli, że chodzi w nich
o życie w miłości do Boga i ludzi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.02.2020

Lubimy rozkazywać naszym bliźnim, a nawet Bogu,
zapominając, że naszym błogosławieństwem jest
pełnienie Jego woli. Gdzie jest Bogu posłuszeństwo,
tam jest ludziom błogosławieństwo.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.02.2020

Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Zawierzajmy
się ciągle na nowo Bożej Opatrzności. Bóg naprawdę
czuwa nad światem.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.02.2020
Bóg opiekuje się całym wszechświatem, ale
szczególną miłością darzy każdego człowieka.
Pamiętajmy o tym, że Ktoś nas zawsze kocha.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.02.2020

Chrystus korygował u uczniów wizję Mesjasza.
Zmieniał ich ludzkie myślenie na myślenie Boże.
Dziś ten proces potrzebny jest nam! To nie Bóg ma
się dostosowywać do naszych wizji i ocen, ale my
do widzenia świata oczyma Boga.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.02.2020

Chrystus stawia wszystkim jednakowe warunki do
zdobywania świętości. Są one zawarte w słowach:
„Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech
Mnie naśladuje” (Mk 8, 34).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.02.2020

W święto Katedry św. Piotra Apostoła modlimy
się za Piotra naszych czasów, Ojca Świętego
Franciszka, by nas umacniał w wierze i był
zwornikiem jedności Kościoła.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.02.2020

Miłość nieprzyjaciół – najtrudniejszy rodzaj miłości
– to tyle, co zwyciężanie zła dobrem. Taka właśnie
miłość jest znakiem, że jesteśmy prawdziwymi
uczniami Chrystusa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.02.2020

Chrystus dziś mówi: „Wszystko możliwe jest dla
tego, kto wierzy” (Mk 9, 23). Odpowiadajmy na to
słowami ojca proszącego o uzdrowienie swego
syna: „Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!”
(Mk 9, 24).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.02.2020

Chrystus korygował światowe myślenie swoich
uczniów. Dziś koryguje nasze i przypomina,
że nie można być zarazem przyjacielem
Boga i świata.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.02.2020

W Środę Popielcową przyjmujemy na nasze głowy
popiół na znak podjęcia drogi pokuty za nasze
grzechy. Idziemy ku Wielkanocy z programem:
więcej modlitwy, więcej postu i więcej jałmużny.
#Środa Popielcowa #Wielki Post
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.02.2020

Nasz program na Wielki Post: więcej się modlić,
więcej pościć, więcej dawać jałmużny! #Wielki Post

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.02.2020

W piątek po Popielcu Chrystus objaśnia nam czym
jest prawdziwy post. Jest on panowaniem nad
własną pożądliwością, znakiem, że duch panuje
nad ciałem, jest przechodzeniem od własnego
„ja” do „ty”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.02.2020

Nie uznawajmy się za sprawiedliwych, ale za
grzeszników, wtedy lepiej zrozumiemy, jak bardzo
potrzebujemy uzdrowienia duchowego od Pana
Boga.
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Marzec

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.03.2020

W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu Chrystus
uczy nas zwalczać pokusy szatana. Z szatanem się
nie dyskutuje. Złe pragnienia i potrzeby zwalczamy
postem. Pokusę dyktowania Bogu naszej woli
zwalczamy modlitwą, a pokusę władzy i bogactwa
zwalczamy jałmużną.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.03.2020

To, co czynimy dla bliźnich, czynimy dla Chrystusa.
Na sądzie ostatecznym nie będą brane pod
uwagę nasze sukcesy, osiągnięcia, zdobyte tytuły
i nagrody, ani też nasze porażki, upadki i grzechy.
O naszym wiecznym losie rozstrzygną uczynki
spełnione wobec bliźnich.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.03.2020

W Modlitwie Pańskiej prosimy i deklarujemy:
„I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy
naszym winowajcom”. Dbajmy nieustannie
o prawdziwość i szczerość tych słów.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.03.2020

Mówią niektórzy ludzie, że władza psuje tego, kto
ją posiada, że świętość nie jest dla polityków. Św.
Kazimierz Królewicz zaprzecza takim opiniom.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.03.2020

Chrystus wzywa nas do wytrwałej modlitwy
w postawie pokory i zawierzenia Bogu. Nie
zrażajmy się, gdy Bóg zmienia nam nasz życiowy
scenariusz.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.03.2020

W dniach Wielkiego Postu Chrystus przypomina
nam, że warunkiem pojednania z Bogiem jest
pojednanie z człowiekiem. Do Pana Boga modlimy
się i wielbimy Go, pojednani z bliźnimi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.03.2020

Nasza miłość nieprzyjaciół jest najbardziej
podobna do miłości Pana Boga. Wszelako nie jest
uczuciem, ale dobrym aktem woli.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.03.2020
W Święto Kobiet serdecznie pozdrawiam
wszystkie panie, życząc im obfitego Bożego
Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.03.2020

W świecie medialnym wytyka się najczęściej
błędy innym, w Kościele zaś, zwłaszcza w okresie
Wielkiego Postu, jesteśmy wezwani, abyśmy
wytykali błędy przede wszystkim samym sobie.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.03.2020

Chrystus dziś pyta, po której stronie jesteśmy:
pysznych faryzeuszy czy pokornych Jego
wyznawców? Czas Wielkiego Postu to czas
naszego przeobrażania się z ludzi pysznych w ludzi
pokornych.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.03.2020

Chrystus znów nam przypomina, że Jego uczniowie
i wyznawcy mogą być wielkimi przez służbę
drugim. Stawajmy się zatem sługami tych, wśród
których na co dzień żyjemy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.03.2020
W przypowieści o bogaczu i ubogim Łazarzu,
Chrystus poucza nas, że prawdziwa wartość
ziemskiego życia winna być widziana
w perspektywie nieuniknionej śmierci i sądu
Bożego.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.03.2020

Świat jest winnicą Boga, danym nam w dzierżawę.
Zachowujmy się zatem nie jako jego właściciele, ale
jako dzierżawcy wypełniający wolę Pana winnicy,
a nie własną.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.03.2020

Wielki Post to czas naszego powrotu do
Boga – z każdego oddalenia zewnętrznego
i wewnętrznego. Nasz Ojciec czeka. Przy Nim jest
dla nas miejsce w teraźniejszości i w wieczności.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.03.2020

Jezus w rozmowie z Samarytanką objawia siebie
jako dawcę wody żywej, którą jest Duch Święty,
rozlewający w naszych sercach miłość Bożą.
Studnią wody żywej jest dziś Eucharystia, która nas
oczyszcza z grzechów i odnawia w nas Boże życie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.03.2020

Prawdziwymi chrześcijanami nie czynią nas
zewnętrzne znaki przynależności do Chrystusa
i Kościoła, ale nasza wewnętrzna, osobista więź
z Panem Bogiem przez wiarę i miłość.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.03.2020
Miłosierdzie Boże i nasze objawia się w mocy
przebaczenia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.03.2020

Naśladując Chrystusa, wypełniajmy prawo Boże
z miłością, trzymając się Jego ducha a nie litery.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.03.2020

W uroczystość św. Józefa serdecznie pozdrawiam
wszystkich solenizantów i solenizantki, życząc im
posłuszeństwa Bogu, które przeobraża się w Jego
błogosławieństwo. Ad multos annos in sanitate
atque in Dei Benedictione.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.03.2020

Nie ma prawdziwej miłości Boga bez miłości
bliźniego i nie ma prawdziwej miłości bliźniego
bez miłości Boga, bowiem Bóg jest źródłem każdej
prawdziwej miłości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.03.2020

Dzisiejsza liturgia poucza nas, że Bóg dopuszcza
na nas cierpienie i z niego nas wyprowadza.
Nie przechwalajmy się przed Nim naszymi
dokonaniami, wytykając grzechy bliźnich, ale
prośmy pokornie o miłosierdzie. Przyjmujmy zatem
postawę celnika a nie faryzeusza.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.03.2020

Jest ślepota fizyczna i ślepota duchowa. Z tej
drugiej często nie zdajemy sobie sprawy. Jedynie
Chrystus uzdrawia nas ze ślepoty duchowej
i obdarza nas wzrokiem wiary. Dajmy się uzdrowić,
bo święta wielkanocne już blisko.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.03.2020

W każdym czasie i w każdej sytuacji wierzmy Bogu
i pamiętajmy, że Bóg nie zawsze nas wysłuchuje
wedle naszych scenariuszy i że nie zawsze od razu
widzimy to, co dla nas dokonał.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.03.2020

Są ludzie, którzy pogodzili się ze swoim grzechem
czy nałogiem. Chrystus może nas jednak zawsze
uzdrowić. Wystarczy tylko przyjść do Niego, wyznać
wiarę i zawierzyć Mu nasze życie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.03.2020

Klękamy dziś przed tajemnicą Wcielenia Syna
Bożego, Słowa, które stało się ciałem i zamieszkało
wśród nas. Panie, nasz Boże, dziękujemy za dar
Wcielenia i Odkupienia, za Prawdę i za Miłość.
Tobie chwała na wieki.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.03.2020

Jak ongiś Mojżesz wstawiał się u Boga za ludem,
który popadł w grzech bałwochwalstwa, tak dziś
Chrystus wstawia się za nami u Boga. My także
możemy brać udział w Jezusowym wstawiennictwie
za światem.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.03.2020

Świat dzisiejszy podobny jest do świata, który
prześladował i ukrzyżował Jezusa. Zachowujmy
prawość w naszym myśleniu, mówieniu i działaniu,
by podobać się przede wszystkim Bogu, a nie
ludziom.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.03.2020

Spór o Jezusa, który śledzimy w liturgii Wielkiego
Postu, trwa do dziś. Jedni wzrastają w wierze
w Niego, inni Go lekceważą albo wręcz odrzucają.
Określ się, do których należysz?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.03.2020

Panie Jezu, który wydałeś się za nas na śmierć
i zostałeś przez ludzi ukrzyżowany, który
zmartwychwstałeś, który wcześniej wskrzesiłeś
Łazarza, który kochasz ten świat i nas. Spójrz na
ludzi pokładających nadzieję w Tobie i ocal nas.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.03.2020

Każdy grzech oznacza postawienie czegoś lub
kogoś ponad Bogiem. Jest więc bałwochwalstwem.
Bóg jednak zapewnia, że nie chce śmierci
grzesznika, lecz pragnie, aby się nawrócił i miał
życie.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.03.2020

Odnieśmy do siebie słowa Chrystusa z dzisiejszej
Ewangelii: „Wy jesteście z tego świata, a Ja nie
jestem z tego świata” (J 8, 23). Zapewne dlatego
bliskie jest dla nas to, co niesie świat, a dla
Chrystusa – nasze zbawienie.
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Kwiecień

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.04.2020

Przyjęta przez nas prawda Ewangelii czyni nas
wolnymi. Tylko ten, kto czuje się kochany przez
Boga i przyjmuje Jego przebaczenie, doznaje
wyzwolenia i staje się prawdziwie wolny.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.04.2020

Przeżywając 15. rocznicę odejścia do wieczności
św. Jana Pawła II, wracajmy do jego dziedzictwa.
Niech naród nasz jednoczy się wokół wartości
chrześcijańskich i narodowych, które wskazywał
nam Święty Papież Jan Paweł II.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.04.2020

W Wielkim Poście zrzucamy z siebie starego
człowieka i przyoblekamy się w nowe duchowe
szaty. Aby tego dokonać trzeba w swoim sumieniu
rozpoznać, jaki jest mój stosunek do Boga, innych
ludzi i samego siebie. To ułatwi nawrócić się
w prawdzie na miłość.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.04.2020

W sytuacji trudnych doświadczeń rodzą się pytania:
wokół kogo się jednoczyć? Kogo słuchać? Za kim
iść? To Jezus za wszystkich ludzi oddał swoje życie
i nadal nas kocha. Za Nim więc idźmy przez życie
i przez śmierć ku zmartwychwstaniu.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.04.2020
Niedziela Palmowa ukazuje nam Chrystusa
w sytuacji „Hosanna!” i „Ukrzyżuj!”. Nie
przechodźmy nigdy od miłości do nienawiści.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.04.2020

Przyjaźń z wielkimi ludźmi zawiera dozę ryzyka,
wszak wielcy ludzie, obok zachwytu, ściągają na
siebie zazdrość i nienawiść. Na kogo postawiłeś?
Stawiaj na Chrystusa! Nie przegrasz!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.04.2020

W dramacie pojmania i procesu Jezusa szczególną
rolę spośród Jego uczniów odegrali św. Piotr
i Judasz. W naszej więzi z Chrystusem obierajmy
drogę św. Piotra a nie Judasza.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.04.2020

Nigdy nie akceptujmy postawy Judasza, która
odradza się u niektórych ludzi. Ceńmy sobie
wierność Chrystusowi, a brzydźmy się każdą zdradą
prawdy i miłości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.04.2020

W Wielki Czwartek serdecznie pozdrawiam
wszystkich Kapłanów, zwłaszcza diecezji
świdnickiej. W nasze kapłańskie święto dziękuję
za wieloraką posługę duszpasterską i winszuję
obfitości łask zmartwychwstałego Pana.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.04.2020
W Wielki Piątek przed krzyżem Chrystusa
dziękujemy Zbawicielowi za dar odkupienia
i prosimy o szczęście wieczne dla ofiar
koronawirusa i katastrofy smoleńskiej.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.04.2020

Dziś, w Wielką Sobotę, chcemy być wyciszeni
i skupieni przy grobie Jezusa. W modlitewnej ciszy
łączymy się duchowo poprzez przekaz internetowy
z naszą świątynią parafialną czy innym miejscem
modlitwy. Prośmy Zmartwychwstałego o ratunek
dla świata.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.04.2020

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja! Prawdziwie
zmartwychwstał! Alleluja! Niech ta radosna
wielkanocna wiadomość przenika serca i umysły
dzisiejszej zalęknionej ludzkości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.04.2020

Pierwsze świadectwo o zmartwychwstaniu
Chrystusa składają niewiasty i najbliżsi uczniowie.
Nasze świadectwo opiera się dziś na ich
świadectwie, przekazanym Kościołowi. Czy czuję się
i jakim jestem świadkiem zmartwychwstania Pana?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.04.2020
Alleluja!!! Jezus żyje!!! Przekaż dalej!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.04.2020

Chrystus swoim zmartwychwstaniem uwierzytelnił
swoje nauczanie i całe swoje posłannictwo. Idźmy
za Nim, ufajmy Mu i słuchajmy Go. Alleluja!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.04.2020

Chrystus swoim zmartwychwstaniem i zesłaniem
Ducha Świętego przemienił grzesznych Apostołów
w świadków zmartwychwstania i w szafarzy Bożego
Miłosierdzia. Coś podobnego stało się z nami.
Jesteśmy obdarowani i posłani.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.04.2020

Ukazanie się Chrystusa zmartwychwstałego nad
Jeziorem Tyberiackim niesie nam przesłanie, że
Chrystus jest z nami w codziennym życiu, a Jego
obecność wśród nas lepiej rozpoznają ci, którzy Go
kochają.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.04.2020

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus powiedział
do uczniów: „Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię” (Mk 16, 15). Wkrótce poszli Piotr
i Jan, a zakazującym im nauczania mówili:
„Bo my nie możemy nie mówić tego, co
widzieliśmy i słyszeliśmy” (Dz 4, 20). A co z naszą
ewangelizacją?
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.04.2020

„Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny”. Na to
wezwanie liturgii Niedzieli Miłosierdzia Bożego
odpowiadajmy słowami: „Jezu, ufam Tobie!”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.04.2020

Człowiek rodzi się cieleśnie i duchowo. Chrystus
tłumaczy, że te drugie narodziny z wody i Ducha
są narodzinami do życia z Bogiem. Troszczmy
się o pokarm cielesny i duchowy, aby godnie żyć
w wymiarze ciała i ducha.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.04.2020

Chrystus porównuje działanie Ducha Świętego do
wiatru. Wiatru nie widzimy, ale doświadczamy jego
działania. Ducha Świętego też nie widzimy, ale
doświadczamy Jego działania w nas i w Kościele.
Tam, gdzie prawda i dobro, tam działa Duch Święty.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.04.2020

Na sądzie Bóg będzie honorował decyzje, które
podjęliśmy drogą wolnego wyboru. Człowiek
potępia się sam, podejmując złe decyzje,
niezgodne z wolą Bożą.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.04.2020

Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Markowi
Mendykowi w dniu objęcia urzędu biskupa
świdnickiego najserdeczniejsze gratulacje i życzenia
ubogacone modlitwą składa biskup Ignacy Dec –
Administrator Apostolski Diecezji Świdnickiej.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.04.2020

Rozmnożenie chleba wykorzystał Chrystus jako
okazję do ogłoszenia obietnicy Eucharystii,
pokarmu na życie wieczne. Ten pokarm
otrzymujemy na ziemi, abyśmy mogli wypełniać
wolę Boga, zawartą w Jego słowie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.04.2020

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu” (Mk 16, 15). To polecenie jest
skierowane do wszystkich ochrzczonych. Jeśli jesteś
ochrzczony, to czyją Ewangelię głosisz: Chrystusa
czy swoją własną?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.04.2020

Dziś IV Narodowe Czytanie Pisma Świętego
i początek XII Tygodnia Biblijnego, a więc nowa
okazja, by powrócić do regularnej lektury
i medytacji słowa Bożego.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.04.2020

Chrystus mówi dziś do nas: „Troszczcie się nie
o ten pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na
wieki” (J 6, 27). Dzięki Eucharystii jesteśmy w stanie
wypełniać z radością wolę Bożą i mieć nadzieję na
szczęśliwą wieczność.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.04.2020

Pierwszy męczennik Kościoła – św. Szczepan –
był niezwykle odważny, pokorny i miłosierny.
Naśladujmy go w naszym świadczeniu o Chrystusie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.04.2020

Dziś 75. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu
koncentracyjnego w Dachau. Dziękujmy św.
Józefowi za wstawiennictwo i za ocalenie naszych
obozowych kapłanów. Prośmy św. Józefa i św.
Katarzynę, patronkę Europy, o ocalenie wiary
w Chrystusa zmartwychwstałego na naszym
Kontynencie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.04.2020

Jako chrześcijanie bądźmy świadkami wiary na
wzór diakona Filipa, który w drodze z Jerozolimy do
Gazy pozyskał dla Chrystusa dworzanina królowej
egipskiej Kandaki.
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Maj

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.05.2020

Ku przestrodze walczącym z Kościołem – Chrystus
pod Damaszkiem zapytał: „Szawle, Szawle,
dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz 9, 4). Oznacza
to, że kto prześladuje Kościół, prześladuje
Chrystusa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.05.2020

W pierwszą sobotę maja, w dniu Święta Flagi RP,
wypełnijmy apel naszych praojców: „Idźmy, tulmy
się jak dziatki do serca Maryi Matki; czy nas nęka
życia trud, czy to winy czerni brud”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.05.2020

W nasze narodowe Święto serdecznie pozdrawiam
z Jasnej Góry wszystkich Rodaków w kraju i za
granicą, życząc zaufania i miłości do naszej Matki
i Królowej.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.05.2020

W liturgiczne wspomnienie św. Floriana serdecznie
pozdrawiam wszystkich strażaków, dziękując
za okazywaną pomoc w różnych nieszczęściach
i życząc obfitości Bożych łask w życiu osobistym,
rodzinnym i w posłudze strażackiej.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.05.2020

W naszej wierze zdarzają się kryzysy. Niekiedy
wątpimy w działanie Chrystusa w naszym życiu,
zwłaszcza wtedy, gdy On nie czyni tego, o co Go
prosimy. Siłę do powiedzenia Bogu „tak” na Jego
wolę znajdujemy w Eucharystii.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.05.2020

W swoich słowach i czynach Chrystus objawia
nam Ojca, wzywa nas do wiary i zapewnia nas,
że zanoszone w Jego imię nasze prośby, będą
wysłuchane.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.05.2020

W pierwszy czwartek miesiąca modlimy się
o świętość kapłanów. Prosimy także o nowe
powołania kapłańskie i zakonne. Świat potrzebuje
czystych źródeł prawdy i dobra. Są one
w Chrystusie. Zbawcą świata nie jest człowiek, ale
Bóg, którego ukazują osoby przez Niego powołane
i posłane.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.05.2020

W uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika,
głównego Patrona Polski i Patrona diecezji
świdnickiej, serdecznie pozdrawiam wszystkich
naszych diecezjan, życząc nowemu Pasterzowi
Biskupowi Markowi i całej Wspólnocie diecezjalnej
obfitości Bożych łask i opieki św. Patrona.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.05.2020

Pokój, którego potrzebuje nasze serce, jest
owocem pełnienia woli Bożej. Jest on darem
zmartwychwstałego Chrystusa, który otrzymujemy
podczas Eucharystii. Pokoju nie daje pieniądz,
władza czy sława, ale daje go Bóg tym, którzy są
Mu posłuszni.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.05.2020

W trudnym czasie kryzysu zdrowotnego,
gospodarczego i politycznego módlmy się za
naszą Ojczyznę o oddalenie pandemii, o pokonanie
prywatnych ambicji i o prawdziwe dobro Narodu
i Kościoła. Niech nasza wiara przez wierność prawdzie
i dobru kształtuje nasze życie rodzinne i narodowe.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.05.2020

Chrystus dziś przypomina, że miłość do Boga
wyraża się w zachowywaniu Jego przykazań.
W prawdziwej miłości dokonuje się wzajemna
symbioza, zmierzająca do przemienienia się
w osobę umiłowaną, aby tworzyć z nią coraz to
doskonalszą jedność.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.05.2020

Chrystus dziś przypomina, że jest dawcą pokoju.
Jego pokój to nie wolność od cierpienia, ale
wewnętrzna przemiana serca. Chrystus, udzielając
nam swojego pokoju, nie zmienia rzeczywistości
na zewnątrz, ale udziela nam wewnętrznej mocy,
abyśmy byli spokojni o przyszłość.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.05.2020

Dziś 103. rocznica pierwszego objawienia się Matki
Bożej w Fatimie. Przesłanie fatimskie Maryi jest
nadal aktualne. Jego wypełnienie niesie nadzieję na
lepszy świat.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.05.2020

„Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem
i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc
przynosili” (J 15, 16). Jezus nas wybiera, do końca
jest wierny swojej miłości do nas i mówi nam:
„Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.05.2020

Chrystus dał nam nowe przykazanie miłości
bliźniego. Stare brzmiało: „będziesz miłował
bliźniego jak siebie samego”. Nowe brzmi: „kochaj
innych tak, jak Ja cię kocham”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.05.2020

Święty Andrzej Bobola to męczennik za jedność
Kościoła. Do jedności w Kościele i w Narodzie nie
idzie się przez kompromisy, ale przez pogłębianie
autentycznej jedności z Bogiem zwaśnionych stron.
W nowym przykazaniu są rozszerzone granice
i stopień miłości.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.05.2020

Jako wierzący nie czujemy się sierotami. Chrystus
mówi dziś do nas: „Ja jestem w Ojcu moim, a wy
we Mnie i Ja w was” (J 14, 20). Prawdą tą żył św. Jan
Paweł II. Żyjmy i my, abyśmy naprawdę nie czuli się
sierotami.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.05.2020

W setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II
poczujmy się odpowiedzialni za dzieło, które Bóg
nam przekazał w nauczaniu i w życiu naszego
wielkiego Papieża. Święty Janie Pawle II czuwaj
nad Kościołem, nad naszą Ojczyzną i nad  całym
światem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.05.2020

Zsyłany nam Duch Święty, Paraklet, Duch Prawdy,
rozświetla wydarzenia naszego życia, ukazuje także
sens cierpienia, z którego Bóg wyprowadza zawsze
jakieś dobro.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.05.2020

Ewangelia niesiona przez św. Pawła Apostoła
zawędrowała na areopag w Atenach, stolicy
greckiej filozofii i kultury. Apostoł mówił tam
o Bogu bliskiemu człowiekowi, „w którym żyjemy,
poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28). Dajmy się
prowadzić Duchowi Świętemu, a nie „mędrcom
tego świata”.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.05.2020

Bywa tak, że świat się cieszy, a my, uczniowie
Chrystusa się smucimy. Chrystus zapowiada,
że nasz smutek może przemienić się w radość.
Warunek jest jeden, aby nie czuć się nigdy
przegranym przy Chrystusie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.05.2020

Rodzimy się w bólu naszej mamy, a umieramy
w bólu własnym. Cierpienie rozsiane jest po całym
naszym życiu. Na szczęście, po smutku bólu
przychodzi radość. Ostatecznie będzie to radość
wiecznie trwająca, bo Chrystus cierpiał, umarł
i zmartwychwstał. Alleluja!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.05.2020

Dziś w katedrze świdnickiej rodzi się do kapłaństwa
pięciu diakonów. Dziękujemy Panu Bogu za nich.
Cieszymy się nimi i życzymy im bogatej w owoce
posługi kapłańskiej.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.05.2020

Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa
przypomina nam o celu ostatecznym naszego
życia. Jest nim wejście do nieba, aby z Bogiem być
na zawsze. Stójmy mocno na ziemi. W mocy Ducha
Świętego zmieniajmy jej oblicze, ale patrzmy też
w niebo, gdzie jest nasz wieczny dom.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.05.2020

Potrzebujemy darów Ducha Świętego, abyśmy
uwierzyli, że wypełnianie woli Bożej jest najlepszym
sposobem na bycie spełnionym człowiekiem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.05.2020

W Dniu Matki pozdrawiam z wielką czcią wszystkie
nasze Mamy, żyjące z nami na ziemi i będące już
w wieczności. Matkom ziemskim życzę obfitości
Bożych łask, a Matkom w krainie wieczności
pełnego szczęścia w Bogu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.05.2020

Chrystus w modlitwie arcykapłańskiej, która nadal
trwa, modli się za nas o dar jedności i o uświęcenie
w prawdzie. Bądźmy obecni w tej modlitwie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.05.2020

W dniach nowenny przed uroczystością Zesłania
Ducha Świętego trwajmy z Chrystusem w modlitwie
o jedność w nas, jedność w naszych rodzinach
i parafiach, o jedność w Kościele, Narodzie
i świecie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.05.2020

Czy pamiętasz, czy pytał Cię ktoś kiedyś: „Czy
kochasz mnie?”. Wiedz o tym, że codziennie pyta
Cię o to Chrystus: „Czy kochasz Mnie?”. Jaką dajesz
odpowiedź? Taką, jak św. Piotr czy inną?
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.05.2020

Dobiega końca okres wielkanocny. Odnowiliśmy
w nim wiarę w zmartwychwstanie Chrystusa,
w Jego zbawczą obecność w niebie po prawicy
Ojca i na ziemi – w Kościele. W tej wierze idźmy
w przyszłość. Niech Duch Święty przez nas zmienia
oblicze ziemi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.05.2020

Od naszego chrztu jesteśmy świątynią Ducha
Świętego. Otwarci na Jego dary, bądźmy gorliwymi
świadkami Chrystusa zmartwychwstałego.
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Czerwiec

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.06.2020

Jeśli jesteś chrześcijaninem, to pamiętaj, że masz
w niebie Matkę, która ma na imię Maryja. Chrystus
przekazał Ją całemu Kościołowi, aby go kochała
i mu służyła. Bądź Jej dobrym dzieckiem. Z okazji
Dnia Dziecka wszystkim dzieciom życzę, by oprócz
swojej mamy kochały Maryję.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.06.2020

Jako chrześcijanie żyjemy w dwóch
społecznościach: świeckiej i religijnej. Jesteśmy
obywatelami państwa i dziećmi Bożymi. W tych
dwóch wspólnotach stosujmy się do słów
Chrystusa: „Oddajcie Cezarowi to, co należy do
Cezara, a Bogu to, co należy do Boga” (Mk 12, 17).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.06.2020

Chrystus dziś mówi do nas: „Bóg nie jest Bogiem
umarłych, lecz żywych” (Mk 12, 27). Jesteśmy zatem
powołani nie do śmierci i unicestwienia, ale do
życia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.06.2020

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego
Kapłana niech będzie dla nas sposobnością do
modlitwy o świętość kapłanów i o nowe powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.06.2020

W miesiącu czerwcu odkrywamy na nowo wartość
modlitwy: „Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń
serca nasze według serca Twego”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.06.2020

Jezus pochwalił ubogą wdowę za dar wrzucony
do skarbony. Dzielmy się i my z drugimi nie tyle
z obfitości posiadania, ale ze szczerości serca.
Nasze dobre czyny dają blask Kościołowi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.06.2020

Uwielbiajmy Najświętszą Trójcę pobożnie
czynionym znakiem krzyża świętego oraz słowami:
„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.06.2020

Ciągle zadziwia nas postawa św. Jadwigi Królowej,
która dla dobra Rzeczypospolitej Obojga Narodów
zrezygnowała z osobistych planów. Niech znajdzie
uznanie i naśladowanie u dzisiejszych polityków.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.06.2020

Jezus nazywa nas dzisiaj solą ziemi i światłem
świata. Czujmy się zatem odpowiedzialni za
prawdę, za dobro i za inne ewangeliczne wartości.
Niech przez nas Bóg staje się bliższym dla tych,
którzy Go nie znają lub poszukują.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.06.2020

Chrystus udoskonalił i wypełnił starotestamentalne
Prawo i wezwał nas do jego wypełniania. Na
areopagach świata rezydują dziś fałszywi prorocy,
którzy dość często znoszą Boże prawo. Pozostańmy
wierni przykazaniom Boga.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.06.2020

Święty Tomasz z Akwinu napisał: „W Kościele
Eucharystia składana jest tak za żywych, jak i za
zmarłych, aby pomagała wszystkim, bo dla dobra
wszystkich została ustanowiona”. Pamiętajmy
o tym!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.06.2020

Dziś Chrystus przypomina, że grzech to nie tylko
zewnętrzne czyny, ale także złe myśli i słowa.
Grzech rodzi się w naszej woli, gdy podejmujemy
decyzje przeciw prawu Bożemu. Walczmy
z grzechem, a nie z grzesznikiem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.06.2020

Czujemy się upokorzeni, gdy mamy świadomość,
że jesteśmy okłamywani. Ukrywanie lub
deformowanie prawdy zawsze poniża godność
człowieka. Naród może się jednoczyć jedynie
w oparciu o rzetelną prawdę. „Niech mowa wasza
będzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt 5, 37).
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.06.2020

Jesteśmy w Kościele, we wspólnocie ludzi, którzy
uwierzyli Jezusowi. Każdy z nas może krzewić
wokół siebie dobro, pielęgnować i leczyć chorych,
demaskować i przepędzać złe duchy w świecie,
służyć tym, którzy są w potrzebie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.06.2020

Serdecznie pozdrawiam wszystkich z miasta
narodzin św. Jana Pawła II oraz z Kalwarii
Zebrzydowskiej, życząc wstawiennictwa u Boga
naszego wielkiego świętego Papieża.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.06.2020

Na wzór starotestamentalnych proroków, dziś
Kościół jest posłany przez Boga, by m.in. upominać
niezachowujących Boże przykazania, kimkolwiek by
oni byli i zarazem przypomina im, że trwa za nich
w Kościele modlitwa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.06.2020

Święty Brat Albert Chmielowski pokazał nam, co
znaczy miłosierdzie w praktyce. Uczył nas podobać
się Bogu, a nie ludziom, służąc bezinteresownie
bezdomnym i ubogim. Idźmy wskazaną przez
niego drogą.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.06.2020

Największą radość sprawiamy Bogu, gdy z ufnością
szepczemy lub wołamy „Ojcze nasz”, dołączając
prośby wskazane przez Jezusa. Dbajmy o to, by
modlitwa ta nie była jedynie modlitwą naszych
warg, ale naszych serc.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.06.2020

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
to przypomnienie, że Bóg nas kocha i zarazem
wezwanie do naszego miłowania Pana Boga i ludzi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.06.2020

Jakie to ważne, abyśmy – na wzór Maryi –
zachowywali i rozważali w naszym sercu Bożą
mądrość, abyśmy mniej mówili a więcej słuchali
i rozważali w naszej duszy, co mówi Bóg i co
mówią ludzie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.06.2020

Żyjemy w świecie, w którym towarzyszą nam lęki:
lęk przed katastrofami naturalnymi, wirusami,
chorobami, lęk przed dzikimi zwierzętami
i nieprzyjaznymi ludźmi. A Chrystus dzisiaj mówi:
„Nie bójcie się!”. Dlatego powtarzajmy: Jezu, ufam
Tobie! Opatrzności Boża czuwaj nad nami!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.06.2020

Odkrywanie prawdy o samym sobie powstrzymuje
nas od pochopnego osądzania drugich. Wtedy
przestaje się widzieć drzazgę w oku bliźniego
a widzi się belkę we własnym oku. Chrystus mówi:
„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7, 1).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.06.2020

Do autentycznych wartości i do prawdziwych
sukcesów dochodzi się na ogół przez ciasne bramy
i wąskie drogi, poprzez trudy, ofiary i wyrzeczenia.
Chrystus zapowiada trudną drogę do nieba. Z Jego
pomocą możemy ją pokonać i osiągnąć szczęście
wieczne.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.06.2020

Urzeka nas asceza, prawość, pokora i odwaga św.
Jana Chrzciciela. Swoją szlachetność i wierność
Chrystusowi przypłacił więzieniem i męczeńską
śmiercią. Miejmy respekt dla wartości, które głosił
i którymi żył.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.06.2020
Tylko słowo Boże wysłuchane i wypełniane
kształtuje nasze życie osobiste i społeczne.
Wszelkie obietnice i deklaracje tracą wartość,
gdy brakuje wierności w pełnieniu woli Bożej
i posłuszeństwa Bogu.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.06.2020

Po wygłoszeniu kazania na Górze Chrystus uzdrawia
trędowatego. Przechodzi od mówienia prawdy do
czynu miłości. Podobnie postępuje z nami: głosi
nam Ewangelię i obdarza nas mocą Ducha Świętego
w sakramentach. Poddawajmy się Jego działaniu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.06.2020

Dzień 27. czerwca przypomina nam, że zawsze
możemy liczyć na wstawiennictwo i pomoc Maryi.
Dlatego jak najczęściej powtarzajmy słowa modlitwy:
„Matko Pomocy Nieustającej, proś Boga za nami!”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.06.2020

Żaden filozof ani mędrzec nie oczekiwał, by
uczniowie kochali go więcej niż ojca i matkę,
i więcej niż syna i córkę. Tylko Chrystus postawił
takie żądanie, gdyż tylko On kocha nas najbardziej
– nas wszystkich i każdego z osobna. Oddawajmy
miłość za miłość.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.06.2020

Kościół dzisiaj wraca do swoich początków, do Świętych Apostołów Piotra i Pawła, na których Chrystus
zbudował swój Kościół, którego nie przemogą
bramy piekielne. Czy uważam Kościół za swój dom?
Co robię, żeby był piękniejszy i doskonalszy?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.06.2020

Płyniemy w łodzi Kościoła ze śpiącym niekiedy
Chrystusem. Ilekroć podczas różnych życiowych
burz popadamy w przerażenie, niech nam się
przypominają słowa Chrystusa: „Czemu bojaźliwi
jesteście, małej wiary?” ( Mt 8, 26a).
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Lipiec

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.07.2020

Powinniśmy być zawsze mieszkaniem Ducha
Świętego, a nie ducha złego. Chrystus uwalnia nas
od grzechów i złych duchów, które mogą zawładnąć
naszym życiem i doprowadzić nas do katastrofy.
Powiedz szczerze: kto mieszka w twoim sercu?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.07.2020

Chrystus przedstawia się dziś jako lekarz naszych
dusz i ciał. W spotkaniu z paralitykiem uzdrowił
najpierw jego ducha, a potem ciało. Widoczne
uzdrowienie ciała było dowodem uzdrowienia duszy.
Dbajmy równomiernie o zdrowie duchowe i cielesne.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.07.2020

Apostoł Tomasz to przykład człowieka,
który nie uwierzył w świadectwo świadków
Zmartwychwstałego Jezusa. Nie dziwimy się, że
bywa tak i dziś. Zaufajmy Chrystusowi. On potrafi
wątpiących doprowadzić do wiary.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.07.2020

Na początku każdego miesiąca Chrystus ukazuje
nam swoje serce i serce swej Matki, w którym
jest prawda, pokora, miłość i radość. Jesteśmy
w świecie zranionym egoizmem, zakłamaniem,
hipokryzją, manipulacją. Uleczenie tych zranień jest
w sercu Jezusa i Maryi.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.07.2020

Niedziela dzisiejsza głosi prawdę, że pokora jest
matką wszystkich cnót. Serdecznie pozdrawiam
wszystkich Rodaków z Jasnej Góry, z domu naszej
Matki i Królowej.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.07.2020

Chrystus żyje wśród nas w swoim Kościele: naucza
i udziela mocy Ducha Świętego. Dotykajmy Jego
zbawczej szaty w duchu wiary ewangelicznej
niewiasty.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.07.2020

Działalność publiczna Jezusa obejmowała
nauczanie, uzdrawianie i wypędzanie złych duchów.
Chrystus z tą samą mocą czyni to dziś w Kościele.
On jest naszym pierwszym Nauczycielem
i Uzdrowicielem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.07.2020

Święty Jan z Dukli to franciszkanin pełen pokory
i cierpliwości. W jego liturgiczne wspomnienie
serdecznie pozdrawiam wszystkich franciszkanów,
w szczególności ojców bernardynów oraz
mieszkańców Huciska k. Leżajska. Idźmy do Boga
drogą św. Jana, drogą pokory i cierpliwości.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.07.2020

Jako ochrzczeni i bierzmowani, wszyscy duchowni
i świeccy jesteśmy posłani, by głosić Ewangelię
słowem i życiem. Bądźmy zwiastunami pokoju. Na
poważnie traktujmy przestrogi Chrystusa dotyczące
bezinteresowności i ewangelicznego ubóstwa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.07.2020

Kościół w pierwszych wiekach był prześladowany
tak ze strony Żydów, jak i pogan. Trwa i dzisiaj
niszczenie Kościoła i tego, co chrześcijańskie.
Chrystus mówi dziś: „Oto Ja posyłam was jak owce
między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże,
a nieskazitelni jak gołębie” (Mt 10, 16).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.07.2020

W święto św. Benedykta, patrona Europy,
serdecznie pozdrawiam z Jasnej Góry, z XXIX
Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja, wszystkich
Polaków i Europejczyków, życząc, abyśmy budowali
Polskę i Europę wedle hasła św. Benedykta: Ora et
labora – „Módl się i pracuj”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.07.2020

Bóg karmi nas nieustannie swoim słowem
i pragnie, aby mogło ono wydać obfity plon.
Z naszej strony potrzebne jest uważne słuchanie,
prawidłowe rozumienie i ochotne wypełnienie.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.07.2020

Bóg chce być pierwszym w każdej naszej miłości.
Jeżeli się o to staramy, wówczas każda nasza miłość
staje się piękna i szczęściorodna.
Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.07.2020

Bóg wszystkim nam daje szansę, byśmy Go
lepiej poznali i bardziej kochali, dlatego jest nam
potrzebne ciągłe nawracanie się, nie tylko ze zła,
ale także z tego, co dobre, na to, co lepsze.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.07.2020

Przyjęcie Ewangelii nie jest wynikiem
intelektualnych działań, ale pokornego uznania
naszej zależności od Boga. „Bóg bowiem pysznym
się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę” (1 P 5, 5b).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.07.2020

Wśród zewnętrznych znaków przynależności do
Maryi i oddania życia Chrystusowi jest szkaplerz.
Nosili go papieże, władcy europejscy, polscy
królowie i święci, a wśród nich św. Jan Paweł II. Dla
Ciebie też może być przepustką do nieba.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.07.2020

Ewangeliczna narracja o zrywaniu przez głodnych
uczniów kłosów w dzień szabatu jest dla nas
wezwaniem, abyśmy zwrócili uwagę na przeżywanie
niedzieli. Niech w ten dzień pogłębia się nasza więź
z Bogiem i ludźmi.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.07.2020

Chrystus zdobywa ludzi nie przemocą
i ujarzmianiem, ale bezkompromisowym głoszeniem
prawdy i czynami miłości. Jeśli dobrowolnie
przyjmujemy Jego dar, stajemy się prawdziwie wolni
i kandydatami na wieczne szczęście.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.07.2020

„Skąd zło?”; „Dlaczego zło?”. Nie roztrząsajmy tych
pytań. Pilnujmy jednak dobra, jego wzrostu w nas.
Na ziemi dobro zawsze sąsiaduje ze złem, bo
człowiek jest wolny. Przyjdzie czas żniw, kiedy dobro
na zawsze będzie oddzielone od zła.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.07.2020

W dniu święta bł. Czesława serdecznie pozdrawiam
mieszkańców Wrocławia z życzeniem, aby miasto
przez wieki chronione przez niebieskiego Patrona,
było nadal ośrodkiem kultury i promotorem
wartości chrześcijańskich i patriotycznych na
Dolnośląskiej Ziemi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.07.2020

Jesteśmy z wyboru rodziną dzieci Bożych. Chrystus
dziś nam przypomina, że czynnikiem decydującym
o przynależności do tej rodziny i do pokrewieństwa
z Nim jest pełnienie woli Bożej.

66

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.07.2020

Kościół, pokazując nam św. Marię Magdalenę,
zachęca nas, abyśmy byli świadkami Chrystusa
i prowadzili ewangelizację wśród najbliższych osób,
z którymi żyjemy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.07.2020

W święto św. Brygidy, patronki Europy,
modlimy się za nasz Stary Kontynent, aby trwał
w Chrystusie, w Jego Ewangelii i sakramentach.
Trwając w Chrystusie zmieniamy siebie i przez to
zmieniamy Polskę i Europę.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.07.2020

W 101. rocznicę powołania policji państwowej
serdecznie pozdrawiam wszystkich policjantów
i policjantki, dziękując za służbę społeczną, życząc
obfitego Bożego błogosławieństwa i opieki św.
Michała Archanioła w życiu osobistym i publicznym.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.07.2020

W święto św. Jakuba i św. Krzysztofa wypraszamy
Boże błogosławieństwo dla wszystkich kierowców,
pielgrzymów i podróżujących; niech szczęśliwie
docierają do celów.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.07.2020

Kto lub co jest moim skarbem? Odpowiedź na to
pytanie określa mnie kim jestem.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.07.2020

Wszyscy jesteśmy wezwani do rozwoju duchowego,
do wzrastania w wierze, nadziei i miłości. Źródłem
i pokarmem dla tego rozwoju jest słowo Boże
i sakramenty, szczególnie Eucharystia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.07.2020

Kiedy ktoś chce nas okłamać, przedstawia swoje
kłamstwo w taki sposób, żeby było wiarygodne,
jak najbardziej podobne do prawdy. Podobnie zło
przedstawia w otoczce dobra. Bądźmy zatem uważni
i rozważni!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.07.2020

Marta, siostra Marii i Łazarza, to wzór wiary,
zaufania i miłości do Chrystusa, to także wzór
gościnności i pracowitości. Sprawdźmy, jak jest
z tym u nas i naśladujmy św. Martę.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.07.2020

W królestwie niebieskim na ziemi, podobnie jak
ryby w sieci, są różni ludzie: dobrzy i źli. Rozdział
ich nastąpi dopiero na końcu świata. W trakcie
ziemskiego życia dobrzy mogą się zepsuć,
a grzesznicy nawrócić. Najważniejsza będzie
końcowa ocena i końcowe rozdzielenie.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.07.2020

Święty Ignacy Loyola zostawił nam dewizę:
„Wszystko na większą chwałę Boga”. Jest to droga
do naszej wielkości. Zabieganie o własną chwałę,
umniejszanie chwały Boga kosztem starania się
o własną chwałę, nas pomniejsza.

69

Sierpień

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.08.2020

Męczeńska śmierć św. Jana Chrzciciela uzmysławia
nam, że ludzi głoszących prawdę można
prześladować, osaczyć intrygą i zabić, ale samej
prawdy zniszczyć się nie da. Ona obecna jest
w słowie Boga i w ludzkim sumieniu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.08.2020

Patrząc na Chrystusa głoszącego Ewangelię
i karmiącego chlebem zgłodniałe rzesze,
uświadamiamy sobie, że z głoszenia prawdy
i z czynienia dobra nikt nie jest zwolniony. Każdy
z nas ma jakąś możliwość pomagać bliźnim
dobrym słowem i ofiarnym czynem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.08.2020

W dramatycznych sytuacjach naszego życia niech
dochodzi do nas głos Chrystusa: „Odwagi! To Ja
jestem, nie bójcie się!” (Mt 14, 27).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.08.2020

Święty Jan Vianney, proboszcz z Ars, powiedział:
„Błogosławioną powinnością i zadaniem człowieka
jest modlitwa i miłość. Módlcie się i miłujcie: oto,
czym jest szczęście człowieka na ziemi”. Tego życzę
wszystkim Czytelnikom tych słów.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.08.2020

Spotkanie Jezusa z niewiastą kananejską zawiera
dwie główne prawdy: do Pana Boga trzeba zwracać
się w postawie pokory i wytrwałości oraz to, że
Chrystus jest Zbawicielem wszystkich narodów.
Zawsze, kiedy nam się wydaje, że Bóg nas nie
wysłuchuje, przypomnijmy sobie tę kobietę
kananejską.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.08.2020

Święto Przemienienia Pańskiego niesie nam
zobowiązanie i obietnice. Zobowiązanie zawarte
jest w słowach: „To jest mój Syn Umiłowany,
w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie” (Mt
17, 5c). Obietnica to nasze przyszłe przemienienie
w czasie zmartwychwstania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.08.2020

Zapieranie się siebie, branie swojego krzyża
i naśladowanie Chrystusa – to nasza droga do
szczęścia i do świętości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.08.2020

Wierzmy w moc naszej wiary, która jest darem
Bożym i równocześnie naszym pokornym
oddaniem się Bogu. W takiej wierze rzeczy
niemożliwe stają się możliwe.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.08.2020

Płyniemy w łodzi Kościoła po bezmiernym morzu
historii. Natrafiamy raz po raz na burze i nawałnice,
ale Chrystus czuwa nad nami. W dzisiejszą niedzielę
przychodzi do nas, aby ponowić zapewnienie:
„Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!” (Mt 14).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.08.2020

Bezinteresowny dar z siebie udoskonala naszą
osobowość. Człowiek, który nie staje się darem dla
innych, pozostaje sam, jak ewangeliczne ziarno
w ziemi. Im więcej miłości daję innym, tym więcej
odnajduję jej w moim sercu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.08.2020

Pytamy czasem, kto jest największy w Kościele?
Chrystus dziś odpowiada, że nie ten, kto najwięcej
działa i najlepiej potrafi, lecz ten, kto najmocniej
wierzy i najbardziej ufa Bogu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.08.2020

Chrystus założył Kościół nie dla aniołów, lecz
dla ludzi. Dziś nas poucza, jak mamy reagować
na grzech i zaprasza nas do wzajemnej troski
o siebie. Jeśli ktoś zgrzeszy, to mamy go upomnieć,
zawalczyć o niego osobiście, a nie mówić o nim za
jego plecami.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.08.2020

Jesteśmy niewypłacalnymi dłużnikami Pana Boga.
Spłacajmy ten dług hojnym przebaczaniem naszym
winowajcom. Przebaczajmy wszystkim, wszystko
i zawsze, abyśmy dostąpili przebaczenia naszych win
u Boga.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.08.2020

Święty Maksymilian uczy nas miłości do Niepokalanej
i do drugiego człowieka. Trwajmy w tej miłości
Chrystusowej, której miarą jest miłość Jezusa do nas.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.08.2020

Maryja Wniebowzięta jest dla nas znakiem nadziei
na nasze przyszłe uwielbienie. Dziękujemy dziś
Maryi za Cud nad Wisłą i za szczególną miłość do
naszego Narodu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.08.2020

Przeżywając setną rocznicę Bitwy Warszawskiej –
Cudu nad Wisłą, zapamiętajmy sobie jak ważną
jest troska o niepodległość polityczną i duchową
w wymiarze życia indywidualnego i społecznego.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.08.2020

Są dwie główne drogi do szczęśliwego życia
wiecznego: droga zachowywania Bożych przykazań
– dla wszystkich oraz droga naśladowania
Chrystusa w ubóstwie – dla wybranych. Pytajmy się
często Jezusa: „Panie, czego mi jeszcze brakuje?”.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.08.2020

Dzisiaj Pan Bóg przestrzega nas przed pychą
i przed zbytnim przywiązywaniem się do bogactw
doczesnych. Obydwie te postawy utrudniają nam
wieczne zbawienie. Ufajmy Bogu, dla którego nie
ma rzeczy niemożliwych.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.08.2020

Jesteśmy w winnicy Pańskiej. Bóg nie kocha nas
za coś, nawet za spełnione przez nas dobro, ale
dlatego, że jesteśmy Jego stworzeniem. Bądźmy
zawsze otwarci na dar Jego miłości, na dar Jego
obecności z nami.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.08.2020

Chrystus przedstawia wieczne przebywanie
w niebie jako ucztowanie z Bogiem. Wszyscy
jesteśmy zaproszeni na tę ucztę. Winniśmy zadbać
jednak o odpowiedni strój. Uczta eucharystyczna
jest przygotowaniem do tego wiecznego
ucztowania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.08.2020

Pytanie o to, co jest najważniejsze w naszym życiu
wraca ciągle. Chrystus dziś znowu przypomina, że
najważniejsza jest miłość do Boga z całego serca
i umysłu i miłość do bliźniego. A więc nie praca, nie
kariera, nawet nie zdrowie, ale właśnie miłość.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.08.2020

Chrystus zwraca nam uwagę, że jest pobożność
faryzejska i pobożność ewangeliczna. Ta pierwsza
to pobożność na pokaz, pełna pychy i wyniosłości.
Ta druga to pobożność pełna pokory i służebnej
miłości, to pobożność Maryi. Naśladujmy Ją!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.08.2020

Na pytanie Jezusa „A wy za kogo Mnie uważacie?”
– Szymon Piotr w mocy Ducha Świętego
odpowiedział: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
W mocy Bożego Ducha powtarzajmy to wyznanie
wiary, które jest dla nas przepustką do nieba.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.08.2020

Święty Bartłomiej Apostoł to człowiek krytyczny,
ale prawy, otwarty na prawdę. Chrystus o nim
powiedział: „Oto prawdziwy Izraelita, w którym nie
ma podstępu (J 1, 47b). Obyśmy i my zasłużyli sobie
na taką ocenę u Chrystusa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.08.2020

W naszej pobożności chodzi o to, abyśmy mieli
serca coraz bardziej podobne w miłości do Boga,
a coraz mniej faryzejskie, abyśmy „nie przecedzali
komara, a połykali wielbłąda”. Hipokryzja i obłuda to
groźny wirus dla naszego zdrowia duchowego.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.08.2020

W imieniny naszej Jasnogórskiej Matki i Królowej
serdecznie pozdrawiam z Jasnej Góry Zwycięstwa
wszystkich Rodaków w kraju i za granicą, dołączając
za wszystkich dar modlitwy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.08.2020

Wśród różnych wezwań kierowanych do nas
przez Chrystusa jest wezwanie do czuwania i do
bycia gotowym na spotkanie z Nim w chwili
śmierci. Nie ulegajmy prądowi świata, w którym
ludzie postępują tak, jakby nie było wieczności
i odpowiedzialności za nasze myśli, słowa i czyny.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.08.2020

Przeżywajmy nasze życie w postawie modlitewnego
czuwania i gotowości na przyjście Chrystusa,
który przyjdzie po nas w chwili naszej śmierci
i kiedyś na Sąd Ostateczny. Oby znalazł nas wtedy
czuwających na modlitwie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.08.2020

Święty Jan Chrzciciel zginął nie z powodu zła,
którego nie popełnił, ale dlatego że stawał
w obronie prawa Bożego. Podobnie jest z Kościołem.
Jeżeli bywa znienawidzony, to najczęściej nie
z powodu swoich grzechów, ale za wierność nauce
Chrystusa.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.08.2020

Nasze życie chrześcijańskie to droga za Chrystusem
z zapieraniem się siebie, z naszym krzyżem
i naśladowaniem Tego, za Kim idziemy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.08.2020

W 40. rocznicę narodzin Solidarności trzeba
przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Solidarność –
to znaczy: jeden i drugi, a skoro brzemię, to brzemię
niesione razem, we wspólnocie. A więc nigdy: jeden
przeciw drugiemu”.
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Wrzesień

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.09.2020

W naszej duszy chce zamieszkać zły duch i przez
nas działać. Patrzymy na owoce działania ludzi, po
których poznajemy czy działają oni w mocy Ducha
Świętego, czy pod wpływem ducha złego. Będąc na
ziemi, pomyśl z kim chcesz być w wieczności?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.09.2020

Trwa dzieło zbawcze Chrystusa urzeczywistniane
w Kościele. W nim Jezus nas naucza, uzdrawia,
ochrania przed złym duchem, wielbi z nami Ojca,
umacnia nas Duchem Świętym. Przez wiarę i miłość
bądźmy obecni w tym dziele i zachęcajmy innych.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.09.2020

Jest mądrość Boża i mądrość tego świata. Ta
pierwsza wydaje się nam czasem niedorzeczna.
Apostoł Piotr przy połowie ryb odstąpił od
mądrości światowej i poszedł za mądrością Bożą.
Owoc wiary okazał się obfitszy od owocu wiedzy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.09.2020

Dajmy się prowadzić mądrości Bożej zawartej
w Psalmach: „Miej ufność w Panu i czyń to,
co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył
bezpiecznie. Raduj się w Panu, a On spełni
pragnienia twego serca. Powierz Panu swą drogę,
a On sam będzie działał” (Ps 37).
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.09.2020

Gdy z powodu naszych religijnych przekonań
spotykają nas różne przykrości, stosujmy się do
słów św. Pawła: „Błogosławimy, gdy nam złorzeczą,
znosimy, gdy nas prześladują, dobrym słowem
odpowiadamy, gdy nas spotwarzają”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.09.2020

W dzisiejszą niedzielę Chrystus przypomina nam
o obowiązku upominania. Jest ono znakiem
naszej odpowiedzialności za prawdę i dobro.
Miejmy odwagę z miłością upominać grzeszników
i pokornie przyjmować upomnienia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.09.2020

Przychodzimy do kościoła, aby Bogu składać
dziękczynienie, uwielbienie i prośby. Bóg najlepiej
wie czego nam potrzeba, co jest w nas do uleczenia
i do poprawienia. Nie za wiele więc żądajmy, ale
zawierzajmy Bogu siebie i bliźnich.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.09.2020

W święto Narodzenia Maryi składamy Bogu
dziękczynienie za Jej narodzenie i powołanie,
a naszej Matce przynosimy kwiaty wdzięczności za
opiekę nad nami.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.09.2020

W swoich Błogosławieństwach Chrystus pochwala
drogę dobrze przeżywanego ubóstwa, głodu,
płaczu, prześladowań, a przestrzega przed drogą
bogactwa, sytości, wesela i zbierania pochwał.
Pierwsza prowadzi do szczęśliwej przyszłości,
a z drugiej trzeba zejść.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.09.2020

Duch Święty jest w nas sprawcą dobrego chcenia
i działania, uzdalnia nas do wypełniania słowa Bożego.
Pamiętajmy jednak, że przychodzi On do tych, którzy
Go pragną, a nie liczą tylko na własne siły.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.09.2020

Kościół w Polsce żegna dziś w Kalwarii Zebrzydowskiej
wybitnego hierarchę, filozofa i teologa – kard. Mariana
Jaworskiego, profesora i rektora zatroskanego
o polskie uczelnie i wydziały teologiczne, odnowiciela
Kościoła łacińskiego na Ukrainie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.09.2020

W dniu uroczystego Ingresu do katedry świdnickiej
życzymy Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Markowi
Mendykowi obfitości Bożych łask w budowaniu
duchowego i widzialnego Kościoła Świdnickiego.
Niech Maryja Matka Kościoła oraz św. Stanisław,
patron diecezji wspomagają codzienną posługę.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.09.2020

Wobec Pana Boga jesteśmy zawsze dłużnikami. Nie
jesteśmy w stanie wyrównać rachunku za życie, za
zbawienie, za przeróżne dary od Niego otrzymane.
Niech największym darem z naszej strony będzie
nasze skruszone, przebaczające serce.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.09.2020

W święto Podwyższenia Krzyża Świętego
przypominamy sobie, że Jezus Chrystus oddał za
nas swoje życie na drzewie krzyża. Z krzyża mówi
do nas w milczeniu: zobacz, jak cię kocham!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.09.2020

Maryja była najbliżej Jezusa nie tylko w porządku
natury, ale też w porządku wiary. Oddając cześć
Matce Bożej Bolesnej, uznajemy nie tylko
Jej wielkie cierpienie, ale nade wszystko dziękujemy
Jej za wierność, zaufanie i miłość do Pana Boga.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.09.2020

Niepokoją nas ludzie przekorni: przesadnie
ugodowi lub totalni krytykanci, potomkowie
biblijnych faryzeuszy. Receptą dla takich i dla nas
wszystkich jest hymn św. Pawła o miłości z Listu do
Koryntian.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.09.2020

Na uczcie u faryzeusza pojawiły się dwa rodzaje spojrzenia
na człowieka: Szymon patrzył na niewiastę przez pryzmat
jej grzechów, Chrystus zaś przez jej ludzką miłość. Nie
patrzmy na ludzi przez pryzmat popełnionego przez nich
zła, ale przez czynione przez nich dobro.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.09.2020

Święty Stanisław Kostka to młodzieniec, który szedł
pod prąd; słuchał bardziej Boga i swego sumienia
aniżeli najbliższych ludzi. Ukazał w młodym wieku
na czym polega mądrość.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.09.2020

Trwa zasiew Bożego słowa. Jaką jestem glebą dla niego?
Kogo lubię słuchać i dlaczego? I co na to mój Bóg?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.09.2020

Z Jasnej Góry pozdrawiam wszystkich czcicieli Matki
Bożej Częstochowskiej, w szczególności członków
Bractwa NMP Królowej Korony Polskiej i pracowników
mediów w dniu Środków Społecznego Przekazu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.09.2020

„Gdy Jezus wychodził z Kafarnaum, ujrzał człowieka
siedzącego w komorze celnej imieniem Mateusz i rzekł do
niego: pójdź za Mną. On wstał i poszedł za Nim” (Mt 9, 9).
Ten sam Jezus także ciebie powołał do wspólnoty Kościoła
podczas twojego chrztu. I co, wstałeś i idziesz za Nim?
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.09.2020

Jesteśmy w rodzinie Kościoła. Łączy nas
pokrewieństwo duchowe wyrastające ze słuchania
i wypełniania słowa Bożego. To, co jako grzeszni
ludzie zepsujemy, Bóg z nami naprawi. Bądźmy
w Kościele jedno z Bogiem i między sobą.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.09.2020

Dla św. Ojca Pio najważniejszym wydarzeniem
każdego dnia była Eucharystia. Bóg przychodził do
ludzi ze swoim miłosierdziem przez jego ofiarną
posługę w konfesjonale. Czym są dla mnie te
wartości?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.09.2020

Ciągle pozostaje otwarte pytanie: czy ludzie
niewierzący – jak ongiś Herod – winni się
wypowiadać miarodajnie o Chrystusie?
Z pewnością nie! Tylko wiara w Chrystusa uzdalnia
nas do odkrywania Jego tajemnicy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.09.2020

Dzięki Jezusowi Chrystusowi wiemy nie tylko kim
jest Bóg, ale także kim jest człowiek. W poznaniu
Boga i człowieka bardzo nam pomaga modlitwa
i milczenie.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.09.2020

Chrystus uprzedzał apostołów, aby nie tylko
do Niego, ale i w stosunku do przyszłych
dziejów Kościoła, nie kierowali się przejściowym
entuzjazmem, lecz wzięli realistycznie pod uwagę
nieodłączną rzeczywistość krzyża, cierpień i prób.
Jakże aktualne i dzisiaj jest to wskazanie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.09.2020

W dzisiejszej Liturgii słowa Bóg oznajmia nam, że
to nie On winien się dostosowywać do naszych
przekonań i ocen, ale to my winniśmy myśleć
i postępować wedle Jego wskazań. Od zmiany
naszego myślenia ze światowego na ewangeliczne
zaczyna się nasze nawrócenie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.09.2020

Na różnych drogach ludzie szukają chwały, sławy
i wielkości. Chrystus proponuje drogę miłości,
na której się służy bliźnim i nierzadko cierpi.
Taką drogę obierali święci, wśród których jest św.
Wacław, czeski król z X wieku. Pokazał, że świętość
można zdobyć, pełniąc wysoki urząd.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.09.2020

Dość często zapominamy o świecie czystych
duchów, których nazywamy aniołami, którzy wraz ze
świętymi uwielbiają Boga i wypełniają zlecone przez
Niego różne misje. Z aniołami łączymy sie podczas
Mszy św. w wielbieniu Boga na zakończenie prefacji
w słowach: Święty, Święty, Święty!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.09.2020

Święty Hieronim, tłumacz Pisma Świętego na
język łaciński, kieruje naszą uwagę na wartość
najważniejszej księgi świata, jaką jest Biblia
i przestrzega nas, że nieznajomość Pisma Świętego
jest nieznajomością Chrystusa.
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Październik

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.10.2020

Różne są rodzaje troski o powołania kapłańskie
i zakonne. Chrystus przypomina, że najważniejszą
drogą do wzrostu liczby powołań do służby
kapłańskiej w Kościele jest modlitwa: „Proście więc
Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje
żniwo” (Łk 10, 2).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.10.2020

Aniołowie stróżowie to nasi najbliżsi niewidzialni
przyjaciele, których nam przydziela Bóg, aby
nas strzegli przed różnymi niebezpieczeństwami
i wspomagali w drodze do nieba.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.10.2020

Patrząc na cierpiącego i ufającego Bogu Hioba
możemy powiedzieć, że w Kościele są potrzebni
nie tylko utalentowani misjonarze, wychowawcy,
charytatywni działacze, ale także osoby, które
w ciszy i w zaufaniu do Boga modlą się i znoszą
swoje cierpienia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.10.2020

Jesteśmy w winnicy Pańskiej. Jako dzierżawcy
winniśmy przynosić należny plon Bogu,
właścicielowi winnicy. Zachowujmy się zatem
jak dzierżawcy a nie jak właściciele. Nie walczmy
z wysłannikami Boga, którzy nas upominają.
Wszelkie działania przeciw Bogu są działaniami
przeciwko nam samym.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.10.2020

W 82. rocznicę śmierci św. Faustyny powtarzamy wraz
z nią słowa: „Jezu, ufam Tobie”; „Dla Jego bolesnej
męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.10.2020

Nie przeciwstawiajmy aktywności życiowej modlitwie
i kontemplacji, ale łączmy te dwie postawy w służbie
Bogu i ludziom. Serdeczne pozdrowienia z kościoła
św. Mateusza w Pabianicach, gdzie jako chłopczyk
modlił się św. Maksymilian.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.10.2020

„Nie będziecie mieć innej broni oprócz Różańca”
– tak powiedziała Matka Boża w Akita w Japonii.
Wierzmy w to, że Różańcem obronimy naszą
Ojczyznę i Europę, Kościół i świat.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.10.2020

„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam” (Łk 11, 9). Nasza modlitwa
błagalna winna być wytrwała i pełna ufności.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.10.2020

Chrystus został oskarżony przez niektórych, że
jest na usługach szatana. On, który głosił prawdę
i czynił dobro, został uznany za przestępcę
i stracony na krzyżu. Cierpienie Jezusa ma swoje
przedłużenie w Kościele.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.10.2020

„Błogosławieni są raczej Ci, którzy słuchają słowa
Bożego i go przestrzegają” (Łk 11, 28). Nabywajmy
podobieństwa do Maryi przez wypełnianie tych słów.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.10.2020

Bóg chce z nami ucztować nie tylko w wieczności,
ale także tu, na ziemi. To ziemskie ucztowanie
nazywa się Eucharystia. Nie wymawiajmy się,
ale z radością, w każdą niedzielę śpieszmy na
spotkanie z Panem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.10.2020

Niektórzy chrześcijanie zamiast życie
dostosowywać do Ewangelii, próbują Ewangelię
dostosować do życia. Chrystus o takich ludziach
wypowiedział słowa: „To plemię jest plemieniem
przewrotnym” (Łk 11, 29a). Słowa te nie są
potępieniem, ale wezwaniem do nawrócenia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.10.2020

Nasze życie ma podwójny wymiar: zewnętrzny
i wewnętrzny; zewnętrzny – to środowisko: osoby
i rzeczy; wewnętrzny – to świat naszych myśli,
przekonań i pragnień. Chrystus wzywa nas do
troski o życie wewnętrzne, o wiarę, która działa
przez miłość.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.10.2020

W naszym religijnym życiu utrwalają się różne
przyzwyczajenia: dobre i złe. Czasami jest nam
potrzebny silny wstrząs, by nie zagubić tego, co
istotne i najważniejsze. Tak postępował Chrystus
wobec faryzeuszy. Czy mogę być pewny, że żadne
z upomnień Jezusa nie odnosi się do mnie?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.10.2020

Chrystus został odrzucony przez swoich ziomków
i jest odrzucany w każdym pokoleniu. Odrzucają Go
w pewnym sensie i chrześcijanie, ilekroć nie przyjmują
całej Jego nauki i nie okazują Mu prawdziwej wierności.
Nie bądźmy chrześcijanami tak „na niby”, ale „na serio”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.10.2020

W 42. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na
papieża powracajmy do dziedzictwa duchowego
św. Jadwigi Śląskiej i św. Jana Pawła II. Bądźmy
apostołami modlitwy, miłosierdzia i pokoju.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.10.2020

Niech świadectwo świętych męczenników naszego
Kościoła będzie dla nas źródłem męstwa w wierze.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.10.2020

W Tygodniu Misyjnym przypominamy sobie, że
wszyscy jesteśmy misjonarzami i wspieramy dzieło
misyjne Kościoła naszymi modlitwami i ofiarami.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.10.2020

W 36. rocznicę zamordowania bł. Jerzego
Popiełuszki modlimy się, abyśmy żyjąc
w prawdziwej wolności, umieli zło dobrem
zwyciężać. Chcemy także pamiętać o jego słowach:
„Obowiązkiem chrześcijanina jest stać przy
prawdzie, choćby miała ona wiele kosztować”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.10.2020
Od św. Jana z Kęt uczmy się łączyć pokorę
z miłosierdziem oraz wiedzę ze świętością.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.10.2020

Chrystus dziś nas poucza, że kto czyni zło z całą
świadomością, zasługuje na wielką karę, zaś kto
uczyni zło w części nieświadomie, będzie w części
usprawiedliwiony. Czujmy się więc odpowiedzialni
za to, co robimy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.10.2020

W 42. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła
II słyszymy jego słowa ze Stolicy św. Piotra: „Nie
lękajcie się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi
[...] otwórzcie granice państw, systemów
ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny
kultury, cywilizacji, rozwoju!”.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.10.2020

Bóg przemawia do nas nie tylko słowami Biblii,
ale także przez wydarzenia. Chrystus przypomina,
że odczytywanie sensu wydarzeń jest ważniejsze
od znajomości praw natury. Zatem szukajmy
odpowiedzi: co Bóg nam chce przekazać przez
obecną pandemię koronawirusa?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.10.2020

W dzisiejszej Ewangelii Chrystus poucza nas, że
każde nieszczęśliwe wydarzenie winno być dla nas
wezwaniem do nawrócenia, a nie do osądzania
Bożego działania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.10.2020

Chcemy wiedzieć co jest dla nas najważniejsze.
Chrystus przypomina nam, że to miłość do Boga
z całego serca, z całej duszy i z całego umysłu i do
bliźniego, jak do samego siebie. Bóg nas pierwszy
umiłował i uzdolnił do miłowania. Stosując to
w życiu jesteśmy na drodze do szczęścia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.10.2020

Chrystus uzdrawia pochyloną od osiemnastu lat
niewiastę. Nam też potrzebne jest wyprostowanie,
byśmy nie patrzyli tylko na ziemię, ale także w górę:
na krzyż, ku niebu. Dlatego prośmy Chrystusa,
by nas duchowo wyprostował z różnych naszych
garbów.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.10.2020

Codziennie, rozpoczynając modlitwę różańcową,
prosimy o przymnożenie nam wiary, nadziei
i miłości, czyli o wzrost w nas królestwa Bożego,
które winno się rozwijać na wzór ziarenka gorczycy.
To wzrastanie królestwa Bożego jest owocem Bożej
Łaski i naszego wysiłku.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.10.2020

Chrystus kochał góry. Tam się wiele modlił, wybrał
apostołów, wygłosił kazanie, przemienił się wobec
uczniów, zawisł na krzyżu, umarł, zmartwychwstał
i odszedł do nieba. Dziś rolę gór pełnią świątynie,
gdzie przebywamy z Chrystusem. Kochajmy je
i chrońmy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.10.2020

Powinniśmy się zdeklarować, gdzie chcemy być:
czy pod skrzydłami Pana Boga czy w objęciach
szatana? Czy obieramy drogę posłuszeństwa Bogu,
drogę wiary, prawdy, pokory i miłości czy drogę
kłamstwa, obłudy i nienawiści? Wybierajmy!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.10.2020

Trwa dialog Boga z człowiekiem. Chrystus
korygował kiedyś myślenie i postawy faryzeuszy.
Dziś czyni to nadal w swoim Kościele. Z ufnością
i pokorą przyjmujmy i zachowujmy Jego słowo.
Krzyczącym zaś na placach i ulicach mówmy: „Gdzie
jest Bóg, tam jest przyszłość”.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.10.2020

Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Różańca
Świętego zawierzamy siebie, Kościół, Ojczyznę
i świat. Trzymając się Jej matczynej dłoni,
z różańcem w ręku, idziemy w przyszłość w wierze,
nadziei i miłości. Maryjo, nasza Matko, „bądź
z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas!”.
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Listopad

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.11.2020

W uroczystość Wszystkich Świętych Bóg ukazuje
nam cel naszego życia. Doczesny żywot jest
przygotowaniem do życia wiecznego, które nie zna
czasu ani przestrzeni. Drogę ku niemu stanowią
ogłoszone przez Chrystusa Błogosławieństwa.
Odrzucajmy ewangelię świata a praktykujmy
Ewangelię Chrystusa!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.11.2020

We wspomnienie wszystkich Wiernych Zmarłych
modlimy się do naszego Zbawiciela: „Także i ci,
których ciała śpią już w bezmiernym pokoju, niech
w Twoim świetle się zbudzą, by Ciebie wielbić na
wieki. Amen”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.11.2020

Pan Bóg stworzył nas do życia wiecznego, a życie
doczesne na ziemi dał nam po to, abyśmy mogli
dojrzeć duchowo do zamieszkania na zawsze
w niebie. Traktujmy więc doczesność jako drogę do
życia wiecznego.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.11.2020

W Ewangelii czytanej w środę po 31. niedzieli
zwykłej Chrystus wymienia dwa wymagania, aby
być Jego uczniem: pierwsze – aby On był na
pierwszym miejscu w naszej miłości; drugie – aby
iść za Nim ze swoim życiowym krzyżem.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.11.2020

Na Zachodzie niektórzy chrześcijanie wypisują się
z Kościoła. Chrystus szuka zagubionych. W niebie
jest radość z każdego nawrócenia. Póki żyjemy,
wracajmy tam, gdzie powinniśmy być, czyli do Pana
Boga.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.11.2020

W przypowieści o przezornym włodarzu Chrystus
wzywa nas do zastanowienia się, jaka jest proporcja
między naszym angażowaniem się w sprawy
tego świata, a troską o religijny wymiar naszego
życia. Okazujmy się zatroskani nie tylko o to, co
doczesne, ale także o nasze zbawienie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.11.2020

Z liturgii słowa z soboty przed 32. niedzielą zwykłą
bierzemy ze sobą dwa wskazania: „Wszystko mogę
w Tym, który mnie umacnia” (Flp 4, 13) oraz „Nie
możecie służyć Bogu i mamonie!” (Łk 16, 13).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.11.2020

Przypowieść o roztropnych i nierozsądnych
pannach wzywa nas do odpowiedzialności za
siebie, za swoją lampę i oliwę, za swoją wiarę
i miłość. Nie da się wierzyć, kochać, ufać za kogoś.
Oczekując na powrót Chrystusa kontrolujmy czy do
lampy wiary mamy oliwę miłości?
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.11.2020

„Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście”
(1 Kor 3,17b). To słowa natchnione przez Ducha
Świętego, dotyczące nas, ochrzczonych. Jakże to
wielki dar i zadanie; przywilej i zobowiązanie!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.11.2020

Chrystus zaleca nam, abyśmy po wykonaniu
zleconego nam zadania, mówili: „Słudzy
nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co
powinniśmy wykonać” (Łk 17, 10). Służmy zatem
bez oglądania się na pochwałę, nagrodę czy
odznaczenia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.11.2020

Niepodległość Ojczyzny jest dla nas darem
i zadaniem. Za dar niepodległości dziękujemy Bogu
i prosimy, abyśmy go nie utracili. Podejmujmy
też wysiłek duchowy i fizyczny, abyśmy budowali
i umacniali niepodległość na fundamencie prawdy,
sprawiedliwości i miłości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.11.2020

Królestwo Boże tkwi w naszych sercach, w których
trwa komunia z Chrystusem, wypełniona miłością
do Boga i do ludzi; jest w nas i pośród nas.

104

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.11.2020

13 listopada wspominamy w liturgii Kościoła
pierwszych pięciu polskich męczenników. Niech ich
świadectwo wiary i miłości do Chrystusa i Kościoła
pomoże nam budować nasze katolickie życie
osobiste, rodzinne i narodowe.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.11.2020

Chrystus dzisiaj pyta nas: „Czy jednak Syn
Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”
(Łk 18, 8b). Można odpowiedzieć, że tak, jeśli
będziemy trwać na indywidualnej i wspólnej
modlitwie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.11.2020

Wszyscy jesteśmy obdarowani przez Boga
talentami. Pierwszym z nich jest nasze
człowieczeństwo, które rozwijamy przez
bezinteresowny dar z siebie. Każdy przyjmowany
sakrament jest przyjęciem nowego talentu.
Z każdego będziemy rozliczeni. A więc zamieniajmy
bierność na aktywność.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.11.2020

Maryja, Matka Miłosierdzia, jest najdoskonalszym
odbiciem Bożego Miłosierdzia w stworzeniu. Do
Niej wołamy: „Przeto, Orędowniczko nasza, one
miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa,
błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym
wygnaniu nam okaż”.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.11.2020

Nawrócenie Zacheusza jest dla nas wezwaniem,
abyśmy w naszej codzienności nie myśleli jedynie
o sobie, o własnych interesach, ale otwierali się
na bliźnich. Pamiętajmy o haśle Światowego Dnia
Ubogich: „Wyciągnij rękę do ubogiego”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.11.2020

W liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny, dziewicy
i męczennicy, serdecznie pozdrawiam naszą
młodzież, życząc wszystkim młodym przyoblekania
się w piękne ozdobne cnoty: wiary, czystości
i męstwa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.11.2020

Modląc się codziennie za zmarłych spoglądajmy
w niebo. Tam jest dla nas dom stałego zameldowania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.11.2020

Dbajmy o piękno naszych świątyń, tych
materialnych i tych żywych, którymi jesteśmy. Niech
będą godnym miejscem naszego przebywania
z Bogiem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.11.2020

W liturgiczne wspomnienie Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny chcemy pamiętać jak ważne jest
odnawianie naszego ofiarowania się Bogu.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.11.2020

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata,
przypadającą w 2020 roku 22 listopada, serdecznie
pozdrawiam wszystkich muzyków i śpiewaków
kościelnych: organistów, chóry kościelne, schole,
zespoły muzyczne i wokalne. Dziękujemy za dar
piękna w chwaleniu Boga.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.11.2020

Patrząc na ubogą wdowę możemy powiedzieć,
że wielki jest ten, kto oddaje wszystko, na wzór
samego Boga, który do skarbony świata wrzucił
wszystko – swojego Jednorodzonego Syna Jezusa
Chrystusa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.11.2020

Ziściła się zapowiedź Chrystusa dotycząca
zburzenia świątyni w Jerozolimie. Spełni się także
Jego zapowiedź odnosząca się do końca świata.
Nie pytajmy kiedy to nastąpi, ale zawierzajmy Bogu
naszą przyszłość ziemską i wieczną.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.11.2020

Chrystus dziś mówi: „Będzie to dla was sposobność
do składania świadectwa”. Jako duchowni i wierni
świeccy jesteśmy świadkami Chrystusa. Podczas
Eucharystii otrzymujemy światło i moc Ducha
do dawania świadectwa. Jakim zatem jestem
świadkiem mojego Zbawiciela?
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.11.2020

Mimo ewangelicznych katastroficznych zapowiedzi,
o których słyszymy w ostatnich dniach roku
kościelnego, Bóg nie zostawi świata w mocy zła.
Ostatnim słowem nie jest „zniszczenie”,
ale „zbawienie”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.11.2020

Apokaliptyczne wizje przybliżane w ostatnich
dniach w liturgii Kościoła mogą budzić u wielu
lęk. Jednakże w centrum tego przesłania nie jest
budzenie lęku, lecz wezwanie do nawrócenia. Póki
jesteśmy na ziemi, możemy się nawrócić!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.11.2020

W ostatnim dniu roku liturgicznego Chrystus nas
ostrzega i zachęca: „Uważajcie, aby wasze serca nie
były ociężałe [...] Czuwajcie i módlcie się w każdym
czasie” (Łk 21, 34a. 36a). Nie zachowujmy się tak,
jak byśmy mieli tu pozostać na zawsze.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.11.2020

Na progu nowego roku kościelnego wołamy do
Boga: „Odnów nas, Boże, i daj nam zbawienie” (Ps
80, 4), a Pan nam odpowiada: „Lecz co wam mówię,
mówię wszystkim: czuwajcie” (Mk 13, 37).
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.11.2020

W 40. rocznicę ogłoszenia encykliki św. Jana Pawła
II o Bożym Miłosierdziu Dives in misericordia,
przyjmijmy z niej słowa: „Objawiona w Chrystusie
prawda o Bogu, który jest «Ojcem miłosierdzia»
(2 Kor 1, 3), pozwala nam «widzieć» Go szczególnie
bliskim człowiekowi wówczas, gdy jest on
nawiedzany cierpieniem” (nr 2).
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Grudzień

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.12.2020

Patrzymy na Chrystusa przez pryzmat adwentowych
czytań. Jezus raduje się w Duchu Świętym, wielbi
Ojca, że objawia się maluczkim i pokornym, nazywa
nas szczęśliwymi, gdy Go widzimy i słuchamy.
Bądźmy nadal z Nim teraz i w przyszłości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.12.2020

Jezus nie tylko rozmnożył chleb dla tłumów, ale
sam stał się Chlebem dla świata. Prośmy Chrystusa,
wraz z Jego pierwszymi słuchaczami: „Panie, dawaj
nam zawsze tego chleba!” (J 6, 34).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.12.2020

Chrystus dziś przypomina, że aby być Jego uczniem
nie wystarczy słowne wyznanie wiary, ale potrzebne
jest pełnienie woli Bożej w codziennym życiu. Ucznia
Chrystusa poznajemy po owocach jego życia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.12.2020

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Barbary
serdecznie pozdrawiam wszystkich górników,
szczególnie z dawnego Zagłębia Wałbrzyskiego
i Noworudzkiego. Niech Dobry Bóg zachowuje
ich w zdrowiu duchowym i fizycznym i obdarza
obfitym błogosławieństwem. Niech żyje nam
górniczy stan!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.12.2020

W dniu świętowania 29. rocznicy powstania
@RadioMaryja serdecznie pozdrawiam z Torunia całą
Rodzinę Radia Maryja i wszystkich jego słuchaczy.
Łączę się w dziękczynieniu Bogu za ten wielki dar dla
Kościoła i Ojczyzny.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.12.2020

„Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki”
– wzywa dzisiaj św. Jan Chrzciciel. Droga umożliwia
komunikację. Poprawmy naszą drogę do Pana Boga.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.12.2020

Do życia wiecznego idziemy przez ziemię razem,
pomagając sobie nawzajem. Wierząc w Chrystusa,
w Jego zbawcze działanie, starajmy się przyprowadzać
do Niego naszych zagubionych bliźnich.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.12.2020

Na naszej adwentowej drodze zatrzymujemy się
dziś nieco dłużej przed Maryją w Jej tajemnicy
Niepokalanego Poczęcia. Dziękujemy Bogu za
obdarowanie Maryi świętością i prosimy dla nas
o łaskę świętości na miarę naszego powołania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.12.2020

„Chłopcy się męczą i nużą, chwieją się, słabnąc, młodzieńcy,
lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła
jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40,
30-31). Zatem, zaufajmy we wszystkim Bogu!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.12.2020

Chrystus wychwala dziś wielkość Jana Chrzciciela,
który nikomu nie ulegał i nikogo się nie lękał,
nie był pochlebcą i nie był tchórzem, bronił
prawdy i dobra, pokazał, że prawdziwą wielkość
osiąga się za cenę wyrzeczeń. Starajmy się i my
o taką wielkość.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.12.2020

Nie podobała się kiedyś ludziom surowość Jana
Chrzciciela i nie przypadła im do gustu postawa
Chrystusa. Coś podobnego przydarza się dziś
i nam. W adwentowej odnowie przekształcajmy
postawę negacji, kaprysu, podejrzliwości w ufne
otwarcie się na Boga i na wspólnotę Kościoła.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.12.2020

W liturgiczne wspomnienie Matki Bożej
z Guadalupe spoglądamy na Maryję jako na
Patronkę i Obrończynię poczętego życia i prosimy
Ją, aby ukazywała naszemu chorującemu dziś
światu piękno kobiety niosącej życie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.12.2020

W 39. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego modlimy się za naszą Ojczyznę, prosząc
Boga o szczęście wieczne dla tych, którzy stanęli
wówczas w obronie prawdy i wolności. Prosimy
także o Boże błogosławieństwo na dziś i jutro
naszego Kościoła i Narodu.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.12.2020

14 grudnia na adwentowej drodze spotykamy św.
Jana od Krzyża, wielkiego mistyka z XVI wieku.
Poucza nas on, że do mądrości i bogactw Bożych
idzie się przez cierpienie. Wtedy po ciemnej nocy
krzyża wchodzimy w blask życia z Bogiem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.12.2020

„Celnicy i nierządnice wejdą przed wami do
królestwa Bożego” (por. Mt 21, 28). W tych
słowach Chrystus przestrzega nas przed naszą
zarozumiałością i uznawaniem siebie samych
za sprawiedliwych. Pamiętajmy więc o postawie
pokory i o poczuciu skruchy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.12.2020

W dawaniu świadectwa o Chrystusie nie możemy
poprzestawać na słowach, bowiem ludzkie słowa
mogą umrzeć, może z czasem zmienić się ich sens.
Czyny zaś i fakty nie umierają. Pamiętajmy, że na
końcu będziemy sądzeni  z czynów.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.12.2020

Wchodzimy w drugi okres Adwentu, w czas
bezpośredniego przygotowania do świąt narodzin
Chrystusa. W genealogii Jezusa podanej przez
św. Mateusza są ludzie święci i grzesznicy. Jezus
przyszedł do wszystkich. Niech w świętach pod
znakiem pandemii On będzie dla nas najważniejszy.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.12.2020

U kresu Adwentu liturgia przywołuje nam postać
św. Józefa. Bóg powierzył mu wszystkie obowiązki
ojcowskie względem swojego Syna w okresie
Jego ludzkiego dzieciństwa. Naśladujmy go
w okazywaniu Bogu posłuszeństwa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.12.2020

Liturgia dnia z 19 grudnia podkreśla prawdę,
że zbawienie jest darem Boga. Nie my sami się
zbawiamy, ale Bóg nas ratuje i zbawia. Dziękujmy
za ten Boży dar i odnówmy mieszkanie w naszych
sercach dla Jezusa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.12.2020

Kobieto XXI wieku, nie naśladuj rajskiej Ewy,
nie wierz szatanowi i nie czyń tego, co poleca.
Za wzorem Maryi okazuj posłuszeństwo Bogu.
Uszczęśliwisz siebie i bliźnich.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.12.2020

Na wzór Maryi z pośpiechem podejmujmy służbę
drugim. Dzielmy się prawdą słowa i spełniajmy
uczynki miłosierdzia mocą czerpaną od Boga, który
dla nas stał się człowiekiem.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.12.2020

Patrząc na Maryję, w postawie radości uwielbiajmy
Boga i dziękujmy Mu, że nam zesłał z niebios
swojego Syna jako Zbawiciela i że przez Niego
czyni także nam wielkie rzeczy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.12.2020

U kresu Adwentu pytamy, czy jesteśmy dobrze
przygotowani do świętowania Bożego Narodzenia;
jak odpowiedzieliśmy na wezwanie proroka
Izajasza, skierowane do nas przez św. Jana
Chrzciciela: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie
ścieżki dla Niego” (Mk 1, 3)?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.12.2020

W dniu wigilijnym słyszymy w liturgii dziękczynną
modlitwę Zachariasza za dar narodzin Jana
Chrzciciela. My też mamy wiele powodów, by
wielbić Boga za to, czego dokonał w naszym życiu
i prosić Go, by zbawienie Jezusa stało się udziałem
wszystkich ludzi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.12.2020

W uroczystość Narodzenia Chrystusa winszuję
wszystkim przyjęcia darów narodzonego Zbawiciela:
światła prawdy i łaski, radości, pokoju i miłości.
Miłujmy się, bo nasz Zbawiciel jest pośród nas!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.12.2020

Święty Szczepan, pierwszy męczennik Kościoła,
przypomina nam, że o Jezusie Chrystusie, który
narodził się w Betlejem, winniśmy składać
świadectwo w naszych słowach i czynach. Niech to
świadectwo będzie autentyczne i czytelne.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.12.2020

Jezus przyszedł do nas, na świat, w rodzinie, aby ją
uświęcić i aby stać się dla każdej rodziny źródłem
miłości małżeńskiej i rodzicielskiej. Wszystkim
Rodzinom życzę wzrastania w świętości oraz tego,
aby były kolebką życia i pierwszą szkołą dobrego
wychowania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.12.2020

Święto Młodzianków, którzy zginęli z rozkazu
Heroda, przypomina nam jak ważne jest ludzkie
życie, które winno być chronione od poczęcia do
naturalnej śmierci. Jakże to bolesne, że do dziś trwa
rzeź niewiniątek jeszcze przed narodzeniem. Panie,
Boże, przebacz nam nasze grzechy!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.12.2020

„Po tym poznajemy, że znamy Jezusa, jeżeli
zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi:
«Znam Go», a nie zachowuje Jego przykazań, ten
jest kłamcą i nie ma w nim prawdy” (1 J 2, 3-4).
Pamiętajmy o tym w każdym czasie!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.12.2020

„W gronie bliskich osób towarzyszących narodzeniu
Jezusa byli starzec Symeon i prorokini Anna. Niech
oni będą dla nas przypomnieniem, że należy
doceniać i szanować naszych seniorów.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.12.2020

W ostatni dzień roku uczyńmy rachunek sumienia
z naszej postawy wobec Pana Boga i naszych
bliźnich. Niech w naszej modlitwie przed Bogiem
i w naszych spotkaniach z najbliższymi nie zabraknie
słów: „dziękuję, przepraszam, proszę”.
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