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Słowo wstępne
Od stycznia 2017 roku prowadzę małą ewangelizację na
twitterze.  Codzienne twitty z lat 2017-2021 ukazały się drukiem
w niewielkim nakładzie w czterech małych tomikach, które
zostały sprezentowane  wiernym, przyjaciołom i wychowankom.  
Obecnie wychodzi piąty tomik tej edycji zawierający twitty
umieszczone w sieci w roku 2021. Jest ich w sumie 365. Inspirację
do tej formy ewangelizacji możemy czerpać z nauczania Ojca
Świętego Franciszka, zwłaszcza z jego corocznych Orędzi   na
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W swoim
Orędziu na 55. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu
- na rok 2021- papież Franciszek m. in. napisał tak:   „Pragnę
więc poświęcić tegoroczne Orędzie wezwaniu do «pójścia
i zobaczenia», jako wskazówce dla każdej formy komunikacji,
która chce być przejrzysta i uczciwa – w redagowaniu gazety, jak
i w świecie Internetu, w zwyczajnym głoszeniu Kościoła, a także
w przekazie politycznym i społecznym. «Chodź i zobacz» jest
sposobem, w jaki wiara chrześcijańska była przekazywana,
począwszy od tamtych pierwszych spotkań na brzegu Jordanu
i Jeziora Galilejskiego”.
Pod koniec tego Orędzia Ojciec Święty Franciszek
napisał: „«W naszych rękach są książki, w naszych oczach
fakty», twierdził św. Augustyn, namawiając do dostrzegania
w rzeczywistości wypełniania się proroctw obecnych w Piśmie
Świętym. Tak więc Ewangelia wydarza się na nowo dzisiaj, za
każdym razem, gdy otrzymujemy jasne świadectwo osób,
których życie zostało zmienione przez spotkanie z Jezusem. Od
ponad dwóch tysięcy lat to łańcuch spotkań przekazuje urok
przygody chrześcijańskiej. Wyzwaniem, przed którym wszyscy
stoimy, jest zatem komunikowanie, spotykając osoby, tam
gdzie są, i takie, jakie są”.

Powyższe słowa Ojca Świętego zachęcają nas, abyśmy
wracali do zdarzeń opisanych w księgach Pisma Świętego,
zwłaszcza w czterech Ewangeliach, abyśmy   poprzez pisany
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tekst mogli niejako na nowo „zobaczyć” zdarzenia tam
zarejestrowane, opisane i często skomentowane. W tych  
wydarzeniach   opisanych   przez Ewangelistów „dotykamy”
jakby samego Jezusa, który dzisiaj w swoim Kościele w sposób
sakramentalny przedłuża swoją  zbawczą działalność. Dlatego
też w większości zamieszczonych tu twittów słuchamy
i widzimy Jezusa, który karmi naszą wiarę niewidzialną mocą.   
W niektórych  twittach spoglądamy także na Świętych Kościoła,
których świadectwem możemy się budować i pogłębiać naszą
wieź z Chrystusem.

Serdecznie dziękuję Obserwującym te teksty,
których jest już ponad trzy i pół tysiąca osób i zapraszam
wszystkich innych chętnych do medytacji  słów zaczerpniętych
z najważniejszej ziemskiej Księgi na świecie, jaką jest Pismo
Święte, a w szczególności   Ewangelia Pana naszego Jezusa
Chrystusa, spisana przez Jego uczniów. Serdecznie dziękuję ks.
dr. Grzegorzowi Umińskiemu za przekazywanie tych tekstów
do sieci, a pani Krystynie Borowczyk za korektę. Ponawiam
życzenie, aby poprzez   lekturę i medytację tych tekstów
pomnażała się w nas  chwała Boża, abyśmy przez karmienie się
mądrością Bożą, wrastali w wierze i w miłości.

Świdnica, dnia 31 stycznia  2022 roku,
w liturgiczne Wspomnienie św. Jana Bosko.
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Styczeń

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 1.01.2021

Wszystkim ludziom dobrej woli życzę szczęśliwego,
spokojnego Nowego Roku 2021. Niech Bóg
obdarza wszystkich swoim błogosławieństwem,
niech udziela daru pokoju i nadziei pod opieką
Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i św. Józefa,
opiekuna Kościoła.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 2.01.2021

Jan Chrzciciel dał prawdziwe świadectwo o sobie
i o Chrystusie. Dla nas też ciągle ważnym pytaniem
jest: „kim jestem?” i „kim jest dla mnie Jezus
Chrystus?”. Nie uchylajmy się od odpowiedzi.
Najlepiej dawajmy ją na modlitwie przed Bogiem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 3.01.2021

Święta Bożego Narodzenia przypomniały nam, że
dzięki wcieleniu Syna Bożego staliśmy się dziećmi
Bożymi, obdarowanymi Jego prawdą i miłością.
Nieśmy do ludzi tę prawdę ukrytą w Ewangelii
i miłość objawioną na krzyżu w rozpoczętym
Nowym Roku.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 4.01.2021

Podczas chrztu zostaliśmy powołani – wprawdzie
nie z naszego osobistego wyboru, ale z woli
naszych rodziców – do grona uczniów Chrystusa.
Czy rozpoznaliśmy ten dar i jak świadczymy
o Chrystusie w życiu osobistym i publicznym?
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 5.01.2021

Słowa Chrystusa „Pójdź za Mną” skierowane są do
nas wszystkich i są obecne w trakcie całego naszego
życia. Jezus zaprasza nas nieustannie do pogłębiania
naszej łączności z Nim, a także do większego
zaangażowania w życie Kościoła.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 6.01.2021

Mędrcy za przewodem gwiazdy znaleźli Jezusa
w Betlejem. Dziś gwiazda betlejemska świeci nad
Kościołem i nadal wskazuje na obecność Jezusa na
ziemi. Nie widzą jej współcześni Herodowie, ale ci,
którzy Jezusa szukają w pokorze, wierze i miłości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 7.01.2021

„Jezus obchodził całą Galileę, nauczając i lecząc
wszelkie choroby” (Mt 4, 23). Jezus „obchodził”, nie
czekał aż ludzie przyjdą do Niego, nie wyznaczał
godzin przyjęć. Naśladujmy naszego Pana. Idźmy
do ludzi z prawdą i miłością.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 8.01.2021

Wszystkie programy ulepszania świata są daremne
bez uwzględnienia programu Chrystusa: „miłujcie
się wzajemnie”. Chrystus przed wielkimi akcjami
zewnętrznymi proponuje uzdrowienie serc przez
wprowadzenie do nich Boga, źródła prawdziwej
miłości.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 9.01.2021

Jesteśmy podobni do uczniów Jezusa płynących
nocą po Jeziorze Galilejskim. Jezus wówczas trwał
w samotności na modlitwie, ale duchowo był
także z uczniami. Gdy pojawiło się zagrożenie,
natychmiast przyszedł, aby ich ocalić. Podobnie
czyni z nami. Nie lękajmy się!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.01.2021

Wszystkim nam ochrzczonym powiedział kiedyś
Bóg, że ma w nas upodobanie. Odwzajemniajmy
się Bogu naszym w Nim upodobaniem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.01.2021

Pierwsi powołani przez Jezusa uczniowie
natychmiast zostawili dotychczasowe zajęcia
i poszli za Mistrzem. Czy nam, powołanym, Chrystus
stał się i jest dla nas najważniejszy? Czy nieustannie
nawracamy się i wierzymy w Jego Ewangelię?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.01.2021

Gdy słuchamy dzisiejszej Ewangelii o nauczaniu
i o uzdrowieniu opętanego w synagodze
w Kafarnaum, pojawia się i nam pytanie: Kim jest
dla nas dziś Jezus i czym jest dla nas Jego nauka?
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.01.2021

W działalności publicznej Jezusa widoczne są 4
główne czynności: nauczanie, uzdrawianie z różnych
chorób, wypędzanie złych duchów oraz modlitwa.
W tych czterech czynnościach szczególne miejsce
zajmuje modlitwa. Ona winna być duchowym
„paliwem” do wszelkiej naszej działalności.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.01.2021

Trędowaty przyszedł do Jezusa, upadł na kolana
i prosił Go: „Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”
(Mk 1, 40). Jezus spełnił jego prośbę. Naśladujmy
postawę trędowatego wobec Jezusa, postawę
odwagi, wiary, pokory i delikatności.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.01.2021

Uzdrowienie paralityka w Kafarnaum jest
potwierdzeniem, że słowo Chrystusa było i jest
skuteczne. Sprawia to, co oznajmia. Sprawia skutki
niewidzialne, w które wierzymy i widzialne, które
doświadczamy. Trwajmy przy Chrystusie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.01.2021

Powołanie celnika Mateusza na Apostoła
poucza nas, że nie powinniśmy oceniać ludzi na
podstawie wykonywanej przez nich pracy. Sąd nad
człowiekiem należy do Pana Boga, a nie do nas.
Dziękujmy Bogu za nasze życiowe powołanie.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.01.2021

Naśladujmy dziś przywołanych przez liturgię
powołanych: proroka Samuela i apostoła Andrzeja.
Tak jak Samuel bądźmy otwarci na Boże słowo,
wzorem apostoła Andrzeja przyprowadzajmy ludzi
do Chrystusa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.01.2021
Rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność
Chrześcijan. Naszą modlitwą, ale także
naszą autentyczną wiarą, nadzieją i miłością
przyczyniajmy się do jedności wyznawców
Chrystusa i wszystkich dzieci Bożych.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.01.2021

W dzisiejszej Ewangelii o zrywaniu kłosów
w szabat tkwi źródło obrony człowieka przed
instrumentalizacją. Owa tradycja wyraża się
w hasłach: prawo (praca, państwo) jest dla człowieka,
a nie człowiek dla prawa (pracy, państwa).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.01.2021

Uzdrowienie w szabat w synagodze człowieka
z uschłą ręką wywołało wielkie oburzenie wśród
legalistycznych faryzeuszy. A Chrystus chciał nam
przez to powiedzieć, że zawsze i wszędzie trzeba
czynić ludziom dobrze.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.01.2021

W Dniu Babci serdecznie pozdrawiam wszystkie
Panie, które są babciami, życząc wszystkim
obfitości Bożych łask, a w szczególności łaski
zdrowia duchowego i fizycznego oraz wdzięczności
od swoich dzieci i wnuków.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.01.2021

„Jezus wszedł na górę i przywołał do siebie tych,
których sam chciał [...] i ustanowił Dwunastu” (Mk
3, 13-14). A więc wybrał tych, których sam chciał
a nie tych, którzy może sami chcieli być blisko
Niego. Dziękujmy Bogu za to, czym nas obdarzył.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.01.2021

Dziś we Wrocławiu Dolny Śląsk żegna wielkiego
Kresowiaka śp. Szczepana Siekierkę, prezesa
Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni
Ukraińskich Nacjonalistów, kustosza pamięci
Golgoty Wschodu. Niech odpoczywa w pokoju
wiecznym.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.01.2021

W Niedzielę słowa Bożego Bóg mówi do nas: „Czas
się wypełnił; czas jest krótki; przemija postać tego
świata”. A my mówimy: „nie mam czasu!”. Trzeba
dopytać: „dla kogo?, na co?”. Oby nie dla Boga, oby
nie na czynienie dobra. Nawracajmy się i wierzmy
w Ewangelię!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.01.2021

Szaweł usłyszał pod Damaszkiem słowa Chrystusa:
„Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz
22, 7). Słowa te powtarza dziś Chrystus wobec tych,
którzy prześladują Jego Kościół.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.01.2021

Rozpalajmy w sobie charyzmat Boży otrzymany od
Boga w sakramencie chrztu i bierzmowania. Jako
chrześcijanie czujmy się zawsze świadkami Chrystusa
tak w życiu osobistym, rodzinnym, jak i publicznym,
niosąc innym dar pokoju.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.01.2021

Z przypowieści Pana Jezusa o siewcy wynika, że
przyczyna słabego owocowania słowa Bożego
w naszym życiu nie tkwi ani w ziarnie, ani w siewcy,
ale tylko w nas, którzy albo się otwieramy albo
zamykamy na jego przyjęcie. Pozwólmy Bogu w nas
działać!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.01.2021

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Tomasza
z Akwinu serdecznie pozdrawiam wszystkich
teologów i siewców Bożego słowa. Odkrytą
i przemodloną mądrość Bożą przekazujmy innym,
wedle Tomaszowej zasady: Contemplata aliis tradere.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.01.2021

Dzisiejszy człowiek jest nastawiony na szybki
sukces, tymczasem Chrystus poucza, że królestwo
Boże w nas i w świecie rozwija się powoli, niemal
niedostrzegalnie i procentuje na wieczność. Bądźmy
wytrwali i cierpliwi w głoszeniu prawdy i w czynieniu
dobra.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.01.2021

Bóg dopuszcza na nas życiowe burze, abyśmy
uświadomili sobie jaką mamy wiarę w Jego obecność
przy nas. My także jesteśmy adresatami słów
Chrystusa z burzy na jeziorze: „Czemu tak bojaźliwi
jesteście? Jakże wam brak wiary?” (Mk 4, 40).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.01.2021

Chrystus przedstawia się dziś nam jako pierwszy
i najważniejszy Nauczyciel, który naucza z mocą
i ma władzę nad złymi duchami. Wedle Jego
wskazań kształtujmy siebie i nasz świat. Słysząc
głos Pana, serc nie zatwardzajmy.
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Luty

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.02.2021

Wypędzenie złych duchów z opętanego człowieka
jest potwierdzeniem, że człowiek nie jest w stanie
zwyciężyć szatana o własnych siłach. Tylko przez
Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie staje się to
możliwe.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.02.2021

Święto Ofiarowania Pańskiego zachęca nas, abyśmy
jak najczęściej odnawiali nasze ofiarowanie się
Bogu i abyśmy naszym życiem świadczyli
o Światłości, którą jest Jezus Chrystus.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.02.2021

W trudnych chwilach życia pamiętajmy o słowach
z Listu do Hebrajczyków, że kogo miłuje Pan, tego
karci, że wszelkie karcenie na razie nie wydaje się
radosne, ale smutne, potem jednak przynosi błogi
plon.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.02.2021

Jako ochrzczeni i bierzmowani jesteśmy posłani,
aby głosić ludziom Dobrą Nowinę. W naszym
posłannictwie liczmy bardziej na wsparcie Tego,
który nas posyła, a nie tych, do których idziemy,
i nie głośmy siebie, ale Chrystusa.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.02.2021

Herod widział prawość Jana Chrzciciela, uznawał
słuszność jego wymagań. Nie miał jednak siły,
by zerwać grzeszny związek z Herodiadą, żoną
swego brata. Dotrzymał słowa danego grzesznicy
i zamordował Jana. Stał się moralnym bankrutem.
Wyciągajmy wnioski.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.02.2021

W dzień wspomnienia pierwszych męczenników
Dalekiego Wschodu warto przytoczyć świadectwo
ks. Pawła Miki, japońskiego jezuity, które złożył
w czasie męczeńskiej śmierci: „Oświadczam wam,
że nie ma innej drogi zbawienia poza tą, która
podążają chrześcijanie”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.02.2021

W życzeniach składanych sobie z różnych okazji
najczęściej słyszymy: „Życzę zdrowia, bo ono
jest najważniejsze”. Chodzi oczywiście o zdrowie
cielesne. Tymczasem dziś w liturgii powtarzamy
słowa: „Panie, Ty leczysz złamanych na duchu”.
Chrystus jest naszym najlepszym Uzdrowicielem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.02.2021

Chrystus z tą samą mocą, co ongiś, działa dziś
wśród nas. Podczas Eucharystii mamy sposobność
być uzdrowieni przez Jego dotknięcie. Dotykajmy
Go z wiarą w każdej Eucharystii, byśmy dostępowali
uzdrowienia.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.02.2021

Wsłuchując się w ostatnich dniach w liturgii
w słowa Księgi Rodzaju, uświadamiamy sobie, że
jesteśmy w świecie stworzonym przez Boga dla
nas. Nie próbujmy zmieniać przykazań Stwórcy
i zastępować ich naszą tradycją. Jest to bowiem
droga do nikąd!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.02.2021

Bóg już w raju określił co jest dobre a co złe.
Człowiek do dziś nie chce się z tym pogodzić
i sam chce o tym decydować. Jeśli tak czyni, staje
się przegranym. Wszelcy poprawiacze Pana Boga
marnie kończą.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.02.2021

W Światowy Dzień Chorego serdecznie
pozdrawiam wszystkich Chorych, którzy swoje
dolegliwości łączą ze zbawczym cierpieniem
Chrystusa. Życzę wszystkim łaski uzdrowienia na
duszy i na ciele oraz szczególnej opieki Matki Bożej
z Lourdes.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.02.2021

Nad Jeziorem Galilejskim Jezus, na prośbę ludzi,
uzdrawia głuchoniemego. To pokazuje, jak ważna
i owocna jest modlitwa w intencjach naszych
bliźnich. Bóg wysłuchuje takie modlitwy, ponieważ
w nich wypełnia się przykazanie miłości bliźniego.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.02.2021

Prehistoria biblijna, którą śledzimy podczas liturgii
obecnych dni poucza, że posłuszeństwo Bogu
stanowi podstawę porozumienia z ludźmi, że nie
można zbudować sprawiedliwego świata bez Boga.
Rajskie nieposłuszeństwo Bogu doprowadziło do
pierwszej kłótni małżeńskiej Adama i Ewy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.02.2021

W dzisiejszą niedzielę św. Paweł  Apostoł wzywa
nas, abyśmy wszystko czynili na chwałę Bożą.
Każdy czas i każda życiowa sytuacja jest okazją
do wielbienia Boga. Owocem wielbienia Boga jest
pokój serca, którego tak bardzo potrzebujemy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.02.2021

Podobnie jak w przypadku Chrystusa, nasi
adwersarze nie są w stanie przyjąć naszych
argumentów za wiarą i za wyznawanymi przez
nas wartościami. Bóg nie czyni cudów na rozkaz
człowieka. Chrystus nie przyszedł nas zabawiać, ale
zbawiać.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.02.2021

Potrzebujemy niekiedy dłuższego czasu, by dojść
do ufnej wiary. Prosimy rodziców o cierpliwość,
gdy dzieci bywają nieraz opieszałe w przyjmowaniu
prawd wiary. Chrystus jest bardzo cierpliwy wobec
nas i nas zawsze wspomaga.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.02.2021

Modlitwa, post i jałmużna, łącznie spełniane nie
na pokaz, by się ludziom przypodobać, ale by
wielbić Boga – to dla nas wielkopostna droga ku
świętowaniu zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.02.2021

W drugi dzień Wielkiego Postu Chrystus mówi do
nas: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze
samego siebie, co dnia niech bierze krzyż swój
i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23). Brać co dnia
krzyż swój to dobrze i w radości wypełniać zwykłe,
codzienne zobowiązania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.02.2021

Nasz praktykowany post jest znakiem panowania
naszego ducha nad ciałem. Podoba się Panu Bogu,
gdy jest wspomagany przez modlitwę i dobre
uczynki.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.02.2021

W maryjną, wielkopostną sobotę pozdrawiam
wszystkich z Jasnej Góry, gdzie wpatrujemy się
w powołanie Maryi, która będąc Matką Chrystusa,
z Jego woli stała się także naszą Matką. Ją prosimy,
by nas chroniła przed złem, abyśmy w tegorocznym
Wielkim Poście przybliżyli się do Pana Boga.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.02.2021

Czas Wielkiego Postu to czas odnowienia naszego
przymierza z Bogiem, naszej zobowiązującej
przyjaźni z Trójcą Świętą; to także czas modlitwy
i refleksji na pustyni; to również czas odrzucenia
pokus szatana.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.02.2021

W 90. rocznicę objawienia się Jezusa Miłosiernego
św. siostrze Faustynie, powtarzamy za nią wyznanie:
„Jezu, ufam Tobie” oraz prośbę: „Dla Jego bolesnej
męki, miej Miłosierdzie dla nas i całego świata”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.02.2021

W modlitwie „Ojcze nasz”, danej nam przez
Chrystusa, wielbimy Boga i prosimy Go o dobra
duchowe i materialne. Przy prośbie o odpuszczenie
nam naszych win, składamy deklarację, że
przebaczamy naszym winowajcom. Bądźmy przed
Bogiem prości i pokorni.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.02.2021

Jak ongiś Żydzi żądali znaku od Jezusa na
potwierdzenie Jego boskiego posłannictwa,
tak i dziś niektórzy ludzie szukają znaków dla
prawdziwości wiary. Nie domagaj się znaków,
zaufaj i mów: „Jezu, ufam Tobie”.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.02.2021

Chrystus zachęca nas do modlitwy błagalnej. Jeśli
czegoś nie otrzymujemy, o co prosimy, oznacza to,
że prośba nie jest dla naszego dobra. Nie miejmy
żalu do Pana Boga; On lepiej wie niż my, co jest
nam potrzebne.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.02.2021

Stając przed Bogiem na modlitwę, przystępując do
sprawowania Eucharystii, winniśmy być pojednani
z naszymi  bliźnimi. Pojednanie z Bogiem jest
zatem uwarunkowane pojednaniem z bliźnimi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.02.2021

Jest miłość „za coś” i jest miłość „pomimo czegoś”;
miłość do tych, którzy nas kochają i do tych, którzy
nas nie kochają. Pierwsza jest miłością ludzką,
druga Boską. Do tej drugiej, trudniejszej, jesteśmy
także wezwani. Chrystus mówi: „Miłujcie waszych
nieprzyjaciół” (Mt 5, 44).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.02.2021

Na górze Moria i górze Tabor Bóg wezwał nas do
posłuszeństwa Jego słowu, które przeradza się
w Boże błogosławieństwo. Przez posłuszeństwo
Bogu oddajemy Mu chwałę i zmieniamy na lepszy
ten świat.
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Marzec

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.03.2021

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”
(Łk 6, 36) – słyszymy w wielkopostnej Ewangelii.
Gdy jesteśmy otwarci na Boże miłosierdzie i je
przyjmujemy, otrzymujemy jednocześnie siłę, by
być miłosiernymi wobec naszych bliźnich.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.03.2021

W liturgii wielkopostnej jest wiele wezwań,
zapewnień, przestróg i upomnień. Jednym z nich
jest przestroga przed faryzeizmem i pychą. Mamy
nad czym pracować, gdyż faryzeizm i postawa
pychy odradzają się w każdym pokoleniu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.03.2021

Jezus udaje się do Jerozolimy. Zapowiada uczniom,
że idzie na mękę i śmierć, a oni ekscytują się tym,
że już wkrótce znajdą się u władzy. Jezus koryguje
ich myślenie i oznajmia, że  prawdziwą wielkość
mogą zdobyć przy Nim przez służbę bliźnim.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.03.2021

Na wielkopostnej drodze spotykamy św.
Kazimierza, Królewicza, który swoim krótkim życiem
pokazuje, jak łączyć życie dworskie i politycznospołeczne z Ewangelią. Przekonuje nas, że świętość
jest dla wszystkich, nawet dla polityków.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.03.2021

Jesteśmy w winnicy Pańskiej jako dzierżawcy,
obdarowani różnymi talentami i powołani do
różnych zadań. Zabiegajmy o to, by podobać się
Bogu; słuchajmy Jego wysłanników.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.03.2021

Przypowieść o kochającym Ojcu i synu
marnotrawnym ukazuje nam skutki złego wyboru,
nieszczęście grzechu i szczęście nawrócenia, radość
z powrotu na właściwe miejsce. Wracajmy do Pana
Boga z każdego oddalenia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.03.2021

Trzeba nam w Wielkim Poście oczyścić i odnowić
świątynię Ducha Świętego, którą jesteśmy, aby
była godnym mieszkaniem dla Boga. Drogą ku
temu jest wierność Bożym Przykazaniom, które są
fundamentem ładu moralnego każdego człowieka
i całej ludzkości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.03.2021

Żydzi uważali, że Mesjasz przyjdzie zbawić tylko ich
naród. Jezus odrzucił ten nacjonalistyczny pogląd,
dlatego nie uznano Go za Mesjasza. W Święto
Kobiet serdecznie pozdrawiamy wszystkie Panie,
życząc wszystkim obfitości Bożych łask.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.03.2021

Bóg nam przebacza wszystko i zawsze, więc
i my przebaczajmy naszym bliźnim wszystko
i zawsze. Bóg w przebaczaniu nam okazuje swoją
wszechmoc. My przebaczając bliźnim, okazujemy
naszą pokorną wielkość.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.03.2021

Przykazania Boże dane ludzkości przez Mojżesza
stoją na straży wartości stanowiących o szczęściu
człowieka. Nasza droga do szczęścia ziemskiego
i wiecznego jest drogą zachowywania Bożych
przykazań. Prawdę tę głosi w szczególności Ps 118
i potwierdza ją Chrystus.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.03.2021

W czasie panującej pandemii często w mediach
pojawia się słowo lockdown, które oznacza
„zamknięcie”. Zamykane są szkoły, hotele,
restauracje, stoki narciarskie itd. Jednakże
najgroźniejsze dla człowieka jest zamknięcie się na
Boga. Pamiętajmy o tym!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.03.2021

Miłowanie całym sercem, duszą, umysłem i mocą
Pana Boga oraz bliźniego swego jak siebie samego
jest zachowaniem wszystkich przykazań Bożych.
A więc Bóg i człowiek, człowiek i Bóg niech
pozostają zawsze w centrum naszej miłości.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.03.2021

W przypowieści o faryzeuszu i celniku Chrystus
wskazuje na właściwą postawę na modlitwie.
Faryzeusz chwalił się przed Bogiem swymi
dokonaniami i spodziewał się za nie zapłaty, celnik
zaś prosił pokornie Boga o miłosierdzie. Chrystus
poleca nam naśladować celnika.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.03.2021

Ranimy się naszymi złymi czynami – grzechami.
Z tego zranienia sami nie możemy się wyleczyć. Na
szczęście „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.03.2021

W Wielkim Poście nawracamy się na silniejszą wiarę
w Ewangelię, w słowo Chrystusa. Przykład takiej
wiary zostawił nam urzędnik królewski proszący
Chrystusa o uzdrowienie swego syna. Uwierzył
słowu Chrystusa i doświadczył cudu. Bądźmy do
niego podobni!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.03.2021

Jesteśmy we wspólnocie Kościoła, w której działa
Chrystus. Dziś pyta Cię: „Czy chcesz wyzdrowieć?”
(J 5, 6). Pomyśl z jakiej choroby duchowej i cielesnej
chcesz wyzdrowieć? „Powierz Panu swą drogę
i zaufaj Mu: On sam będzie działał” (Ps 37, 5).
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.03.2021

„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym
niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona?
A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę
o tobie” (Iz 49,15). Czy pamiętasz w czyich dłoniach
jesteś?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.03.2021

Chrystus dziś mówi nam, że składa świadectwo
o Ojcu, a Ojciec świadczy o Nim. A my, o kim
świadczymy: o sobie czy o Bogu? Nawracajmy się
i wierzmy w Ewangelię!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.03.2021

„Gdy Józef się obudził, uczynił tak, jak mu polecił
anioł Pański” (Mt 1, 24). W uroczystość św. Józefa
serdecznie pozdrawiam wszystkich mężów i ojców
rodzin, życząc naśladowania i opieki św. Józefa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.03.2021

„I powstał w tłumie rozłam z Jego powodu
(J 7, 43). Postać Jezusa wzbudzała kontrowersje
wśród ówczesnych ludzi. Dziś jest podobnie. Dla
jednych Chrystus jest najważniejszy, dla innych
jest intruzem, którego trzeba usunąć i o Nim
zapomnieć. Co robimy w obronie Chrystusa?
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.03.2021

Gdy idziemy przez ciemne doliny, gdy nam się
wydaje, że Bóg zostawił nas samym sobie i nie
słucha już naszego płaczu i naszych modlitw,
spoglądajmy na krzyż Chrystusa, pamiętając o Jego
słowach: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony,
przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12, 32).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.03.2021

Nie oskarżajmy bliźnich. Niewinną Zuzannę
ocalił od wyroku śmierci prorok Daniel; kobietę
cudzołożną obronił przed śmiercią Chrystus, który
nas dziś ostrzega: „Kto z was jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci na nią kamień” (J 8, 7).
Zostawmy więc osąd miłosiernemu Bogu!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.03.2021

Nie naśladujmy Izraelitów w narzekaniu z czasu
ich wędrówki do Ziemi Obiecanej, ale odnawiajmy
ufność do Pana Boga, który jest wierny złożonym
obietnicom. Uzdrowienia duchowego i fizycznego
szukajmy pod krzyżem Chrystusa!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.03.2021

„Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie
prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę,
a prawda was wyzwoli” (J 8, 31-32). Chrystus
przypomina, że prawda czyni nas wolnymi, że
zbawienie przychodzi przez miłość i przez prawdę.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.03.2021

Maryja była pierwszą Strażniczką życia BogaCzłowieka na ziemi. W uroczystość Zwiastowania
Pańskiego modlimy się za dzisiejsze niewiasty, aby
– na wzór Maryi – były pierwszymi strażniczkami
ludzkiego życia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.03.2021

26 marca jest wspominany w Kościele św. Dobry
Łotr, którego sam Jezus wprowadził do nieba,
wisząc na krzyżu. Zdumiewające jest to, że ów
złoczyńca nie nawrócił się wskutek jakiegoś cudu
Jezusa, ale dzięki Jego krzyżowej, niewinnej śmierci.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.03.2021

Tak jak ongiś Izrael, tak i my dzisiaj, jesteśmy
podzieleni w rodzinach, w narodzie, w Kościele,
zaś „Jezus miał umrzeć [...], aby rozproszone dzieci
Boże zgromadzić w jedno” (J 11, 51-52). Pozwólmy
Mu dać się nam zjednoczyć, przyjmując Jego
zbawcze dzieło!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.03.2021

W Niedzielę Palmową słyszymy dwa okrzyki
wobec Jezusa: „Hosanna Synowi Dawidowemu”
oraz „Ukrzyżuj Go”. Okrzyki te słychać i dzisiaj. Dla
jednych Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, dla
innych jest intruzem, którego trzeba wypędzić
z ziemi. Do której grupy należysz?
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.03.2021

Naśladujmy postawę przyjaciół Jezusa z Betanii,
którzy są dla nas przykładem odważnego
opowiadania się za Chrystusem i Kościołem.
Módlmy się, aby nigdy nie zdradzano Chrystusa za
Judaszowe srebrniki.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.03.2021

Jezus pozwolił, aby dokonała się zdrada Judasza,
uszanował jego wolny wybór. Dziś szanuje każdy
nasz wybór: dobry i zły. Módlmy się codziennie,
aby każda nasza decyzja podobała się Bogu i aby
nas ściślej z Nim jednoczyła.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.03.2021

Chrystus przedstawia się nam dzisiaj jako pierwszy
i najważniejszy Nauczyciel, który naucza z mocą
i ma władzę nad złymi duchami. Wedle Jego
wskazań kształtujmy siebie i nasz świat. Słysząc
głos Pana serc nie zatwardzajmy!
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Kwiecień

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.04.2021

W Wielki Czwartek dziękujmy Bogu za dar
Eucharystii, za kapłanów i za przykazanie miłości.
W dniu kapłańskiego święta pozdrawiam
wszystkich współbraci w kapłaństwie i życzę
wszystkim wzrastania w świętości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.04.2021

W Wielki Piątek patrzymy ze czcią na Krzyż
Chrystusa a Kościół w liturgii ogłasza: „Oto drzewo
Krzyża, na którym zawisło Zbawienie świata.
Pójdźmy z pokłonem”!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.04.2021

Wielka Sobota to dzień pamięci wstąpienia
Jezusa do otchłani, aby ogłosić sprawiedliwym,
że szatan i śmierć zostały pokonane. Dla nas to
czas modlitewnej ciszy i ufnej nadziei na pierwsze
owoce zmartwychwstania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.04.2021

Wielka Niedziela. Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! W tym dniu
wspaniałym wszyscy się weselmy!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.04.2021

Wielbiąc Boga za zmartwychwstanie Jezusa, Kościół
śpiewa przez całą wielkanocną oktawę: „Oto dzień,
który Pan uczynił, radujmy się nim i weselmy”.
W Poniedziałek Wielkanocny stawiamy sobie
pytanie o to, co ma większą wartość dla nas:
prawda czy zysk? Miłość drugich czy miłość siebie?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.04.2021

Maria Magdalena usłyszała z ust zmartwychwstałego
Jezusa swoje imię i po tym Go rozpoznała. Ten
sam zmartwychwstały Jezus staje dziś przed nami
w Eucharystii i woła nas do siebie po imieniu.
Rozpoznajmy Go jako naszego Zbawiciela!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.04.2021

Zmartwychwstały Chrystus dołączył do dwóch
uczniów na drodze do Emaus. Dziś dołącza do nas.
Koryguje nasze przyziemne myślenie i przekonania
oraz daje się nam rozpoznać w Eucharystii przy
„łamaniu Chleba”. Składajmy świadectwo, że On
zmartwychwstał i żyje z nami!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.04.2021

Patrzymy dzisiaj na Jezusa zmartwychwstałego
ukazującego się jedenastu uczniom. Pokazując
swoje ręce i nogi, spożywając kawałek pieczonej
ryby, Jezus przekonuje uczniów, że zmartwychwstał
w tym ciele, które zostało złożone w grobie. To
było także dla nas, byśmy wierzyli.

35

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.04.2021

W Piątek Wielkanocny widzimy Jezusa zmartwychwstałego z uczniami nad Jeziorem Tyberiackim.
Piotr spełnia polecenie jeszcze nie rozpoznanego
Mistrza a Jan Go rozpoznaje. Jezus zmartwychwstały
jest także z nami w naszej codzienności. Kochajmy
Go, byśmy mogli Go rozpoznać.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.04.2021

Zmartwychwstały Chrystus w czasie spotkań
ze swoimi bliskimi zlecał im misję świadczenia
o Jego dziele zbawienia. Ta misja dotyczy nie tylko
pierwszych uczniów, ale nas wszystkich. Każdego
dnia czujmy się wszyscy świadkami naszego
zmartwychwstałego Pana!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.04.2021

Kłamstwo zawsze stawało się fundamentem
Polski zniewolonej. Fundamentem Polski wolnej
i niepodległej musi być prawda. W 81. rocznicę
zbrodni katyńskiej modlimy się o miłosierdzie dla
ofiar i przebaczenie dla katów.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.04.2021

W nocnej rozmowie z Nikodemem Chrystus
wskazał na potrzebę otwarcia się na Ducha
Świętego, by trwać w królestwie Bożym, by
poprawnie myśleć, mówić i działać. Dajmy się więc
kierować Duchowi Świętemu a nie „mędrcom” tego
świata!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.04.2021

W rozmowie z Nikodemem Chrystus ujawnia się
jako ktoś, Kto utożsamia się z Kościołem. Trzeba
dziś to podkreślać tym, którzy mówią: „Chrystus –
tak; Kościół – nie”. Po wcieleniu i odkupieniu nie ma
Chrystusa bez Kościoła i Kościoła bez Chrystusa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.04.2021

Już w czasach apostolskich zło miało demoniczną
siłę i przerażało wielu. Dzisiaj jest podobnie. Trwa
walka dobra ze złem. Szerzy się hipokryzja i obłuda.
Tylko Chrystus może uzdrowić ten świat. Módlmy
się o taki dar!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.04.2021

Ewangelia Jezusa jest nie z tego świata, ale jest
dla tego świata. Aby jednak ten świat ją przyjął
i według niej żył, potrzebna jest mu pomoc Ducha
Świętego. Dla dobra naszego świata prośmy Pana
Boga o nowe otwarcie się ludzi na Bożego Ducha.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.04.2021

W 94. rocznicę urodzin papieża Benedykta XVI
warto przypomnieć jego słowa: „Siłą Kościoła jest
wiara, nie debata [...] Wierzącym wcale nie zależy
na aktualnych informacjach, w jaki sposób biskupi
i księża sprawują swe urzędy [...] lecz, aby wiedzieć,
czego chce od nich Bóg w życiu”.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.04.2021

Zabiegajmy o to, by w życiu osobistym
i publicznym zawsze być przy Chrystusie. Jego
nieobecność to dla nas ciemności i burze;
ciemność, czyli brak rozeznania kim jesteśmy i po
co żyjemy. Burze to agresja do innych. Obecność
Chrystusa usuwa te zjawiska.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.04.2021

Niedziela Biblijna zachęca nas do częstego czytania
i rozważania Pisma Świętego, tej najważniejszej
Księgi, jaką mamy na ziemi. Niech słowo Boże
kształtuje nasze życie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.04.2021

Chrystus mówi do nas: „Troszczcie się nie o ten
pokarm, który ginie, ale o ten, który trwa na
wieki” (J 6, 27). Ten pokarm to słowo Boże i chleb
eucharystyczny. Wszelka reforma ustrojowa czy
gospodarcza nie powiedzie się bez wcześniejszej
reformy ludzkiego ducha.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.04.2021

W człowieku przenikają się 3 rodzaje życia:
wegetatywne, sensytywne i duchowe. Stąd
też potrzebuje on różnego pokarmu. Pokarm
biologiczny pochodzi z tego świata, a pokarm
duchowy z niebios. Jest nim słowo Boże
i Eucharystia.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.04.2021

Od czasów apostolskich wśród prześladowań
chrześcijanie świadczą o Chrystusie, Zbawicielu
świata i Odkupicielu człowieka. Już ponad 2 tys. lat
trwa to świadczenie, gdyż dokonuje się ono
w mocy Ducha Świętego. Alleluja, Jezus żyje!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.04.2021

„Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie
pociągnie Ojciec, który Mnie posłał” (J 6, 44). Wiara
w Chrystusa jest darem Boga. Pamiętajmy, że
nasze dobre decyzje są niesione łaską Bożą, a złe
pochodzą tylko od nas jako efekt źle wykorzystanej
wolności.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.04.2021

Święty Wojciech nie kochał swego życia tak jak
kochał Jezusa i głoszenie Jego Ewangelii. Ziarno
jego utraconego w męczeństwie życia do dziś
owocuje w Kościele i w Narodzie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.04.2021

Pytania Jezusa stawiane uczniom są ponadczasowe.
Dziś nas Chrystus pyta: „Czyż i wy chcecie odejść?”
(J 6, 67). Przyłączmy się do odpowiedzi Piotra:
„Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego” (J 6, 68).
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.04.2021

Budowanie dziś życia na Chrystusie uważane
jest przez niektórych za rodzaj niebezpiecznego
fundamentalizmu, chorej dewocji i przestarzałej
religijności. My zaś za psalmistą wołamy: „Pan jest
moim pasterzem, nie brak mi niczego” (Ps 23, 1).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.04.2021

W Tygodniu Modlitw o powołania kapłańskie
i zakonne Chrystus mówi nam: „Ja jestem bramą
owiec” (J 10, 7). Kiedy indziej zaś powiedział:
„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko
przeze Mnie” (J 14, 6). Chrystus jest więc jedynym
i powszechnym Zbawicielem ludzi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.04.2021

W okresie wielkanocnym w naszych świątyniach
spoglądamy na krzyż, na którym założona jest
stuła zmartwychwstania. Ten krzyż ze stułą niesie
przesłanie, że droga do chwały prowadzi zawsze
przez  krzyż.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.04.2021

Jezus Chrystus oznajmia nam, że jest drogą do
poznania Ojca („kto Mnie widzi, widzi Tego, który
Mnie posłał”) i człowieka. Dzięki Chrystusowi
dopiero dowiedzieliśmy się kim jesteśmy dla Boga
i jaka jest dla nas przygotowana przyszłość.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.04.2021

W święto św. Katarzyny ze Sieny, patronki Europy,
modlimy się za mieszkańców naszego Kontynentu,
aby zachowali wiarę w Chrystusa, który działa przez
Ducha Świętego w swoim Kościele, by pamiętali
o słowach papieża Benedykta XVI: „Gdzie jest Bóg,
tam jest przyszłość”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.04.2021

W życiu podążamy różnymi drogami. Odbywamy
podróże. Jest nam miło, gdy ktoś nas oczekuje.
Podróżując, pytajmy czy nasze drogi prowadzą do
szczęśliwej wieczności? Chrystus mówi: „Ja jestem
drogą [...] Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak
tylko przeze Mnie”(J 14,6).
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Maj

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.05.2021

W pierwszym dniu maja polecamy Matce Bożej
i św. Józefowi cały świat pracy, prosząc, aby praca
była wykonywana na większą chwałę Bożą i na
pożytek ludzi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.05.2021

„Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę” –
mówi do nas Chrystus. Nasze trwanie w Nim
rozpoczęło się w chwili naszego chrztu. Dzisiaj
to trwanie winno być świadome i uwidocznione
w wierze, nadziei i miłości. Jest tu potrzebne nasze
zaangażowanie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.05.2021

Z Jasnej Góry, od tronu Matki Bożej Królowej
Polski, serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków,
powierzając Maryi sprawy Kościoła i Ojczyzny.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.05.2021

W dniu św. Floriana męczennika, patrona strażaków
i hutników, Kościół modli się o stłumienie „płomieni
naszych namiętności”. Te nasze wewnętrzne
żywioły to: „pożądliwość ciała, pożądliwość oczu
i pycha tego życia” (1 J 2, 16). Panowanie nad sobą
prowadzi do pokoju serca.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.05.2021

W pierwszą środę maja podejmujemy kolejne
Nabożeństwo do Przeczystego Serca św. Józefa
i wypraszamy potrzebne łaski dla Ojca Świętego
Franciszka, dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Święty
Józefie, Patronie nasz, módl się za nami, którzy się
do Ciebie uciekamy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.05.2021

Z dialogu apostoła Filipa z Jezusem: „Panie, pokaż
nam Ojca” (J 14, 8b) – prosi Filip. A Chrystus
odpowiada – „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także
i Ojca” (J 14, 9b). Mamy zatem potwierdzenie, że
Ojca znamy, znając wcześniej Jezusa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.05.2021

W czasach, w których żyjemy, miejmy świadomość,
że nie brakuje dziś publikacji, wypowiedzi, stron
internetowych, gdzie jednocześnie promuje się
pobożność a zasiewa zamęt, wzbudza nieufność
do Kościoła. Bądźmy otwarci na Ducha Świętego,
byśmy wiernie stali przy prawdzie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.05.2021

Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku, patronie
Polski i diecezji świdnickiej, wstawiaj się za naszą
Ojczyzną, by umacniał się w niej ład moralny oparty
na Ewangelii Jezusa Chrystusa.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.05.2021

Z kościoła na Skałce w Krakowie, gdzie w roku
1079 w obronie prawa Bożego zginął święty biskup
Stanisław, serdecznie pozdrawiam dzisiejszych
pasterzy Kościoła i modlę się, aby wiernie strzegli
swoich owczarni.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.05.2021

W dzisiejszej Europie powinna przebić się do
świadomości jej mieszkańców prawda, że nie
zbudujemy lepszego świata bez wartości wskazanych
przez Chrystusa. Nie dajmy się zwieść szatanowi.
Słuchajmy Ducha Świętego, którego Chrystus dziś
nazywa Duchem Prawdy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.05.2021

Jezus zapowiedział swoje odejście i zesłanie Ducha
Świętego, który czyni obecnym i dostępnym
dla wszystkich zbawcze dzieło Odkupiciela.
Dzięki temu możemy powiedzieć za św. Pawłem
Apostołem: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we
mnie Chrystus” (Ga 2, 20a).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.05.2021

Wielkanocna lektura Dziejów Apostolskich
prowadzi nas ze św. Pawłem Apostołem na ateński
Areopag. Nawiązując do kultury i filozofii słuchaczy,
Apostoł mówił o prawdziwym Bogu, który jako
Duch przenika całe stworzenie. Podobnie mówił św.
Jan Paweł II na areopagach dzisiejszego świata.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.05.2021

Dzień 13 maja 2021 r. przywołuje dwa wydarzenia
z najnowszej historii: pierwsze zjawienie się Matki
Bożej w Fatimie oraz zamach na życie św. Jana
Pawła II. Odczytujmy przesłanie tych wydarzeń.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.05.2021

Imiona biblijne kryją w sobie prawdę o człowieku,
określają jego życiową misję. Imię „Maciej”, które
nosił uczeń Jezusa, dołączony do grona Apostołów
po odejściu Judasza, oznacza „dar od Boga”.
Wszyscy jesteśmy darem Boga dla kogoś. Stąd
pytanie: dla kogo i jakim jestem darem?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.05.2021

Chrystus zachęca nas, abyśmy nasze prośby do
Boga zanosili w Jego imię. Wzór tych próśb zawarty
jest w modlitwie „Ojcze nasz”. Módlmy się zatem
zawsze w godziwych intencjach, prosząc najpierw
o dary duchowe a potem o materialne.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.05.2021

Wniebowstąpienie Chrystusa wskazuje nam
ostateczny cel naszego życia. Osiągając różne
ziemskie cele, miejmy zawsze przed oczyma ten
najważniejszy.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.05.2021

Wydaje się, że dzisiejsza agresja ideologiczna
przeciw chrześcijaństwu jest skutkiem utraty
świadomości o działaniu Ducha Świętego
w człowieku i w Kościele. Bez relacji do Bożego
Ducha nasza wiara pozostaje w uśpieniu i nie
wpływa realnie na życie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.05.2021

Kościół otrzymał od Chrystusa Jego misję, by głosić
na ziemi chwałę Boga przez wypełnianie woli Bożej.
Zachowując więc Boże przykazania, pomnażajmy
na ziemi chwałę Boga.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.05.2021

Chrystus nie przestał się modlić za nas, abyśmy –
jako Jego uczniowie – byli zjednoczeni między sobą
i uświęcali się w prawdzie. Bądźmy i my obecni
w tej modlitwie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.05.2021

Modlitwa arcykapłańska Jezusa trwa. Nasz
Zbawiciel prosi Ojca za nas, abyśmy byli jedno.
Jedność jest więc darem, o który się modlimy,
ale także zadaniem. Bądźmy apostołami jedności
w naszych rodzinach i wspólnotach, w których
żyjemy.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.05.2021

W ludzkiej słabości jesteśmy zawsze narażeni na
upadek, podobnie jak św. Piotr. Jezus jest jednak
wyrozumiały i gotowy nam przebaczyć, jeśli
okażemy żal za nasz upadek i wyznając naszą winę,
zapewnimy Go o naszej miłości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.05.2021

Miesiąc maj – to nie tylko czas nowego życia
w przyrodzie, ale także w Kościele. Duch Święty
odnawia życie Boże w nas, w sakramentach: pokuty,
Eucharystii, bierzmowania, święceń. Bądźmy obecni
w tym działaniu Ducha Świętego.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.05.2021

Duchu Święty, przyjdź prosimy, Twojej łaski nam
trzeba. Wzmacniajmy naszego ducha darami Ducha
Świętego, abyśmy podobali się Bogu w myśleniu,
mówieniu i działaniu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.05.2021

Pierwszą niewiastą naszego życia jest nasza mama.
Oprócz mamy biologicznej potrzebujemy matki
duchowej. Taką Matkę otrzymaliśmy od Chrystusa.
Ta Niewiasta to Maryja, Matka Chrystusa i Matka
Kościoła, Matka nasza. Miłujmy Ją!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.05.2021

Z sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej
Królowej Rodzin, pozdrawiam serdecznie
wszystkie rodziny i modlę się o wierne wypełnianie
woli Bożej, które jest zadatkiem Bożego
błogosławieństwa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.05.2021

W Dzień Matki serdecznie pozdrawiam wszystkie
kochane Mamy. Winszuję wielkości i pierwszeństwa
przez modlitwę i służbę. Modlę się o Boże
błogosławieństwo na każdy dzień życia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.05.2021

Jezus Chrystus Najwyższy i Wieczny Kapłan złożył
Ojcu Niebieskiemu Siebie samego w ofierze
na drzewie Krzyża za nasze grzechy. Ta ofiara
trwa w Eucharystii, abyśmy i my mogli siebie
ofiarowywać Bogu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.05.2021

Przeklęcie nieurodzajnego drzewa figowego
i wyrzucenie przekupniów ze świątyni to
upomnienie dla nas, abyśmy przynosili dobre
owoce wynikające z naszego życiowego powołania.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.05.2021

Święta Urszula Ledóchowska, czczona w Kościele
polskim 29 maja, zachęca nas do apostolatu
uśmiechu. Uśmiech na pogodnej twarzy mówi
o szczęściu wewnętrznym duszy złączonej
z Bogiem i jest dla innych promykiem szczęścia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.05.2021

W I niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego
pochylamy się nad tajemnicą Trójcy Świętej. Naszą
wiarę i uwielbienie Trójjedynego Boga wyrażamy
w znaku Krzyża i w doksologii „Chwała Ojcu
i Synowi i Duchowi Świętemu”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.05.2021

Po zwiastowaniu Maryja nawiedziła swoją krewną
Elżbietę i ta została napełniona Duchem Świętym.
Nawiedzanie Maryi, która przynosi nam Jezusa,
trwa w Kościele. Otwierajmy dla Niej drzwi naszych
serc, abyśmy i my byli napełniani światłem i mocą
Ducha Świętego.
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Czerwiec

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.06.2021

„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara,
a Bogu to, co należy do Boga” (Mk 12, 17). Trzeba
nam zatem rozeznawać co należy się Bogu, a co
władzy świeckiej. Mamy więc obowiązki wobec
Pana Boga i wobec państwa. Ostatecznie trzeba
słuchać głosu sumienia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.06.2021

Nasze ziemskie życie to często splot niepowodzeń
i rozczarowań. Bóg jednak czuwa nad nami i w porę
przychodzi nam z pomocą, często w inny sposób
niż my o to prosimy. Usłyszmy wtedy głos anioła:
„Zaufaj Panu, a On cię podtrzyma”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.06.2021

W święto Eucharystii pogłębiamy naszą
świadomość, że jest ona ofiarą, dziękczynieniem,
ucztą i żywą obecnością Jezusa i Jego zbawczego
dzieła wśród nas. Uwielbiajmy Go i dziękujmy Mu
za ten szczególny dar.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.06.2021

Bywa, że sukcesy przypisujemy sobie, zaś za
porażki obwiniamy bliźnich albo nawet Pana Boga.
Lepiej jest jednak być przekonanym, że jesteśmy
grzesznikami żyjącymi wśród grzeszników. Taka
postawa uzdalnia nas do dziękczynienia Bogu
i otwierania się na Jego błogosławieństwo.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.06.2021

W sobotę dziewiątego tygodnia zwykłego Bóg
w liturgii Kościoła wskazuje nam dwie cnoty:
wdzięczność i hojność. Są to dwie szczególne
formy okazywania miłości do Pana Boga i do
naszych bliźnich.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.06.2021

Mówiono o Nim: „Odszedł od zmysłów”.
Coś podobnego można i dzisiaj usłyszeć
o Chrystusie i Jego Kościele. Pamiętajmy jednak,
że Jezus i Kościół podporządkowany poglądom
i oczekiwaniom dzisiejszych „proroków” nie jest
prawdziwym Chrystusem i Kościołem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.06.2021

Błogosławieństwa ewangeliczne Chrystusa
to trudna droga do prawdziwego szczęścia
doczesnego i wiecznego, to droga promowania
bliźnich a nie siebie. Ludzie „tego świata” nią
gardzą. Kto ją jednak obiera, staje się wieczystym
przyjacielem Boga.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.06.2021

Trzeba często przypominać, że wiara nie jest
czymś prywatnym, ale publicznym. Każdy, kto jest
ochrzczony, stał się osobą publiczną i powinien
dawać publiczne świadectwo, że Jezus Chrystus
jest jedynym i powszechnym Zbawicielem świata.
Wychodźmy z ukrycia i pokazujmy kim jesteśmy!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.06.2021

Chrystus przyszedł na świat, by uzupełnić
i wypełnić prawo starotestamentalne. Wyzwalał je
od płytkiej, formalistycznej interpretacji. Dopełnił
je prawem miłości, oddając za nas swoje życie na
krzyżu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.06.2021

Chrystus uzupełnia piąte przykazanie Dekalogu:
„Każdy, kto się gniewa na swego brata podlega
sądowi” (Mt 5, 22a). Z gniewem w sercu do
bliźniego nie wolno podejmować modlitwy. Bóg
chce rozmawiać z nami pojednanymi z bliźnimi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.06.2021

Chrystus dziś mówi do nas: „Przyjdźcie do Mnie
wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). My przychodzimy
i mówimy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń
serca nasze według serca Twego”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.06.2021

W liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca
Maryi serdecznie pozdrawiam z Sanktuarium Matki
Bożej Królowej Rodzin z Wambierzyc wszystkie
rodziny. W czasie dorocznej pielgrzymki modlimy
się o świętość naszych rodzin.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.06.2021

Chrystus w obrazie wziętym ze świata rolniczego
przekazuje nam prawdę o wzroście królestwa
Bożego w nas i w świecie. Ten wzrost jest powolny,
ale ustawiczny. Temu wzrostowi służy nasze
umiłowanie słowa Bożego i Eucharystii.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.06.2021

Chrystus udoskonala prawo moralne Starego
Testamentu. Odrzuca prawo odwetu, a zło
poleca zwyciężać dobrem. Nie oznacza to jednak
rezygnacji z ubiegania się o sprawiedliwość.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.06.2021

W ramach udoskonalania Starego Prawa Jezus
rozszerza przykazanie miłości bliźniego na
nieprzyjaciół, gdyż oni też są kochani przez Boga,
który „sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi
i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych
i niesprawiedliwych” (Mt 5, 45).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.06.2021

Uczynki miłosierdzia: jałmużna, modlitwa i post
są prywatnym wymiarem naszej wiary. Winniśmy
je spełniać z miłości do Pana Boga i do ludzi, ale
dyskretnie, nie dla uznania ludzkiego.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.06.2021

W modlitwie „Ojcze nasz” Chrystus wskazał nam
na hierarchię próśb, jakie powinniśmy kierować
do Ojca naszego w niebie: najpierw prośby
o pomnożenie chwały Boga, a następnie prośby
o dobra doczesne. Zachowujmy ten porządek!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.06.2021

Chrystus mówi mam: „Nie gromadźcie sobie
skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie
złodzieje włamują się i kradną. Gromadźcie
sobie skarby w niebie” (Mt 6, 19-20a). W naszym
codziennym zabieganiu nie zapominajmy dokąd
i z czym idziemy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.06.2021

Chrystus nie potępia rzeczy materialnych ani nie
zaprzecza potrzebie pokarmu, mieszkania i ubioru.
Jednakże poleca nam: „Starajcie się naprzód
o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to
wszystko będzie wam dodane” (Mt 6, 33).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.06.2021

Jesteśmy w łodzi Kościoła, którą płyniemy w stronę
wieczności. Natrafiamy na burze i doświadczamy
różnych zagrożeń. Jest z nami zawsze Chrystus,
o którym czasem zapominamy. To On jest naszym
Ratunkiem i Zbawicielem. Mówmy często do Niego:
Jezu, ufam Tobie!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.06.2021

Chrystus przestrzega nas przed pochopnym
ocenianiem naszych bliźnich, gdyż nigdy nie znamy
pełnej prawdy o człowieku. Tylko Bóg ją zna,
dlatego do Niego należy prawdziwy i słuszny osąd
człowieka.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.06.2021

„Wszystko [...], co byście chcieli, żeby wam ludzie
czynili, i wy im czyńcie” (Mt 7, 12a). W zdaniu tym,
zwanym dziś „złotą regułą”, Chrystus streszcza
przykazanie miłowania naszych bliźnich.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.06.2021

Nie patrzmy na zewnętrzną atrakcyjność ludzi, nie
zachwycajmy się ich elokwentnym słowem, ale
patrzmy nade wszystko na ich postępowanie, na
owoce ich życia, bowiem one pokazują, kim oni są.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.06.2021

W życiu i działalności św. Jana Chrzciciela splotły
się szczególnie dwie cnoty: pokora i odwaga.
Pierwsza ujawniła się wobec Chrystusa; druga
wobec Heroda. Niech te przymioty zdobią także
nas!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.06.2021

Chrystus przez dotknięcie przywraca trędowatemu
człowiekowi zdrowie fizyczne i duchowe. Ten
cud uzdrawiania uobecnia się dziś nieustannie
w Kościele. Z naszej strony potrzebna jest jednak
do tego postawa wiary.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.06.2021

Chrystus spełnia prośbę setnika, oficera rzymskiej
armii o uzdrowienie jego sługi. Chwali jego wiarę.
Wydarzenie to zaświadcza, że Jezus odpowiada
na wyznaną wiarę, gdziekolwiek ją znajdzie.
Przychodźmy i my do Niego z wiarą.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.06.2021

„Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia” – oto
radosna dla nas nowina. Pamiętajmy jednak, że
Bóg przebacza grzech, ale nie zostawia go bez
ukarania. Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy;
przebaczający, ale i karzący.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.06.2021

Droga za Chrystusem, by głosić Ewangelię i czynić
dobro, nie jest ani łatwa ani prosta. Wymaga od
nas wielu wyrzeczeń, przekreślenia własnej wygody,
stabilności i bezpieczeństwa; wymaga ofiarnej
miłości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.06.2021

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła
powtarzamy za św. Piotrem: „Ty jesteś Chrystus, Syn
Boga żywego” i wsłuchujemy się w słowa Chrystusa
„Paś baranki moje”. Otaczamy serdeczną modlitwą
papieża Franciszka, Piotra naszych czasów.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.06.2021

Jezus modli się, naucza, odpuszcza grzechy,
uzdrawia, wyrzuca złe duchy z opętanych. To samo
czyni dziś w Kościele. Powierzajmy się każdego dnia
Jego zbawczej mocy, gdyż sami nie pokonamy zła,
ani fizycznego ani duchowego.
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Lipiec

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.07.2021

Chrystus uzdrawiał chorych na duszy i na ciele.
Przebaczenie grzechów było niesprawdzalne,
natomiast uzdrowienie z cielesnego paraliżu było
widoczne. Uzdrowienie ciała było więc dowodem
uleczenia duszy. Dzisiaj podobnie Chrystus działa
w swoim Kościele.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.07.2021

Chrystus nie przyszedł na ziemię, by powoływać
tych, którzy są z siebie zadowoleni i przekonani
o swej dobroci. Jezus zaprasza tych, którzy są
świadomi swych grzechów i głęboko przekonani
o potrzebie Zbawiciela.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.07.2021

W święto św. Tomasza Apostoła skontrolujmy naszą
wiarę. Postawmy sobie dwa pytania: dlaczego
wierzę? oraz: czy wypełniają się we mnie słowa
Pana Jezusa: „Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli” (J 20, 29b)?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.07.2021

Przeżywamy obecnie falę ataków na Kościół.
Grzechy ludzi Kościoła piętnuje świat pogrążony
w podobnych grzechach. Odnosimy do siebie
słowa Jezusa skierowane do Apostoła Pawła:
„Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości
się doskonali”(2 Kor 12, 9).
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.07.2021

Póki żyjemy na ziemi, dotykajmy z wiarą naszego
Zbawiciela, abyśmy odstępowali uzdrowienia
duchowego i fizycznego. Pamiętajmy jednak, że
Bóg daje nam często dobro przez ludzi i wedle
Jego a nie naszego scenariusza.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.07.2021

Działalność Pana Jezusa kiedyś w Palestynie,
a dziś w Kościele wzbudza zwykle dwie reakcje
ludzi: postawę podziwu i zachwytu oraz postawę
sprzeciwu i wrogości. Pierwsi budują cywilizację
życia i miłości, drudzy cywilizację śmierci
i nienawiści.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.07.2021

Rozsyłając Apostołów na ewangelizację, Jezus
powiedział: „Nie idźcie do pogan [...] Idźcie raczej
do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mt 10,
5-6). To polecenie Chrystusa jest nadal aktualne.
Dziś jest potrzebna ewangelizacja nas samych,
naszych rodaków, którzy są jeszcze w Kościele.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.07.2021

Jakże znamienne są słowa Józefa Egipskiego do
braci: „Ale teraz nie smućcie się i nie wyrzucajcie
sobie, żeście mnie sprzedali. Bo dla waszego
ocalenia od śmierci Bóg wysłał mnie tu przed
wami” (Rdz 45, 5).
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.07.2021

Chrystus mówi: „Bądźcie roztropni jak węże,
a nieskazitelni jak gołębie” (Mt 10, 16). Zatem, nie
powinniśmy przysparzać sobie niepotrzebnych
kłopotów, ale także nie wolno nam przekręcać
nauki Jezusa w nadziei na uniknięcie trudności.
Bądźmy zawsze otwarci na pomoc Ducha Świętego!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.07.2021

Chrystus poucza nas, że nasza więź i przyjaźń z Nim
związana jest z prześladowaniem ze strony Jego
przeciwników. Zapewnia nas jednak, że jest to
droga do końcowego wywyższenia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.07.2021

Z Jasnej Góry ślę wszystkim serdeczne
pozdrowienia z XXX jubileuszowej Pielgrzymki
Rodziny Radia Maryja wraz z przesłaniem dzisiejszej
Ewangelii, że jesteśmy powołani przez Chrystusa
i przez Niego posłani, abyśmy przedłużali dzieło
ewangelizacji świata.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.07.2021

Chrystus wygłasza swoje ultimatum bez
kompromisu: jeżeli ktoś chce być Jego uczniem,
musi dać Mu całkowite pierwszeństwo w swoim
życiu, nawet za cenę utraty najbliższych.
Pamiętajmy przy tym, że podobanie się Bogu staje
się często powodem niepodobania się ludziom.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.07.2021

Biada tobie – mówił Jezus do mieszkańców miast,
które mimo widzianych cudów, nie nawróciły się.
Dziś te słowa Chrystus mówi do nas. Nie bądźmy
oporni, nie wystarczy wierzyć w Ewangelię, trzeba
się nawrócić!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.07.2021

Chrystus ujawnia nam, że Bóg objawia się pełniej
ludziom pokornym i prostym. Mamy tego przykład
w życiu św. Tomasza z Akwinu i św. Faustyny.
Dlatego módlmy się każdego dnia: „Jezu cichy
i pokornego Serca, uczeń serca nasze według serca
Twego”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.07.2021

Dziś w świecie niepokoju, stresów i przygnębienia
otrzymujemy zaproszenie Jezusa: „Przyjdźcie
do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie
moje jarzmo i uczcie się ode Mnie […] a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych (Mt 11, 28-30).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.07.2021

Maryja w dziejach Kościoła przekazała nam przez
swoich czcicieli dwa znamienne dary: szkaplerz
i różaniec, jako osłonę przed złem i środek
do zdobywania świętości. Korzystajmy w jak
największym wymiarze z tych zbawiennych darów.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.07.2021

Chrystus w Ewangelii soboty XV tygodnia zwykłego
przedstawia się nam jako pełen łagodności, cichości
i pokory Sługa Jahwe. W Jezusie Bóg ukazuje swą
dobroć i miłość nie tylko wobec narodu wybranego,
ale wobec wszystkich ludzi. Wychwalajmy Pana, bo
jest dobry!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.07.2021

Składajmy Chrystusowi w każdą niedzielę
sprawozdanie z naszej ewangelizacji z ostatniego
tygodnia i czujmy się ponownie posłani z Eucharystii
na nową pracę ewangelizacyjną, wytyczoną przez
usłyszane słowo Boże.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.07.2021

Europa w ostatnim czasie doświadczyła klęsk
żywiołowych. Czy to nie znak czasu dany od
Boga? Zaufajmy Bogu, zachowujmy Jego prawo.
Pamiętajmy o słowach Mojżesza skierowanych do
wychodzącego z niewoli narodu: „Nie bójcie się! [...]
Pan będzie walczył za was” (Wj 14, 13-14).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.07.2021

Przez wiarę w Jezusa tworzymy jedną rodzinę,
której Ojcem jest sam Bóg. Jedynym warunkiem
należenia do tej Bożej rodziny jest pełnienie woli
Bożej. Przez to stajemy się dziećmi Boga, braćmi
i siostrami Jezusa.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.07.2021

Bóg karmi nas przez Chrystusa swoim słowem, które
jak ziarno pada na glebę naszego umysłu. Owoc
zasiewu zależy także od nas, od naszych wolnych
decyzji i zaangażowania. Bądźmy jak najlepszą glebą
dla słowa Bożego.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.07.2021

Postać św. Marii Magdaleny przypomina nam, że
Bóg kocha nas takich, jakimi jesteśmy, ale nie chce,
abyśmy pozostali takimi, jakimi jesteśmy. Wzywa
nas do ciągłego nawracania się: ze złego na dobre,
a z dobrego na lepsze.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.07.2021

Wspaniale zaowocowało życie św. Brygidy
Szwedzkiej, patronki Europy. Źródłem tego
owocowania było trwanie w Chrystusie, wedle Jego
słów: „Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi
owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie
uczynić” (J 15, 5).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.07.2021

W przypowieści o pszenicy i chwaście Chrystus
poucza nas, że w naszym ziemskim życiu dobro
współistnieje ze złem. Rozłączenie dobra i zła
nastąpi dopiero w życiu wiecznym. Bądźmy zatem
cierpliwi wobec zła i póki co zwyciężajmy go
dobrem.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.07.2021

W dniu św. Krzysztofa serdecznie pozdrawiam
wszystkich kierowców pojazdów w powietrzu, na
ziemi i na morzu oraz wszystkich podróżujących,
życząc wszystkim bezpiecznego i szczęśliwego
docierania do celów podróży.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.07.2021

Z okazji Dnia Dziadka i Babci serdecznie
pozdrawiam wszystkich Seniorów. Drodzy babcie
i dziadkowie, dziękujemy wam za urodzenie
i wychowanie waszych dzieci oraz za pomoc
dzieciom w wychowywaniu waszych wnuków.
Jesteście ważni i potrzebni. Dziękujemy i wspieramy
modlitwą.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.07.2021

„Pan jest łaskawy, pełen  miłosierdzia” – to dla
nas radosna nowina. Pamiętajmy jednak, że
Bóg przebacza grzech, ale nie zostawia go bez
ukarania. Bóg jest miłosierny, ale i sprawiedliwy;
przebaczający, ale i karzący.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.07.2021

Gdy mowa o skarbach, myślimy zwykle
o pieniądzach, o klejnotach, a Chrystus mówi, że
takim szczególnym skarbem dla człowieka winno być
królestwo Boże, a w nim: słowo Boże, Eucharystia,
wiara, nadzieja i miłość. Pytanie dla mnie na dziś: co
czy kto jest dla mnie skarbem?
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.07.2021

Bądźmy przyjaciółmi Jezusa na wzór rodzeństwa
z Betanii: Marty, Marii i Łazarza. Chrystusowi
wierzmy, Jemu ufajmy i miłujmy Go. Realizujmy
hasło sióstr Łazarza: Ora et labora; „Módl się
i pracuj”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.07.2021

Ewangelia piątku XVII tygodnia zwykłego jest
upomnieniem dla pasterzy Kościoła, żeby
w przepowiadaniu byli przygotowani na przeszkody
stwarzanie przez fałszywe oczekiwania, tak jak
napotkał je Chrystus.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.07.2021

Męczeńska śmierć św. Jana Chrzciciela ukazuje, że
można zabić człowieka, ale nie da się zabić prawdy.
Prawda pozostaje w głosie sumienia tych, którzy jej
nie lubią i z nią walczą.
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Sierpień

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.08.2021

W 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
modlimy się o pokój wieczny dla poległych
bohaterów i prosimy Pana Boga, aby błogosławił
naszemu narodowi, aby zachowywał go
w jedności i w wierności wartościom religijnym
i patriotycznym.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.08.2021

Ewangeliczna relacja o cudzie rozmnożenia chleba
jest dla nas apelem, abyśmy nie zapominali
o głodnych ludziach. Ten kto świadomie i z wiarą
uczestniczy w łamaniu chleba eucharystycznego,
winien również umieć łamać się z bratem chlebem
powszednim: „Wy dajcie im jeść” (Mt 14, 16).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.08.2021

Chrystus kroczący po falach jeziora przychodzi do
uczniów walczących z żywiołem. Pomaga im i wzywa
do wiary oraz zaufania do Niego. Wierzmy w Jego
obecność przy nas w naszym życiu i ufajmy Mu!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.08.2021

„Błogosławioną powinnością i zadaniem człowieka
jest modlitwa i miłość. Módlcie się i miłujcie: oto
czym jest szczęście człowieka na ziemi” – te słowa
św. Jana Vianneya, proboszcza z Ars, dedykuję dziś
wszystkim proboszczom i duszpasterzom a także
świeckim wyznawcom Chrystusa.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.08.2021

Dialog Jezusa z Piotrem i uczniami pod Cezareą
Filipową unaocznia prawdę, że nie ma Chrystusa
bez krzyża i nie ma chrześcijaństwa bez krzyża. Za
wzorem Jezusa w Kościele idzie się do chwały przez
bramę krzyża. Innej drogi nie ma.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.08.2021

Przemienienie Jezusa było zapowiedzią Jego
zmartwychwstania i jest także zwiastunem naszego
zmartwychwstania. Przyjmijmy na nowo przesłanie
tego wydarzenia, które zawarte jest w słowach:
„Panie, dobrze, że tu jesteśmy [...] To jest mój Syn
umiłowany, Jego słuchajcie” (Mk 9, 5. 7b).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.08.2021

Wiemy z Objawienia, że wiara rodzi się ze słuchania
słowa Bożego. Uczymy się mówić i pisać. Zbyt
rzadko uczymy się słuchać i milczeć. Żyjemy
w świecie, w którym tak wielu ludzi czuje się
niewysłuchanych. Ćwiczmy się zatem w sztuce
słuchania i milczenia!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.08.2021

Jesteśmy tu na ziemi pielgrzymami. Celem naszej
ziemskiej wędrówki jest niebo – przebywanie
z Bogiem w wieczności. Chrystus dał nam na
pokarm swoje Ciało, Niebieski Chleb, abyśmy mogli
osiągnąć cel naszego życia.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.08.2021

W życiu św. Teresy Benedykty od Krzyża
potwierdziła się prawda słów św. Augustyna:
„Stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest
nasze serce dopóki Ciebie nie odnajdzie”. Patrząc
wstecz na swoje życie, Edyta wyznała: „Moja
tęsknota do prawdy była moją jedyną modlitwą”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.08.2021

Święty Wawrzyniec, diakon, administrował
majątkiem Kościoła w Rzymie i opiekował się
ubogimi. Na żądanie władzy rzymskiej, by wydać
cały majątek Kościoła, zgromadził biedotę rzymską
i miał powiedzieć: „Oto są skarby Kościoła”. Za to
poniósł męczeńską śmierć. A ja czego dokonałem?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.08.2021

Chrystus założył Kościół nie dla aniołów, ale
dla ludzi, którzy są grzesznikami. Grzeszników
należy upominać, pamiętając jednak o własnej
grzeszności. Upomnienie braterskie jest wielką
sztuką i wymaga ogromnego taktu oraz modlitwy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.08.2021

Chrystus w przypowieści o miłosiernym królu
i niemiłosiernym słudze przeprowadził jaskrawą
konfrontację cierpliwości miłosiernego Boga z naszą
ludzką niecierpliwością, brakiem wyrozumienia
i twardością naszego serca. Naśladujmy na serio
Pana Boga w Jego miłosierdziu.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.08.2021

W świetle nauki Chrystusa piękne życie jest możliwe
zarówno w małżeństwie jako instytucji nierozerwalnej,
a nie w związku „sezonowych kochanków”, jak i życie
w celibacie dla królestwa Bożego. Jedno i drugie jest
darem i charyzmatem Bożym.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.08.2021

Ojciec Maksymilian Kolbe, więzień obozowy,
upomniał się w obozie śmierci o prawo do życia
niewinnego człowieka – jednego z milionów (św.
Jan Paweł II). Kościół ciągle upomina się o prawo do
życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej
śmierci.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.08.2021

W uroczystość Matki Bożej Wniebowziętej razem
Maryją wielbimy Boga za dar Jej wywyższenia  
w niebieskiej chwale. Maryja Wniebowzięta jest dla
nas znakiem otuchy i nadziei na nasze wejście do
nieba.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.08.2021

„Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby
otrzymać życie wieczne? (Mt 19, 16). Jezus
wskazał młodzieńcowi drogę przykazań i drogę
naśladowania Go w ubóstwie. Droga naśladowania,
to droga zachowywania dystansu wobec dóbr
materialnych. Stosujmy się do tego wskazania.

77

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.08.2021

Bóg nie patrzy na to, co posiadamy, ale na
to, kim jesteśmy i kim możemy się stać. Chce
nas kształtować jako swoje dzieci a przez nas
kształtować naszych bliźnich.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.08.2021

W przypowieści o gospodarzu i robotnikach
Chrystus ukazuje dobroć Boga i Bożą ekonomię
zbawienia, która jest inna od ekonomii ludzkiej.
Miłość Boga jest nieograniczona i czasem
niezrozumiała dla nas. Każdy otrzymuje jej tyle, aby
mógł być zbawiony.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.08.2021

Od czasu naszego chrztu jesteśmy zapraszani na
ucztę Pańską, podczas której karmimy się słowem
Bożym i chlebem Eucharystycznym. Ceńmy sobie to
zaproszenie i ucztowanie z Bogiem i traktujmy jako
wielkie wyróżnienie i łaskę.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.08.2021

Pamiętajmy o pierwszym i najważniejszym
przykazaniu: miłości Boga i człowieka. Miłość
do Boga sprawdza się i weryfikuje w miłości
do człowieka. Kto ma miłość ten ma wszystko.
Pamiętajmy więc co jest pierwsze i najważniejsze
w tym i w przyszłym życiu.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.08.2021

Chrystus nie tylko potępia błędy przywódców
religijnych, ale też akceptuje i broni ich dobre
czyny; wskazuje, że prawdziwe chrześcijaństwo
sprawdza się w pokornej służbie wszystkim
ludziom.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.08.2021

W Sychem cała wspólnota Izraela oznajmiła:
„Chcemy służyć Panu, bo On jest naszym Bogiem”.
Ustami Piotra wspólnota Apostołów wyznała:
„Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia
wiecznego”. I my, wybierzmy na nowo Chrystusa!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.08.2021

Chrystus przestrzega nas przed faryzejską
pobożnością; każe nam odróżniać rzeczy i działania,
istotne, pierwszorzędne i mniej ważne. Chrystusowe
„biada wam” odnosi się także do nas.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.08.2021

W święto św. Bartłomieja Apostoła otrzymujemy
z Niebios takie oto prawdy: Bóg wszystko o nas wie,
wszystko widzi i słyszy; wobec Pana Boga i ludzi
wystrzegajmy się podstępu, bądźmy przejrzyści;
odziedziczoną od poprzedników wiarę przekazujmy
naszym następcom.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.08.2021

Siedmiokrotne „biada” w 23. rozdziale Ewangelii wg
św. Mateusza jest skierowane do każdego człowieka,
bowiem w każdym z nas jest zadomowiona obłuda –
pod pozorem dobra – ukryte zło. Dbajmy o czystość
naszego wnętrza, o podobanie się przede wszystkim
Bogu a nie ludziom.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.08.2021

Świętując imieniny naszej Jasnogórskiej Matki
i Królowej, serdecznie się pozdrawiamy jako
Jej dzieci i prosimy Ją, by nadal otaczała nas
płaszczem swojej opieki, obiecując Jej, że będziemy
czynić wszystko, co nam mówi Jej Syn.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.08.2021

W liturgiczne wspomnienie św. Moniki, matki św.
Augustyna, módlmy się za wszystkie żony i matki,
aby były kapłankami swoich ognisk domowych, aby
przykładem własnego życia i modlitwą wspierały
swoich mężów i dzieci w drodze do świętości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.08.2021

Bóg powołując nas do życia obdarzył nas różnymi
talentami, uzdolnieniami, abyśmy je twórczo
rozwijali i pomnażali. Jest zapowiedziany czas
rozliczenia z otrzymanych darów. Pomyślmy: co
z nimi teraz robimy, gdyż następnego rozdania już
nie będzie.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.08.2021

W XXII niedzielę zwykłą Chrystus przeciwstawia
pobożności zewnętrznej, często pozornej i obłudnej
– religijność serca, pobożność wypełnioną
miłosierdziem. Dbajmy nie tyle o piękno zewnętrzne,
ile o piękno naszego wnętrza.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.08.2021

Dzielimy z Jezusem los, jaki spotkał Go w rodzinnym
Nazarecie. Doznajemy od ludzi czasem podziwu
i zachwytu, ale także odrzucenia i gniewu. I w jednej
i drugiej sytuacji miejmy zaufanie do Pana Boga,
który najlepiej nas zna i patrzy na nas zawsze
z miłością.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.08.2021

W 41. rocznicę podpisania w Polsce umów
społecznych módlmy się, aby idee polskiej
Solidarności nie znikły z serc Polaków, aby w mocy
Ducha Świętego kształtowały oblicze Polski, Europy
i świata.
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Wrzesień

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.09.2021

Na początku roku szkolnego uświadamiamy
sobie jak ważne jest dzieło edukacji młodego
pokolenia. Zwierzęta hodujemy, a ludzi kształcimy
i wychowujemy wedle uznanych – przez Boga
wskazanych – wartości. Szczęść Boże wszystkim
w tym ważnym dziele wychowania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.09.2021

Obfity połów ryb na słowo Chrystusa odsłania nam
prawdę, że posłuszeństwo Bogu przynosi zawsze
człowiekowi dobre owoce. Niekiedy wymogi wiary
kłócą się ze wskazaniami rozumu. Warto jednak iść
za głosem wiary.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.09.2021

W tradycji Kościoła funkcjonuje powiedzenie:
Vetera novis augere (To, co stare, dopełniać tym, co
nowe). Dla chrześcijanina oznacza to pielęgnować
radosne przebywanie z Chrystusem, podejmować
nowy ewangeliczny sposób myślenia i działania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.09.2021

Przy stosowaniu prawa konieczne jest wniknięcie
w intencje prawodawcy, by nie kierować się literą
ale duchem prawa. Prawo stanowione przez
człowieka, przez gremia do tego powołane, winno
wyrastać z prawa Bożego, by nie niszczono ludzi
w majestacie prawa.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.09.2021

W sakramencie chrztu zostaliśmy otwarci na Pana
Boga, na Jego słowo do nas i na nasze słowo do
Niego, czyli na modlitwę.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.09.2021

Chrystus często wskazywał na prymat miłości
przed prawem szabatu. Nie rozdzielał służby
Bożej – modlitwy od służby potrzebującemu
człowiekowi. Pouczył nas, że wszelkie prawo trzeba
interpretować w świetle prawa miłości. Pomagajmy
głuchoniemym wobec Boga otworzyć się na Jego
słowo i na wysłuchiwanie bliźnich.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.09.2021

„Pan Bóg jest dobry dla wszystkich na ziemi”
– śpiewamy Bogu we wtorek XXIII tygodnia
zwykłego, zaś św. Paweł Apostoł zachęca nas w ten
dzień: „zapuśćcie w Nim (Chrystusie) korzenie i na
Nim dalej się budujcie, i umacniajcie się w wierze”
(Kol 2, 7). Oto dla nas dobra przyszłość.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.09.2021

W święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
dziękujmy Panu Bogu, wraz z całym Kościołem,
za narodzenie Maryi, które było zapowiedzią
narodzin w ludzkiej postaci Syna Bożego Jezusa
Chrystusa. Dziękujmy także za nasze narodzenie
i za narodzenie naszych bliskich i przyjaciół.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.09.2021

Każdy człowiek na ziemi ma przyjaciół
i nieprzyjaciół. Chrystus każe nam miłować
wszystkich, także nieprzyjaciół; czynić dobrze tym,
którzy nas nienawidzą. Taką drogę obrali nasi
wielcy pasterze: kard. Stefan Wyszyński i św. Jan
Paweł II. Spróbujmy i my podążać taką drogą.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.09.2021

Częstym błędem przełożonych jest domaganie
się od podwładnych więcej niż od samych siebie.
Wymagania stawiamy najpierw sobie, a potem
naszym bliźnim. Podobnie trzeba najpierw dostrzegać
błędy u siebie, a dopiero potem u drugich.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.09.2021

KTak jak drzewo poznajemy po jego owocach, tak
człowieka poznajemy po jego czynach. Pamiętajmy,
że nasze życie może być dla niektórych jedyną księgą,
którą ludzie czytają i dowiadują się o Bogu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.09.2021

Warszawa i cała Polska przeżywa wielki dzień
wyniesienia do chwały ołtarzy kard. Stefana
Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej. Niech to
będzie Bogu na chwałę i na pożytek duchowy naszej
Ojczyzny.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.09.2021

U setnika proszącego Jezusa o uzdrowienie
jego sługi podziwiamy wiarę i pokorę. Tymi
przymiotami odznaczali się wczoraj beatyfikowani:
kard. Stefan Wyszyński i matka Elżbieta Czacka.
Niech ich pokorne wstawiennictwo przyniesie
Kościołowi, Ojczyźnie i światu uzdrowienie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.09.2021

W połowie września w liturgii Kościoła przeżywamy
dwa pasyjne dni: święto Podwyższenia Krzyża
Świętego i wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.
Z Maryją adorujemy krzyż Chrystusa i modlimy się:
„Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy
Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.09.2021

„Przez krzyż do nieba” – to słowa ostatnio często
powtarzane w Kościele. Wypełniły się one ongiś
w życiu Maryi i przydały Jej tytuł Matki Bożej
Bolesnej. Maryja cierpiała pod krzyżem Jezusa,
dzisiaj cierpi pod krzyżem Kościoła.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.09.2021

Przed Bogiem liczą się nie zewnętrzne fasady
wieloletniego doświadczenia, nie tytuły,
stanowiska i zasługi, lecz pokorny, uczciwy styl
życia, z poczuciem grzechu i winy, z tęsknotą za
przebaczeniem pochodzącym od Pana Boga.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.09.2021

Błogosławiony Stefan Wyszyński miał na swojej stolicy
biskupiej w Warszawie wielkich poprzedników, wśród
których był św. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895),
arcybiskup wygnany ze stolicy biskupiej za obronę swojej
owczarni przed rosyjskim carem. Widzimy, że historia lubi
się powtarzać.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.09.2021

Święty Stanisław Kostka, patron młodzieży,
przypomina młodym, że trzeba być posłusznym
natchnieniom Ducha Świętego, nawet gdyby byli
przeciwni temu rodzice. Szanując rodziców, idziemy
odważnie za głosem naszego powołania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.09.2021

Wielu z nas marzy o wielkości i pierwszeństwie. Czasem
ulegamy światowym wizjom pierwszeństwa i wielkości.
Słuchajmy jednak Chrystusa, który mówi: „Jeśli kto chce
być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich
i sługą wszystkich!” (Mk 9, 35).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.09.2021

Jako chrześcijanie stajemy się światłem dla innych,
gdy naszym postępowaniem pomagamy im dostrzec
i zrozumieć drogę, po której idą i odkryć jaką wartość
dla wieczności mają dokonywane przez nich czyny.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.09.2021

Gdy celnik Mateusz usłyszał od Jezusa słowa: „Pójdź
za Mną! Wstał i poszedł za Jezusem”. Przez tę decyzję
zostawił nam przesłanie, że dobra tego świata nie są
najważniejsze, że człowiek do godnego życia potrzebuje
wyższych wartości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.09.2021

Jezus wysłał Apostołów, by podobnie jak On
przepowiadali Ewangelię. Dzisiaj Chrystus czyni
podobnie. Wysyła nas, swoich uczniów, do ludzi,
abyśmy słowem i życiem głosili Dobrą Nowinę, że
Bóg nas kocha nieodwołalną miłością. Czujmy się
wezwani do składania takiego świadectwa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.09.2021

„Miłość karmi się z krzyża” – zwykł mawiać
św. ojciec Pio (1887-1968), którego liturgiczne
wspomnienie obchodzimy 23 września. Pamiętajmy
zatem, że kto dobrze uczestniczy w Eucharystii,
obdarzany jest miłością, którą może potem dzielić
się z drugimi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.09.2021

Liczne wzmianki w Ewangeliach o modlitwie Pana
Jezusa są dla nas przypomnieniem jak ważna
jest modlitwa: w życiu osobistym, w rodzinie,
w grupach modlitewnych, w parafii – wszędzie,
zwłaszcza wtedy, gdy trzeba podjąć ważne decyzje,
gdy nadchodzi czas trudnego doświadczenia.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.09.2021

Obraz cierpiącego Mesjasza był nie do przyjęcia
przez Jego uczniów. My jesteśmy do nich podobni,
wszak często modlimy się o piękne sielankowe
życie, zapominając, że zbawienie związane jest
z cierpieniem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.09.2021

Przyjmijmy przesłanie Pana Boga w 26. niedzielę
zwykłą, które brzmi: Bóg udziela darów komu chce.
Kto żyje w prawdzie i czyni dobro jest narzędziem
w ręku Boga. Nie bądźmy powodem do zgorszenia
i nie dajmy się nikomu zgorszyć.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.09.2021

Święty Wincenty a Paulo uwrażliwia nas na
obecność ubogich pośród nas. To on powiedział:
„Oddajmy się służbie ubogim; szukajmy najbardziej
opuszczonych: otrzymaliśmy ich bowiem jako
naszych panów i władców”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.09.2021

Święty Wacław, czeski władca, męczennik
z początku X w., przypomina nam, że świętość jest
dla wszystkich, także dla władców i polityków, i że
są wartości ważniejsze od ludzkiego życia.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.09.2021

Nasi niebiescy przyjaciele, Archaniołowie: Michał
(Któż jak Bóg), Gabriel (Moc Boża) i Rafał (Bóg
uzdrawia) zapraszają nas do ustawicznego
wielbienia Boga w myślach, słowach i uczynkach.
Przyzwyczajajmy się na ziemi do tego, co będzie
w niebie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.09.2021

Wspominając w liturgii św. Hieronima, przyjmujemy
jego zachętę do lektury Pisma Świętego
i odnawiamy nasz zapał apostolski do dzielenia się
słowem Bożym w naszej codzienności, w klimacie
modlitwy, dobrego słowa i czynu.
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Październik

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.10.2021

W Ewangelii czytanej w piątek XXVI tygodnia
zwykłego znajdujemy słowa: „Kto was słucha, Mnie
słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi” (Łk 10,
16a). Słowa te są bardzo zobowiązujące zarówno
dla uczniów Chrystusa, jak i dla tych, którzy ich
zwalczają.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.10.2021

2 października wspominamy w liturgii naszych
niebieskich przyjaciół i opiekunów, Świętych
Aniołów Stróżów. Niech na nasze usta codziennie
wraca modlitwa wyniesiona z naszych rodzinnych
gniazd: „Aniele Boży stróżu mój”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.10.2021

Nie majstrujmy przy instytucji małżeństwa. Nie jest
ono bowiem wymysłem społeczeństwa, tworem
kultury, instytucją stworzoną przez państwo czy
Kościół. Małżeństwo jest pomysłem Boga. Nie
słuchajmy dzisiejszych „poprawiaczy” Pana Boga.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.10.2021

„Pokój i dobro” – to franciszkańskie pozdrowienie
podkreśla, jak wielką wartość w naszym życiu ma
pokój, który pochodzi od Boga i wyrasta z prawdy
i miłości; jak ważne jest dobro, które zawiera
prawdę i piękno.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.10.2021

Liturgiczne wspomnienie św. Faustyny kieruje nasz
wzrok na obraz Jezusa Miłosiernego z napisem
„Jezu, ufam Tobie”. Trzeba sobie odpowiedzieć czy to
naprawdę są nasze słowa, które codziennie kierujemy
do Chrystusa?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.10.2021

„Ojcze nasz” – to najbardziej znana modlitwa
w Kościele pochodząca od samego Chrystusa.
Jeśli Bóg jest naszym Ojcem, to my wszyscy
jesteśmy braćmi i siostrami, dziećmi Pana Boga,
należącymi do wielkiej rodziny Bożej. Jakaż to radość
i zobowiązanie!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.10.2021

Świat można zmienić na lepszy przez modlitwę
i pokutę. Z różańcem w ręku stawajmy się lepszymi
ludźmi. Różańcem wspomagajmy Kościół, Ojczyznę
i świat. Różaniec to najprostsza modlitwa na każdą
sytuację i na każdy czas.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.10.2021

Jak to dobrze, że nasz Kościół i Naród są w dłoniach
św. Józefa. W Jego opiece pokładamy nadzieję
na wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, na
wierność naszej Ojczyzny Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.10.2021

Tylko jedna kobieta mogła zostać Matką Jezusa
i z tego tytułu stać się błogosławioną, ale miliony
kobiet i mężczyzn mogą być błogosławionymi, jeśli
na wzór Maryi „słuchają słowa Bożego i zachowują
je” (Łk 11, 28).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.10.2021

XXI Dzień Papieski pozwala nam powrócić do myśli
i dzieła życia naszego wielkiego Papieża. W tym roku
spoglądamy na św. Jana Pawła II przez pryzmat jego
słów „Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi”.
Jakież to ważne i aktualne słowa dla Polski, Europy
i świata.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.10.2021

W 59. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego
II postawmy sobie pytanie: czy nadzieje Ojców
Soboru spełniły się? Wydaje się, że mamy ciągle
jeszcze wiele do zrobienia, by Kościół był jasnym
znakiem obecności Chrystusa na ziemi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.10.2021

Wielu z nas zasiada z Jezusem do stołu
eucharystycznego. Bóg mniej zwraca uwagę na
nasz wygląd zewnętrzny, a bardziej patrzy w nasze
serce, by zobaczyć kogo i co kochamy i jakie mamy
pragnienia i dążenia.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.10.2021

Zauważmy, że posiadamy wrodzoną skłonność
podkreślania tego, co zewnętrzne. Pan Jezus zaś
kieruje naszą uwagę na nasze wnętrze, bowiem
w naszym sercu znajduje się termometr naszej wiary,
nadziei i miłości, naszej religijności i pobożności.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.10.2021

W życiu społecznym, zwłaszcza w rodzinie
i w narodzie, trzeba nam wracać do uczciwego
dialogu. Prawdziwy zaś dialog prowadzimy nie po to,
by kogoś pokonać, poniżyć, ale by dojść do prawdy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.10.2021

Bóg nas stworzył nas i troszczy się o nas. Czuwa nad
nami Jego Opatrzność. Bądźmy zatem spokojni, czujmy
się wolni i kochani przez Boga.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.10.2021

Święta Jadwiga Śląska, patronka Śląska, patronka
polsko-niemieckiego pojednania, patronka dnia
wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża stała
się duchową siostrą Chrystusa przez modlitwę,
miłosierdzie i cierpienie. Idźmy podobną drogą,
aby należeć duchowych krewnych Chrystusa.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.10.2021

Stać się wielkim, chcieć być pierwszym – to nie są
złe pragnienia. Pamiętajmy jednak, że prawdziwą
wielkością, o którą powinniśmy zabiegać, jest
świętość.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.10.2021

W święto św. Łukasza Ewangelisty pozdrawiam
wszystkich lekarzy i pracowników służby zdrowia.
W imieniu tak wielu pacjentów dziękuję za opiekę
nad chorymi i życzę obfitości Bożych łask w dalszej
posłudze medycznej.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.10.2021

W 37. rocznicę uprowadzenia i zamordowania ks.
Jerzego Popiełuszki przypominamy sobie słowa św.
Pawła Apostoła, którymi kierował się w swoim życiu
nasz Błogosławiony: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale
zło dobrem zwyciężaj!” (Rz 12, 21).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.10.2021

W liturgiczne wspomnienie św. Jana Kantego
serdecznie pozdrawiam społeczność akademicką
wyższych uczelni w naszej Ojczyźnie. Życzę
w akademickiej posłudze myślenia łączenia wiedzy
z mądrością i świętością oraz prawdy z miłością.

98

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.10.2021

W liturgii czwartku po XXIX niedzieli zwykłej
Chrystus mówi, że przyszedł „ogień rzucić na
ziemię”, że nie przyniósł pokoju, ale rozłam. Ten
ogień to moc Ducha Świętego wypalająca zło
i umacniająca miłość. Rozłam zaś jest skutkiem
ludzkich wyborów moralnych.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.10.2021

W 43. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana
Pawła II przywołajmy słowa z jego inauguracyjnej
homilii: „Bracia i Siostry! Nie obawiajcie się przyjąć
Chrystusa i zgodzić się na Jego władzę! Nie lękajcie
się! Otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.10.2021

Chrystus, wspominając dwa tragiczne wydarzenia:
zamordowanych przez Piłata Galilejczyków
i zabitych przez zawaloną wieżę, zwraca nam
uwagę, że każde nieszczęśliwe wydarzenie winno
pobudzać nas do refleksji i być zachętą do
nawrócenia, a nie do osądzania Bożego działania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.10.2021

W Niedzielę Misyjną uświadamiamy sobie, że
Kościół z natury swojej jest misyjny, że każdy
człowiek ochrzczony i bierzmowany staje się
misjonarzem; jest powołany do składania
świadectwa o Chrystusie, do głoszenia Ewangelii
modlitwą, słowem i czynem.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.10.2021

„Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie
człowiek dla szabatu” (Mk 2, 27). Oznacza to,
że jeżeli dobro duchowe, a nawet materialne
człowieka, wymaga koniecznej interwencji, wtedy
mogą być uchylone przepisy prawa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.10.2021

Królestwo Boże oznacza panowanie Boga-Króla
nad światem. Bóg jako Stwórca jest Królem
i Panem świata, a szczególnie ludzi, którzy ten świat
zamieszkują. Panowanie Boga nad światem wtedy
jest pełne, gdy panuje On w duszach, sercach
i sumieniach ludzi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.10.2021

Chrystus nie odpowiedział na pytanie
anonimowego rozmówcy dotyczące ilości
zbawionych. Ukazał jednak szansę zbawienia
wszystkim, zachęcając do maksymalnego wysiłku
w prowadzeniu uczciwego życia „Usiłujecie wejść
przez ciasne drzwi” (Łk 13, 24).

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.10.2021

„Cały tłum starał się Go dotknąć, ponieważ moc
wychodziła od Niego i uzdrawiała wszystkich” (Łk
6, 19). Ten sam Chrystus, z tą samą mocą i miłością,
może dziś nas dotknąć, abyśmy zostali uzdrowieni.
Starajmy się więc, jak najczęściej Go dotykać.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.10.2021

Chrystus często wskazywał na prymat dobra nad
prawem. Jeśli w jakimś przypadku pojawia się
konflikt między przepisem prawa a spełnieniem
jakiegoś dobra, trzeba stanąć po stronie dobra.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.10.2021

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,
a kto się poniża, będzie wywyższony” (Łk 14, 11).
Pycha jest główną namiętnością sprowadzającą
wszelkie zło. Nie ten, kto się wynosi ponad innych,
ale poniżający siebie, zostanie wywyższony – taka
jest logika Bożej miłości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.10.2021

W ostatnią niedzielę października obchodzimy
rocznicę poświęcenia naszych świątyń. Mamy
sposobność uświadomić sobie jak ważna jest
świątynia w naszym życiu. W niej oddajemy cześć
Bogu, słuchamy Jego słowa, otrzymujemy Jego
miłosierdzie, nabieramy mocy do dźwigania
naszych krzyży.
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Listopad

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.11.2021

W uroczystość Wszystkich Świętych, przypominamy
sobie, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości
i że możemy ją osiągać dzięki łasce Bożej
i podążaniu drogą Chrystusowych Błogosławieństw.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.11.2021

W dniu wspomnienia Wszystkich Wiernych
Zmarłych wspomagamy naszych przyjaciół, którzy
przechodzą przez czyśćcowe oczyszczenie. Święci
z nieba wstawiają się u Pana niebios za nami, a my
z ziemi wstawiamy się u Boga  za tymi, którzy
oczekują na pełnię zbawienia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.11.2021

Piękna jest miłość rodzicielska, małżeńska,
siostrzana, braterska. Wspaniała jest miłość do
Kościoła, do Ojczyzny. Na pierwszym planie jest
jednak miłość do Pana Boga, gdyż ona wszystkie
rodzaje prawdziwej miłości ożywia i gwarantuje im
trwałość.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.11.2021

W przypowieści o zagubionej owcy i zgubionej
drachmie Chrystus staje w obronie ludzi
zagubionych moralnie przez grzech. Jezus
nie odpycha nikogo od siebie. Z grzeszników
i celników czyni świętych. Dajmy się i my Mu
znaleźć i przeobrazić w Jego przyjaciół.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.11.2021

W przypowieści o nieuczciwym, przezornym
zarządcy Chrystus nie pochwala nieuczciwych
działań, ale wzywa nas do większej troski o nasze
wieczne zbawienie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.11.2021

W pierwszą sobotę listopada, gdy czcimy
Niepokalane Serce Maryi, Bóg nam przypomina
jak ważna jest wierność w małych, codziennych
sprawach, bowiem z tych małych spraw składają się
rzeczy wielkie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.11.2021

Chrystus pochwalił ubogą wdowę, która do
skarbony w świątyni wrzuciła wszystko, co miała
na swoje utrzymanie. Bóg obficie wynagradza tych,
którzy dla Niego potrafią oddać wszystko to, co
najcenniejsze.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.11.2021

W odpowiedzi na Ewangelię z poniedziałku 32.
tygodnia zwykłego czujmy się w każdym czasie
świadkami Chrystusa; nie bądźmy dla drugich
powodem do zgorszenia; przebaczajmy wszystko,
zawsze i wszędzie naszym winowajcom; prośmy
często o przymnożenie nam wiary.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.11.2021

Przeżywając liturgię rocznicy poświęcenia bazyliki
laterańskiej, przypominamy sobie, że na mocy
sakramentu chrztu jesteśmy świątynią Ducha
Świętego, w której Bóg pragnie zawsze przebywać.
Pomyślmy, jak wygląda w nas ta świątynia, czy nie
wymaga oczyszczenia?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.11.2021

Jeden z dziesięciu uzdrowionych wrócił do
Jezusa, by podziękować za dar uzdrowienia.
Chrystus powiedział: „Czyż nie dziesięciu zostało
oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?” (Łk 17, 17).
Pochylając się nad tym wydarzeniem, stawiamy sobie
pytanie: czy potrafimy być wdzięczni Bogu i ludziom?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.11.2021

W Narodowe Święto Niepodległości wspieramy
naszą Matkę Ojczyznę serdeczną modlitwą,
wypraszając pokój wieczny narodowym bohaterom
i Boże błogosławieństwo na dziś i jutro naszego
Ojczystego Domu.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.11.2021

Wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, męczennika
za jedność podzielonego Kościoła, uświadamia nam
jak ważna jest jedność w naszych wspólnotach,
poczynając od rodziny a kończąc na wspólnocie
międzynarodowej. Jedność jest darem i zadaniem,
dlatego budujemy ją modlitwą i czynem.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.11.2021

Pierwszym przejawem naszej wiary jest
modlitwa. Bywa tak, że czasem zniechęcamy się
niewysłuchaniem przez Pana Boga naszych próśb.
Chrystus przypomina nam, że istotą modlitwy jest
wytrwałość. Bądźmy więc wytrwali w zanoszeniu do
Boga naszych próśb, ufając Jego miłości i mądrości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.11.2021

Chrystus zapowiada koniec świata i zachęca nas
do czytania znaków czasu. Przyroda uświadamia
nam, że wszystko ma kres. Świat nie może dać
nieśmiertelności, której pragniemy. Moim końcem
świata będzie moja śmierć. Za drzwiami śmierci
czeka Bóg. Dlaczego zatem lękamy się śmierci?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.11.2021

Uzdrowienie niewidomego żebraka  na drodze
pod Jerychem dało Chrystusowi sposobność,
by podkreślić jak ważna jest wiara. „Przejrzyj,
twoja wiara cię uzdrowiła” (Łk 18, 42). Wiara jest
warunkiem i skutkiem naszej więzi z Chrystusem.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.11.2021

„Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę
się zatrzymać w twoim domu”. Słowa te, ze zmianą
imienia, kieruje dziś Chrystus do każdego i każdej
z nas. Pan chce wejść do twego domu teraz, w tej
chwili, dziś. Przyjmij Go, wtedy doświadczysz, że
stałeś się nowym człowiekiem.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.11.2021

Święta Elżbieta Węgierska (XIII w.) uwrażliwia nas
na ludzi chorych i ubogich. Nasz stosunek do nich
jest wizytówką naszej wiary i miłości do Chrystusa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.11.2021

Jezus zapłakał nad Jerozolimą, zapowiadając jej
zniszczenie. Podał też powód zburzenia miasta: „za
to, żeś nie rozpoznało czasu twojego nawiedzenia”
(Łk 19, 44b). Co Chrystus może myśleć o nas
i o dzisiejszym świecie?

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.11.2021

Słuchając czytań o poświęceniu zbezczeszczonego
przez pogan ołtarza w świątyni jerozolimskiej
oraz o wypędzeniu przez Chrystusa z tej świątyni
przekupniów, uświadamiamy sobie jak ważną winna
być nasza troska o godność i piękno naszych świątyń
materialnych i świątyni naszego serca.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.11.2021

Dziś otrzymujemy od Pana Boga wzór świętości
w osobie ks. Jana Machy, męczennika za odważną
i wytrwałą obronę praw Boga i człowieka.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.11.2021

W ostatnią niedzielę roku liturgicznego śpiewamy:
„Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus,
Chrystus władcą nam” – Chrystus króluje z krzyża
swoją miłością do nas. Odpowiadajmy naszą miłością.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.11.2021

W liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, dziewicy
i męczennicy, patronki muzyki kościelnej,
pozdrawiam wszystkich muzyków kościelnych:
organistów, dyrygentów chórów, zespołów
muzycznych i śpiewaczych. Niech przez Wasze
działanie pomnaża się Boża chwała i duchowy
pożytek ludzi.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.11.2021

Święty Łukasz Ewangelista połączył zapowiedź
zburzenia świątyni jerozolimskiej z zapowiedzią
końca świata. Pierwsza zapowiedź Chrystusa
spełniła się w 70. roku, kiedy to wódz rzymski
Tytus zniszczył świątynię. Spełni się także druga
zapowiedź dotycząca końca świata. Bądźmy
gotowi!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.11.2021

Chrystus zapowiedział swoim uczniom
prześladowania. Miały one miejsce w każdej epoce
dziejów Kościoła, aby nie tylko apostołowie, ale
wszystkie pokolenia chrześcijan miały okazję
dawać świadectwo Chrystusowi. „Będzie to dla was
sposobność do składania świadectwa” (Łk 21, 13).
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.11.2021

W liturgiczne wspomnienie św. Katarzyny
Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy, serdecznie
pozdrawiam wszystkich pracowników kolei. Niech
ziemskie pociągi przypominają nam o naszej
pielgrzymce do nieba.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.11.2021

Koniec mikrokosmosu – to moja śmierć i sąd
szczegółowy; koniec makrokosmosu – to koniec
świata i sąd ostateczny. Dobrze jest o tym
pamiętać, gdyż wiele jeszcze można naprawić.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.11.2021

W ostatni dzień roku liturgicznego dziękujemy
Panu Bogu za to, co za nami, przepraszamy za
nasze grzechy i niedociągnięcia i powierzamy
się Jego Opatrzności na dalszą ziemską drogę
prowadzącą do Jego wiecznego królestwa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.11.2021

„Posłani w pokoju Chrystusa” – to hasło
duszpasterskie na rozpoczynający się rok
liturgiczny 2021/2022. Ubogaceni darem pokoju
podczas Eucharystii, nieśmy pokój Chrystusa do
naszych sióstr i braci.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.11.2021

Słuchając Ewangelii o uzdrowieniu sługi setnika
w Kafarnaum postarajmy się, żeby pierwszym
naszym zadaniem w Adwencie było odnowienie
i pogłębienie naszej wiary, która jest warunkiem
i owocem Bożej hojności dla nas.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.11.2021

Andrzej spotkawszy Jezusa, przyprowadził do
Niego swego brata Szymona, któremu Jezus
zmienił imię na Piotr. Obaj zostali powołani
na Apostołów. Naśladujmy św. Andrzeja
w przyprowadzaniu naszych bliźnich do Chrystusa.
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Grudzień

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 01.12.2021

Adwentowe ciemności grudnia rozświetla blask
Bożego Narodzenia – Słowo, które stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas. Cieszmy się i radujmy,
gdyż Bóg jest z nami.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 02.12.2021

W pierwszym tygodniu Adwentu Chrystus
przypomina nam, że  winniśmy budować dom
naszego życia na skale a nie na piasku. Tą skałą jest
słowo Boże słuchane i wypełniane. U Pana Boga nie
liczą się deklaracje słowne, ale dobre czyny.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 03.12.2021

W nasze życie duchowe wpisują się różne kryzysy.
W przeżywanym kryzysie doświadczamy zwykle
duchowej ślepoty, ogarnia nas pustka, nie
dostrzegamy Bożej obecności i Bożego działania. Za
przykładem ewangelicznych niewidomych szukajmy
uzdrowienia u Chrystusa.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 04.12.2021

Z Torunia, miasta Mikołaja Kopernika i od 30 lat
siedziby Radia Maryja, serdecznie pozdrawiam
całą Rodzinę Radia Maryja i naszych drogich
Górników, życząc wszystkim obfitego Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Szczęść
Boże!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 05.12.2021

W II niedzielę Adwentu pojawia się w liturgii św.
Jan Chrzciciel i mówi do nas słowami proroka
Izajasza: „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki
dla Niego!” (Łk 3,4). Droga do Pana Boga bywa
zabarykadowana przez nasz grzech, pychę i troski
doczesne. Czas, żeby ją odblokować.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 06.12.2021

Dzień św. Mikołaja przypomina nam o wartości
dzielenia się z drugimi dobrym, życzliwym słowem
i sercem oraz swoim mieniem. Bądźmy dla siebie
nawzajem świętymi Mikołajami!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 07.12.2021

„Trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga
naszego trwa na wieki” (Iz 40, 8). Oczyszczajmy drogę
dla Bożego słowa do naszych serc.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 08.12.2021

Na adwentowej drodze – 8 grudnia – stajemy przed
Maryją Niepokalanie Poczętą, wybraną przez Boga
na matkę dla Syna Bożego. Dziękujemy Bogu za
dar Jej Niepokalanego Poczęcia o za Jej świętość.
Niech Jej świętość promieniuje na nas.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 09.12.2021

Chrystus wskazał na wielkość św. Jana Chrzciciela:
„Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy
nad Jana Chrzciciela” (Mt 11, 11). Służąc wszystkim
i nikim nie gardząc, nie ulegał nikomu i nikogo się nie
lękał. Idźmy podobną drogą do wielkości.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 10.12.2021

Spotykamy w naszym życiu ludzi ciągle
niezadowolonych, narzekających, często
krytykujących wszystko co jest mówione i czynione.
Uczmy siebie i innych odkrywać dobro, które
często jest ukryte wśród nas; cieszmy się nim
i pomnażajmy je.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 11.12.2021

Święty Jan Chrzciciel był poprzednikiem Chrystusa
nie tylko przez to, że przygotowywał naród na
Jego przyjście, ale także przez to, że wzywał do
nawrócenia i poniósł śmierć za prawdę, co stało się
potem udziałem Chrystusa. Idźmy podobną drogą!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 12.12.2021

W trzecią niedzielę Adwentu otrzymujemy
wezwanie do radości, która wypływa
z doświadczenia Boga, z czystego serca i z życia
w prawdzie i miłości. Odkryjmy na nowo te źródła
radości, abyśmy mieli udane Święta.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 13.12.2021

W 40. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu
wojennego prosimy Pana Boga o pokój wieczny dla
jego ofiar i wypraszamy dla Ojczyzny łaskę jedności
i zgody na fundamencie wartości katolickich
i narodowych.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 14.12.2021

Zdaniem Chrystusa celnicy i grzesznicy, czyniący
publicznie zło, mają często więcej danych do
osiągnięcia zbawienia, aniżeli ci, którzy na
zewnątrz cieszą się jak najlepszą opinią, ale brak im
gotowości do nawrócenia się i pokuty.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 15.12.2021

Chrystus uwierzytelniał swoją misję zbawczą wobec
ludzi nie tyle słowami ile swoimi czynami. W naszej
misji ewangelizacyjnej mniej ważne są słowne
deklaracje, a bardziej liczą się nasze czyny, po
których inni poznają kim jesteśmy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 16.12.2021

W czwartek III tygodnia Adwentu, gdy wielu
bliskich nam ludzi umiera, Bóg mówi do nas: „Bo
góry mogą się poruszyć i pagórki się zachwiać, ale
miłość moja nie odstąpi od ciebie” (Iz 54, 10a).

117

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 17.12.2021

W 85. rocznicę urodzin ślemy Ojcu Świętemu
Franciszkowi wyrazy czci, życzymy obfitości Bożych
łask i modlimy się, by w mocy Ducha Świętego jak
najlepiej i jak najowocniej kierował łodzią Kościoła.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 18.12.2021

Oprócz Maryi, najpełniej w tajemnicę wcielenia
Syna Bożego wprowadzony był przez Boga św.
Józef. To On stał się darem dla Jezusa i Maryi. To
On dzisiaj uczy nas żyć dla drugich.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 19.12.2021

W IV Niedzielę Adwentu patrzymy na Maryję
nawiedzającą krewną Elżbietę. Było to spotkanie
w mocy Ducha Świętego. Za wzorem Maryi nieśmy
Chrystusa do ludzi, których nawiedzamy.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 20.12.2021

Adwent jest okresem przygotowania Bogu
mieszkania w ludzkich sercach, także w moim
sercu. Niech Jezus znajdzie w nas miłe bezpieczne,
pełne miłości, mieszkanie.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 21.12.2021

Maryja uczy nas modlitwy uwielbienia
i dziękczynienia, wychwalania Boga, który nam
czyni wielkie rzeczy. Może jest tak, że zbyt często
w naszym życiu narzekamy, a za mało dziękujemy.
Przechodźmy zatem od narzekania do dziękowania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 22.12.2021

Maryja uczy nas modlitwy uwielbienia
i dziękczynienia, wychwalania Boga, który nam
czyni wielkie rzeczy. Może jest tak, że zbyt często
w naszym życiu narzekamy, a za mało dziękujemy.
Przechodźmy zatem od narzekania do dziękowania.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 23.12.2021

Kiedy nas ogarnia zwątpienie czy niedowierzanie,
podobnie jak to miało miejsce w życiu Zachariasza,
ojca Jana Chrzciciela, trwajmy w milczeniu
i cichej modlitwie przy Maryi, oczekując na Boże
Miłosierdzie.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 24.12.2021

W ostatni dzień Adwentu Kościół zaprasza
wszystkich do świętowania narodzin Zbawiciela
Świata, którym jest Jezus narodzony z Maryi
Dziewicy. Christus natus est nobis, venite adoremus!
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 25.12.2021

„Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”
(J 1, 14) W uroczystość Narodzenia Pańskiego
serdecznie pozdrawiam wszystkich chrześcijan
i życzę przyjęcia w jak największym wymiarze darów
Emmanuela: radości, miłości i pokoju.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 26.12.2021

W Niedzielę Świętej Rodziny serdecznie
pozdrawiam wszystkie rodziny, życząc im, aby były
kolebką nowego życia i pierwszą szkołą dobrego
wychowania, aby były ostoją wiary, nadziei i miłości
dla młodego pokolenia.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 27.12.2021

Od św. Jana Apostoła i Ewangelisty uczmy się
kontemplacji obecności Boga, życia w postawie
miłości i przyjaźni z Maryją, Matką Chrystusa
i Kościoła.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 28.12.2021

W święto Młodzianków betlejemskich,
zamordowanych przez Heroda, mobilizujemy się do
obrony naszych dzieci przed dzisiejszymi herodami
i modlimy się o świętość ludzkiego życia.
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Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 29.12.2021

W czasie ofiarowania Jezusa w świątyni starzec
Symeon skierował do Maryi słowa: „Oto Ten
przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu
w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą”
(Łk 2, 34). To proroctwo tak wyraziście spełnia się
dziś. Nie bądźmy obojętni. Bądźmy z Nim!

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 30.12.2021

W szóstym dniu Oktawy Narodzenia Pańskiego
słuchamy Ewangelii o osobach starszych w życiu
Jezusa i Świętej Rodziny. Seniorzy winni być przez
nas otaczani czcią i miłością, gdyż obdarzają nas
życiową mądrością i modlitwą.

Bp Ignacy Dec @bpignacydec · 31.12.2021

W ostatnim dniu roku 2021 mówimy pokornie do
Pana Boga i do ludzi dobrej woli słowa: „Dziękuję,
przepraszam, proszę”.
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