
Widząc taki obraz Jezusa Chrystusa dostrzegasz różnicę tego, co jest ci 

na co dzień przedstawiane? Jak mówi Pismo święte Jezus Chrystus jest 

Panem wszystkiego stworzenia. Nie ma takiej rzeczywistości, która byłaby 
ponad Jezusem.  

Istnieją jednak zbuntowane anioły, które powiedziały Bogu: Nie 

będziemy Tobie służyć. Doświadczamy na co dzień ich działania i diabelskiego 

kuszenia, które za wszelką cenę chce nas odłączyć od Boga. Szatan jest 

duchem, ma inne poznanie niż my i jest o wiele bardziej od nas inteligentny. 

Jedyną naszą skuteczną bronią w walce ze złym duchem jest ciągłe 
uciekanie się o pomoc Boga. Sami nie jesteśmy w stanie nic uczynić. 

Jedynie Jezus, który jest Panem i Królem może jednym tchnieniem swoich 

warg zgładzić przeciwnika.  

Możemy przezwyciężyć zło, wznieść się do jedności z Bogiem 

jedynie z pomocą zmartwychwstałego Jezusa. Trzeba nam o ten dar modlić 
się, tak jak to uczynił papież Benedykt XVI: Panie, okaż także dziś, że 

miłość jest silniejsza od nienawiści. Że jest silniejsza od śmierci. Zstąp 

również w mroki i do piekieł naszych współczesnych czasów i weź za rękę 

tych, którzy Ciebie oczekują. Zaprowadź ich do światła! Bądź także ze mną w 

czasie moich ciemnych nocy i wyprowadź mnie z nich!  

 
MODLITWA 

Poświęcenie się świętemu Michałowi Archaniołowi 

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, Święty Michale 

Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twojego oblicza, jednak ufny w 

Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi 
Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mojego Anioła 

Stróża i w obecności wszystkich Aniołów niebieskich, których biorę na 

świadków mego nabożeństwa ku Tobie. 

Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. 

Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze usilnie i szerzyć Twoją cześć. Bądź 

moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem 
lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie 

przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój 

mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen. 
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Oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa,  
który zgładzi szatana tchnieniem swych ust 

Jakie jest twoje wyobrażenie Jezusa? Czy jest On dla ciebie jedynie 

słabym, odległym Bogiem, który tak naprawdę nie ma nic do powiedzenia w 
twoim życiu i w tym świecie? A może kojarzy ci się jedynie z momentem 

ubiczowania i ukrzyżowania, kiedy był milczący, słaby i pobity? Wydaje ci się, 

że skoro tak wiele zła i cierpienia w tym świecie to Jezus nie interesuje się ani 

tobą, ani tym co wokół ciebie? Bo przecież gdyby był mocnym i 

wszechmogącym Bogiem zaradził by chorobom, nienawiści, cierpieniu… 

W świecie szerzy się antyewangelizacja, usuwa się krzyż z miejsc publicznych, 

popiera aborcję, eutanazje i wszystko co depcze zło. A Jezus milczy i nic z tym 

nie robi. Co to za Bóg? Czy rzeczywiście jest On wszechmocny i może uczynić 

wszystko?   

Wyobrażenie, które wmawia nam, że Jezus jest słaby i nic w tym świecie nie 

może to działanie Szatana, któremu bardzo zależy aby ukazać każdemu 
człowiekowi, że Bóg się nim nie interesuje i nie jest w stanie zaradzić 

naszym problemom. Tylko Objawienie Boże, (czyli Pismo święte i Tradycja) i 

doświadczenie wielu świętych ukazuje nam jakim prawdziwie jest Jezus 

Chrystus. Każda negacja tego obrazu nie pochodzi z Ducha Świętego i jest 

zagrożeniem dla twojej wiary. Jeżeli będziesz szedł za myślami poddającymi w 
wątpliwość wiarę i postać Jezusa, to zobaczysz, że w bardzo szybkim czasie 

chwast zasiany w twoim sercu sprawi, że oddalisz się od Boga i od Kościoła. 

Jakim więc naprawdę jest Jezus? Chcesz zobaczysz Jego siłę, wszechmoc i 

prawdziwe oblicze? Zapraszam cię abyś otworzył Pismo święte i za jego 

pomocą poznawał prawdę o Synu Bożym.  

Ap 19,11-16: Potem ujrzałem niebo otwarte: a oto - biały koń, a Ten, co na 

nim siedzi, zwany Wiernym i Prawdziwym, oto sprawiedliwie sądzi i 

walczy. Oczy Jego jak płomień ognia, a wiele diademów na Jego głowie. 
Ma wypisane imię, którego nikt nie zna prócz Niego. Odziany jest w szatę we 

krwi skąpaną, a imię Jego nazwano: Słowo Boga. A z Jego ust 
wychodzi ostry miecz, by nim uderzyć narody: On paść je będzie rózgą 
żelazną On wyciska tłocznię wina zapalczywego gniewu Wszechmogącego 
Boga. A na szacie i na biodrze swym ma wypisane imię: KRÓL KRÓLÓW I 

PAN PANÓW. 
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Mk 13, 24-27: W owe dni, po tym ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da 
swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną 
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w 

obłokach z wielką mocą i chwałą.      

J 2, 13-17: Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za 
stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. 
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze 
świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły 
powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, 

a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli 
sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. 

Łk 8,22-25: Pewnego dnia wsiadł ze swymi uczniami do łodzi i rzekł do nich: 
Przeprawmy się na drugą stronę jeziora! I odbili od brzegu. A gdy płynęli, 

zasnął. Wtedy spadł gwałtowny wicher na jezioro, tak że fale ich 

zalewały i byli w niebezpieczeństwie. Przystąpili więc do Niego i obudzili 
Go, wołając: Mistrzu, Mistrzu, giniemy! Lecz On wstał, rozkazał wichrowi i 

wzburzonej fali: uspokoiły się i nastała cisza. A do nich rzekł: Gdzie jest 
wasza wiara? Oni zaś przestraszeni i pełni podziwu mówili nawzajem do 
siebie: Kim właściwie On jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu 
posłuszne. 

Mt 4,1-11: Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem.  Lecz On mu odparł: 

Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, 
które pochodzi z ust Bożych. Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, 
postawił na narożniku świątyni i rzekł Mu: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się 
w dół, jest przecież napisane: Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach 
nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Odrzekł mu 
Jezus: Ale jest napisane także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, 

Boga swego. Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu 
wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: Dam Ci to 
wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon. Na to odrzekł mu Jezus: Idź 

precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu swemu, będziesz 

oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. 

Mt 10, 34-39: Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie 

przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić syna z 
jego ojcem, córkę z matką, synową z teściową; i będą nieprzyjaciółmi człowieka 
jego domownicy. Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest 

Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest 

Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie 

godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je. a kto straci swe życie z 
mego powodu, znajdzie je. 

J 10, 11-14: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje 
za owce. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, 

podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. 

Mk 6, 34-44: Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, 
byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać. (…) A 
wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił 

błogosławieństwo, połamał chleby i dawał uczniom, by kładli przed nimi; 
także dwie ryby rozdzielił między wszystkich. Jedli wszyscy do sytości. i 

zebrali jeszcze dwanaście pełnych koszów ułomków i ostatków z ryb. A 
tych, którzy jedli chleby, było pięć tysięcy mężczyzn. 

J 8, 1-11: Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę 
którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do 
Niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie 
Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to 

wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus nachyliwszy 
się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł 
do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I 
powtórnie nachyliwszy się pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po 
drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko 
Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do niej: 
Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł 
do niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz! 

J 21, 1-14: A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie 
wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy macie co na 

posiłek? A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich 
ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście 
teraz ułowili. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! 

Mk 10, 13-16: Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie 
szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: 
Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich 
bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie 
królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, 
kładł na nie ręce i błogosławił je. 

Mt 17, 1-8: Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana* 
i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz 
Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. (…) oto obłok 
świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, w 
którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! 

Iz 42, 1-4. 6-7: To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego podtrzymuję, Wybrany 

mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch mój na Nim spoczął; On 
przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni podnosił głosu, nie da słyszeć 
krzyku swego na dworze. Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o 
nikłym płomyku. On z mocą ogłosi Prawo, nie zniechęci się ani nie załamie, aż 
utrwali Prawo na ziemi, a Jego pouczenia wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem 
Cię słusznie, ująłem Cię za rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem 
dla ludzi, światłością dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z 
zamknięcia wypuścił jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności. 


