
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CZERWIEC 2010 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
 
Czerwiec, to miesiąc w którym szczególnie czcimy Serce Jezusa.  

Z sercem wiąŜe się szczęście i pytanie o nie w moim Ŝyciu. Czy jestem 
szczęśliwym człowiekiem? Czym dla mnie jest szczęście? Czy jest ono waŜne 
dla mnie? Te i inne pytania stawiamy dziś w „Aniele”. Niech to będzie 
początek refleksji i iskra, która zmobilizuje Was do szukania odpowiedzi we 
własnym sercu.  
 Proponujemy w tym numerze równieŜ terminy rekolekcji dla Młodych 
(bardziej i mniej ☺), którzy chcą w czasie wakacji zbliŜyć się do Boga  
i pogłębić swoją relację z Nim.  
 Niech lektura naszego e-pisma będzie dla wszystkich Czytelników 
owocna! 

Redakcja 
 
 

Szczęśliwi ubodzy w duchu,  
poniewaŜ do nich naleŜy królestwo niebieskie. 
Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę,  
poniewaŜ będą pocieszeni. 
Szczęśliwi łagodni,  
poniewaŜ oni odziedziczą ziemię. 
Szczęśliwi, którzy są głodni i spragnieni sprawiedliwości,  
poniewaŜ oni będą nasyceni. 
Szczęśliwi miłosierni, 
poniewaŜ oni dostąpią miłosierdzia. 

Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, 
poniewaŜ oni będą oglądać Boga. 
Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, 
poniewaŜ oni będą nazwani synami BoŜymi. 
Szczęśliwi, którzy są prześladowani dla sprawiedliwości, 
poniewaŜ do nich naleŜy królestwo niebieskie. 
[Jesteście szczęśliwi, gdy was zniewaŜają, prześladują i oczerniają z mojego powodu. 
Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie.  
Tak samo przecieŜ prześladowano proroków, którzy byli przed wami]. 
 
w takim brzmieniu Błogosławieństwa znajdujemy w przekładzie Edycji Świętego Pawła  
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/gk201001-blogoslawienstwa.html 



 

 

RozwaŜanie przed modlitwą  
„Anioł Pański” (23 sierpnia 2009) 
Castel Gandolfo (fragmenty) 
 
«CzyŜ i wy chcecie odejść?» To prowokujące 
pytanie niepokojąco rozbrzmiewa w naszym 
sercu i oczekuje od nas indywidualnej 
odpowiedzi; jest to pytanie skierowane do 
kaŜdego z nas. Jezus nie zadowala się 
powierzchowną i formalną przynaleŜnością, 

nie wystarcza Mu początkowy entuzjazm naśladowców; przeciwnie, trzeba 
przez całe Ŝycie dzielić «Jego myśli i wolę». Naśladowanie Go napełnia serce 
radością i daje pełny sens naszej egzystencji, ale wiąŜe się z trudnościami i 
wyrzeczeniami, bo bardzo często trzeba iść pod prąd. 
«CzyŜ i wy chcecie odejść?» Na pytanie Jezusa Piotr odpowiada w imieniu 
apostołów, wierzących wszystkich czasów: «Panie, do kogóŜ pójdziemy? Ty 
masz słowa Ŝycia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, Ŝe Ty jesteś 
Świętym BoŜym» (ww. 68-69). Drodzy bracia i siostry, my równieŜ moŜemy i 
chcemy powtórzyć w tym momencie odpowiedź Piotra, świadomi oczywiście 
swojej ludzkiej słabości, swoich problemów i trudności, ale ufni w moc 
Ducha Świętego, która się wyraŜa i przejawia w komunii z Jezusem. Wiara 
jest BoŜym darem dla człowieka, a jednocześnie wolnym i całkowitym 
zawierzeniem się człowieka Bogu; wiara jest uległym słuchaniem słowa Pana, 
które jest «lampą» dla naszych kroków i «światłem» na naszej ścieŜce (por. Ps 
119 [118], 105). Jeśli otwieramy z ufnością serce przed Chrystusem, jeśli Mu 
ulegamy, moŜemy doświadczyć równieŜ — jak na przykład św. Proboszcz z 
Ars — Ŝe «jedynym naszym szczęściem na tej ziemi jest kochać Boga i 
wiedzieć, Ŝe On nas kocha». Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, by 
odnawiała w nas nieustannie tę wiarę przepełnioną miłością, która sprawiła, 
Ŝe Ona, prosta dziewczyna z Nazaretu, stała się Matką Boga oraz matką i 
wzorem dla wszystkich wierzących. 
 
http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_23082009.html 

 

 
 

„Szczęście 
 nie moŜe być znalezione 
 bez modlitwy”.  
– ulubione powiedzenia bł. Matki Teresy z Kalkuty 
 

 

 

 

 



 

 

Jestem szczęśliwa!! 

 

 „Niespokojne jest moje serce, 

dopóki nie spocznie w Tobie”. 

św. Augustyn 

Prawdą jest, Ŝe pełnię szczęścia otrzymamy 

 dopiero po śmierci,  

kiedy będziemy oglądać Boga twarzą w twarz,  

a On otworzy nam bramy nieba.  

Tylko wtedy nasze najgłębsze pragnienia i dąŜenia 

 osiągną swój cel. 

Ale teŜ prawdą jest,  

Ŝe Bóg nie zostawia nas samych,  

On jest ciągle obecny i działa w naszym Ŝyciu,  

kiedy trwamy w jedności z Nim.  

Wtedy jesteśmy szczęśliwi. 

 

Czy jestem człowiekiem szczęśliwym? 

Co lub Kto daje mi szczęście? 

 

Kiedy ja jestem szczęśliwa? 

Szczęśliwa jestem, 

…kiedy o poranku budzę się od ciepłych promieni słońca 

…kiedy spacerując po lesie wdycham woń pięknych kwiatów i słucham śpiewu ptaków 

…kiedy mój Ŝart rodzi uśmiech na czyjejś twarzy 

…kiedy mogę podróŜować i zwiedzać najpiękniejsze zakątki ziemi 

…kiedy widzę dziecko, które z otwartymi rękoma biegnie do swojej matki 

…kiedy nie mam czasu dla siebie, a mogę zrobić coś dobrego dla innych 

…kiedy jestem sobą 

…kiedy kocham i jestem kochana 

…kiedy w bólach i cierpieniu rodzi się coś dobrego w moim  Ŝyciu 

…kiedy spotykam róŜnych ludzi, którzy mnie ubogacają 

…kiedy ktoś mnie darzy dobrym słowem 



 

 

…kiedy szczęśliwi są ci, których noszę w swoim sercu – moi bliźni 

…kiedy jestem czyimś przyjacielem i kiedy mam przyjaciół 

…dzięki darowi, jakim jest wspólnota, która mnie uskrzydla 

…kiedy poznaję coś nowego 

…kiedy docierają do mnie głębokie myśli Świętych Ksiąg 

…kiedy Bóg mi przebacza 

…kiedy dostrzegam Jego obecność i działanie w moim Ŝyciu 

…kiedy doświadczam BoŜej miłości i troski o mnie 

…kiedy po cięŜkim dniu „zdejmuję sandały z nóg”, siadam 

przed Tabernakulum i w chwilach samotności rozmawiam z 

Tym, Kogo kocham… 

Szczęśliwa jestem! 

Bo Ŝycie ma sens, bo Bóg jest Jego celem! 

Helena 

 
Wybieram oddychanie oddechem Chrystusa, 

które czyni całe Ŝycie świętym. 
Wybieram Ŝycie Ciałem Chrystusa, 

które przetrwa niszczący grzech. 
Wybieram Krew Chrystusa 

płynącą w moich Ŝyłach i sercu, 
która oszałamia mnie radością. 

Wybieram Wodę śywą, 
wypływającą z Jego boku, 

oczyszczającą świat i moje „ja”. 
Wybieram straszliwa mękę Chrystusa, 

która nadaje znaczenie moim bezsensownym smutkom, 
która napełnia mój ból mocą. 

Wybieram Ciebie, dobry Jezu, Ty wiesz. 
Wybieram Ciebie, dobry Panie; 

Dołącz mnie do grona tych, 
których nabyłeś przez swe bolesne rany. 

Nie chcę naleŜeć do tych, którzy Ŝyją z dala od Ciebie. 
Uchroń od wszystkiego, co szuka mej zguby. 

Wezwij mnie, bym przyszła do Ciebie. 
Umieść pośród aniołów i świętych, 
wyśpiewujących „tak” wszystkiemu,  
co czynisz, wywyŜszając wszystko to,  

co zamierzasz uczynić 
na wieki wieków. 

A w tym dniu, Ojcze całego stworzenia, 
daj, bym w głębi serca, 

wybierał Chrystusa w mym Ŝyciu. 
Joseph Tetlow SJ 

 



 

 

ŚWIADECTWO 

Bardzo trudno jest mi napisać świadectwo, które 
oddałoby to jak prowadzi mnie nasz Pan. Zawiera w sobie 
tyle aspektów, tyle sytuacji, tyle chwil spędzonych z Nim 
sam na sam, Ŝe nie sposób by to wszystko po prostu 
opisać. Pragnę jednak podzielić się moją radością i moim 
szczęściem z czytelnikami ,,Anioła” i tym samym prosić 
ich o modlitwę za mnie. 
5 lat temu wstąpiłam do zgromadzenia zakonnego – 
Karmelu Dzieciątka Jezus, była to decyzja rozeznawana 
przez 4 lata i mimo to, Ŝe byłam osobą bardzo młodą, 
dopiero co po maturze, to czułam, Ŝe tak mam zrobić. W 
zakonie spędziłam 2 lata i właśnie wtedy ujawniła się 
moja choroba, która zmusiła mnie do przerwania 
formacji. Taki bieg wydarzeń przyjęłam ze spokojem, 
wiem, Ŝe była to łaska od Boga. Kolejne lata nadal 
rozeznawałam, czy choroba to znak, Ŝe zakon to nie moje 
miejsce, czy moŜe próba bym bardziej zaufała, bym 

wreszcie przestała tak kurczowo trzymać się swojego Ŝycia i oddała je Bogu 
by On nim kierował. W czasie rozeznawania podjęłam studia, dało mi to 
moŜliwość sprawdzenia siebie w innych sytuacjach Ŝyciowych oraz myśli o 
tym, Ŝe moŜe podejmę pracę w zawodzie – studiowałam pedagogikę i 
widziałam, Ŝe doskonale czuję się pracując z dziećmi.  
Bóg jednak nie dawał mi spokoju, podjęcie decyzji, Ŝe chcę wrócić do 
zgromadzenia nie było łatwe, gdyŜ będąc tam 2 lata widziałam, Ŝe jest to 
piękne Ŝycie, ale jednocześnie teŜ trudne (oczywiście tak samo jest w Ŝyciu 
małŜeńskim), bałam się teŜ tego, Ŝe moŜe choroba znów wróci, czy po prostu 
to ja nie dam rady. „Głosów przeciw” w mojej głowie było bardzo wiele, nie 
ułatwiało mi podjęcie decyzji moje środowisko czy rodzina, raczej wszyscy 
byli zdania, Ŝe powinnam dać sobie spokój i szukać męŜa.  
Ja jednak postanowiłam zaufać, ostatnie dwa lata 
studiów poleciłam szczególnie bł. ElŜbiecie od Trójcy 
Świętej, która była karmelitanką bosą i która sama 
czekała ze wstąpieniem 2 lata gdyŜ wcześniej zabraniała 
jej tego matka. Dwa lata szybko minęły, kończę studia i 
zostałam przyjęta do zakonu, po obronie mogę wstąpić 
jestem pełna ufności, Ŝe Bóg będzie mnie prowadził i 
nawet jeśli przyjdą chwile zwątpienia to wtedy w moim 
sercu odezwą się tak waŜne dla mnie słowa Matki 
ZałoŜycielki Teresy Kierocińskiej: ,,Karmelitanka 
Dzieciątka Jezus ma iść do świętości przez trzy stacje: 
Ŝłóbek, krzyŜ i ołtarz”.  
 
Jeszcze raz proszę was o modlitwę i pamiętajcie, nawet jeśli świat będzie 
wam mówił, Ŝe coś jest bez sensu, Ŝe nie warto próbować róbcie to, co 
dyktuje wam serce i pytajcie Pana czy to będzie dla was najlepsze. Chwała 
Panu! 
 



 

 

 
Desiderata 

 
Krocz spokojnie wśród zgiełku i pośpiechu,  

pamiętaj, jaki pokój moŜe być w ciszy. 
Tak dalece jak to moŜliwe, nie wyrzekając się siebie,  

bądź w dobrych stosunkach z innymi ludźmi. 
Prawdę swą głoś spokojnie i jasno, słuchając teŜ tego,  

co mówią inni: nawet głupcy i ignoranci, oni teŜ mają swą opowieść. 
JeŜeli porównujesz się z innymi,  

moŜesz stać się próŜny lub zgorzkniały,  
albowiem zawsze będą lepsi i gorsi od ciebie. 

Ciesz się zarówno swymi osiągnięciami, jak i planami. 
 Wykonuj z sercem swą pracę, jakkolwiek by była skromna.  

Jest ona trwałą wartością w zmiennych kolejach losu. 
Zachowaj ostroŜność w swych przedsięwzięciach  

- świat bowiem pełen jest oszustwa.  
Lecz niech ci to nie przesłania prawdziwej cnoty;  

wielu ludzi dąŜy do wzniosłych ideałów i wszędzie Ŝycie jest pełne heroizmu. 
Bądź sobą, a zwłaszcza nie zwalczaj uczuć;  

nie bądź cyniczny wobec miłości,  
albowiem w obliczu wszelkiej oschłości i rozczarowań 

 jest ona wieczna jak trawa. 
Przyjmuj pogodnie to, co lata niosą,  

bez goryczy wyrzekając się przymiotów młodości. 
Rozwijaj siłę ducha, by w nagłym nieszczęściu mogła być tarczą dla ciebie. 

Lecz nie dręcz się tworami wyobraźni.  
Wiele obaw rodzi się ze znuŜenia i samotności. 

Obok zdrowej dyscypliny bądź łagodny dla siebie. 
 Jesteś dzieckiem wszechświata:  
nie mniej niŜ gwiazdy i drzewa  

masz prawo być tutaj  
i czy to jest dla ciebie jasne, czy nie, nie wątp,  

Ŝe wszechświat jest taki, jaki być powinien. 
Tak więc bądź w pokoju z Bogiem,  

cokolwiek myślisz o Jego istnieniu i czymkolwiek 
się zajmujesz, 

 i jakiekolwiek są twe pragnienia;  
w zgiełku ulicznym, zamęcie Ŝycia zachowaj pokój 

ze swą duszą.  
Z całym swym zakłamaniem, 

 znojem i rozwianymi marzeniami  
ciągle jeszcze ten świat jest piękny... 

 
Bądź uwaŜny, staraj się być szczęśliwy. 

 
Napisane przez Maksa Ehrmanna w 1927 roku. 

 
 



 

 

 
Na czym właściwie polega szczęście? 

 
Czy szczęście graniczy z poczuciem 
spełnienia? 
Termin szczęście posiada całą gamę 
synonimów, takich jak: promienność, 
radość, uciecha, rozradowanie, wesele, 
zadowolenie, wesołość, pogodny 
nastrój, błogostan, upojenie, ekstaza, 
przyjemność, spełnienie, dobrobyt. 
KaŜde z tych słów zawiera w sobie coś, 
co pozwala wyobrazić sobie szczęście, 
choć jednocześnie wskazuje na 
róŜnorodność ich znaczeń. 
  
Trudno jest jednak dokładnie powiedzieć, na czym właściwie miałoby polegać 
szczęście. Jest ono na tyle złoŜone, Ŝe pozostaje niezgłębione i 
niewypowiedziane. Nie ulega wątpliwości, Ŝe gdy przychodzi nam mówić o 
szczęściu, to nie odwołujemy się do jakichś teorii społeczno-kulturowych, ale 
do własnych doświadczeń. Jak przekonamy się, bazują one zazwyczaj na 
przeŜyciach z okresu dzieciństwa. 
 
Według Freuda, szczęście jest czymś subiektywnym, dlatego trudno jest 
przyjąć taką definicję szczęścia, która zadowoliłaby wszystkich. Istnieją tak 
przeróŜne indywidualne koncepcje szczęścia, Ŝe aŜ krańcowo odmienne, nie 
uporządkowane lub wręcz sprzeczne. Lista tych określeń moŜe nie mieć 
końca. 
Szczęście to: 

• Ŝycie w zgodzie z samym sobą, 
• wewnętrzna harmonia, 
• poczucie pełni, 
• doskonałość, 
• samorealizacja, 
• toŜsamość, 
• dobre relacje z innymi, 
• kochanie i bycie kochanym, 
• szacunek dla samego siebie, 
• sam fakt istnienia, 
• wolność, 
• kontemplacja, 
• ekstaza, 
• kontakt z Absolutem, 
• wiara w Boga, 
• dobre zachowanie, 
• działanie, 
• świadomość, 
• rezygnacja z przyjemności i 

dóbr zewnętrznych, 
• moc pozytywnych uczuć, 
• dobre samopoczucie, 

• radość z codziennych małych 
przyjemności, 

• spokojny styl Ŝycia, 
• przyjemność seksualna, 
• sukces, 
• zdrowie fizyczne, 
• brak zmartwień, 
• sława, 
• realizacja jakiegoś celu lub 

planu, 
• rozrywka, 
• moment ulgi w cierpieniu, 
• powodzenie, 
• praca, 
• zdobycie dawno upragnionego 

przedmiotu, 
• władza, 
• kariera, 
• uroda, 
• bogactwo, 
• duŜa wygrana pienięŜna, 
• kontakt z naturą. 



 

 

To prawda, Ŝe kaŜde z tych sformułowań ma coś wspólnego ze szczęściem. 
Jednak Ŝadne z nich nie potrafi oddać w pełni jego istoty. Czym zatem jest 
szczęście? Na pewno nie jest nim sama nieobecność bólu czy brak poczucia 
nieszczęścia. Nie jest powiedziane, Ŝe ten, kto nie jest nieszczęśliwy, musi od 
razu czuć się szczęśliwcem. 
 
Szczęścia nie utoŜsamia się teŜ z osiąganiem określonych dóbr, takich jak: 
zdrowie, uroda, sukces, władza, bogactwo czy róŜnych dóbr 
konsumpcyjnych. Są one czynnikami sprzyjającymi szczęściu, ale nie są 
jeszcze nim samym. Ich osiągnięcie przekracza minimalny próg zaspokojenia, 
ale w odniesieniu do istoty szczęścia jest raczej bez znaczenia. 
 
Z całą pewnością moŜemy powiedzieć, Ŝe szczęście graniczy z poczuciem 
spełnienia. Zwłaszcza wtedy, gdy jest ono tak intensywne i nieoczekiwane, Ŝe 
zdaje się być snem. Wówczas człowiek przestaje racjonalnie myśleć i 
dominują w nim emocje, co sprawia, Ŝe zapomina o sobie. Prawdopodobnie 
Ortega y Gasset  ma na myśli ten właśnie specyficzny stan ducha, mówiąc, 
Ŝe „szczęście to wyjście poza siebie". 
 
Jednak szczęście zmierza przede wszystkim do przekraczania granic. Na tym 
polega jego istota, Ŝe jest szczęściem, którego bezustannie szukamy. Oznacza 
to, Ŝe – mimo doświadczania róŜnych form szczęścia poprzez miłość, 
przyjaźń, pracę, poszukiwania badawcze, religię lub rozrywki – nie ustajemy 
w szukaniu Szczęścia. 

Vittorio Luigi Castellazzi   
 

Więcej w ksiąŜce: Sposób na szczęście - Vittorio Luigi Castellazzi 
 
http://www.deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/art,91,na-czym-wlasciwie-polega-szczescie.html 

 
Dlaczego? 

 
Dlaczego spoglądasz zawsze 

w tą drugą stronę? 
Dlaczego ciągle myślisz, 

Ŝe inni mają więcej szczęścia? 
Tak łatwo twierdzisz, 

Ŝe innym się powodzi o wiele lepiej ... 
Ten drugi brzeg wydaje ci się zawsze piękniejszy. 

MoŜe dlatego, Ŝe jest od ciebie oddalony, 
a ty patrzysz, jak skamieniały, 

zauroczony tym pięknym widokiem. 
 

Czy przyszło ci kiedyś na myśl, 
Ŝe na tym drugim brzegu inni 
takŜe na ciebie patrzą i sądzą, 
Ŝe to ty masz więcej szczęścia? 
Oni teŜ zauwaŜają wyłącznie 

twoją lukrowaną stronę. 
Mniejszych i większych trosk, 

i kłopotów nie znają. 
Szczęście nie leŜy na drugim brzegu. 
Twoje szczęście znajduje się w Tobie. 

Anonim 
http://www.adonai.pl/perelki/szczescie/?id=1 



 

 

Siostry od Aniołów zapraszają 
 na rekolekcje 

w wakacje 2010 r. 
 

 

Szkoła podstawowa klasy 3-6  

4-10 lipca – Konstancin-Jeziorna   

„Anioła Stróża mam – nigdy nie jestem sam”  

Kontakt: angelusmotyl@wp.pl, 661 263 530 

 

Gimnazjum  

16-22 sierpnia – Zamek Bierzgłowski  

„Szukając miłości…” 

Kontakt: lucyaniol@gmail.com 

 

Liceum i wyżej 

I - 28-czerwca- 2 lipca – Konstancin-Jeziorna 

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry,  

pod prąd” (Jan Paweł II) 

Kontakt:  siostryodaniolow@gmail.com  

 

II - 26-30 lipca – Zakopane  

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry,  

pod prąd” (Jan Paweł II) 

Kontakt: ilona.aniol@wp.pl, 

siostryodaniolow@gmail.com  



 

 

 
Nie szczędź czasu, by być szczęśliwym 

 
Szczęśliwym jest tylko ten człowiek, który nie goni za 
szczęściem, jak za motylem, ale za wszystko, co 
otrzymuje potrafi być wdzięczny. 
KaŜdego dnia rozpoczynaj nowe Ŝycie! 
 

Jesteś nowym człowiekiem. Niech zdumiewa cię piękny wschód słońca 
i cudna pogoda. Doceniaj dar oczu, dziękuj za ręce – dar dotyku, za serce, 
bez którego Ŝyć nie moŜna, za miłość i dobro. 
 
Stajesz się nowym człowiekiem, radując się kaŜdym kolejnym „dziś”, które 
jest pierwszym dniem reszty twego Ŝycia. Kiedy jasnym spojrzeniem 
ogarniasz ludzi i rzeczy, potrafisz kaŜdego człowieka obdarzyć Ŝyczliwością i 
dobrocią twego serca. 
 
Jesteś nowym człowiekiem, kiedy umiesz się cieszyć i radować wszystkim, 
nawet małymi, drobnymi kwiatami, rosnącymi nad drogą twego Ŝycia. 
 
KaŜdy dzień przyjmij, jak podarunek od Boga. Nie wstawaj za późno. Popatrz 
w lustro, uśmiechnij się serdecznie i powiedz sobie: „Dzień dobry!”. A gdy 
zdobędziesz juŜ w tym wprawę, postępuj podobnie takŜe wobec innych. 
Nie zapominaj o tym, Ŝe kaŜdy nowy 
dzień jest ci dany po to, abyś był szczęśliwy. 
 
Człowieku, jesteś cudem tego świata. Jesteś kimś 
jedynym, niepowtarzalnym, niezamiennym. Dlaczego nie 
podziwiasz, nie radujesz się wielkością twego i innych 
ludzi człowieczeństwa? 
 
Czy jest to dla ciebie zrozumiałe samo przez się, Ŝe Ŝyjesz, 
otrzymujesz czas na to, by radować się i być szczęśliwym? 
Dlaczego marnotrawisz dane ci chwile w namiętnej 
gonitwie za pieniądzem?  
Dlaczego troszczysz się ponad miarę o sprawy jutra i 
pojutrza? Dlaczego kłócisz się, zanudzasz, ulegasz bezsensownym rządzom, 
zwątpieniu a nawet rozpaczy, kiedy niebo uśmiecha się do ciebie 
promieniami słońca? 
 
Nie szczędź czasu na to, aby być szczęśliwym. 

Phil Bosmans 
http://1whiteangel3.blogan.pl/cytaty/2009/07/24/phil-bosmans-nie-szcz-d-czasu-by-by-szcz-liwym 

 
 

 
 
 



 

 

Aby być szczęśliwym... 
 

Dawaj ludziom więcej niŜ oczekują  
- niech dzięki Tobie stają się 

radośni. 
 

Weź za Ŝonę/męŜa osobę, z którą  
lubisz rozmawiać. 

Gdy się postarzejesz, 
rozmowy będą waŜniejsze  

od wszystkiego innego. 
 

Nie wierz we wszystko, co słyszysz, 
lecz dawaj wszystko, co moŜesz. 

 
Gdy mówisz „KOCHAM CIĘ”,  

niech będzie to prawdą. 
 

Gdy mówisz „PRZEBACZ”, patrz 
rozmówcy w oczy.  

 
Zawierz MIŁOŚCI, bez niej nie 

moŜna Ŝyć. 
 

 Nigdy nie wyśmiewaj marzeń 
innych ludzi, 

bo moŜe bez swoich marzeń nie 
mieliby nic. 

 
Kochaj mocno i namiętnie... 

 
MoŜesz zostać zraniony, lecz tylko 

kochając 
przeŜyjesz w pełni swoje Ŝycie. 

 
Jeśli z kimś się nie zgadzasz, 
walcz szlachetnie i nie uŜywaj 

epitetów. 
 

Nie oceniaj nikogo  
według jego krewnych. 

 
Mów powoli, ale myśl szybko. 

Gdy ktoś zada Ci pytanie,  
na które nie chcesz odpowiedzieć, 

uśmiechnij się i zapytaj:  
 

 

„Dlaczego 
Cię to 

interesuje?” 
 

Pamiętaj, Ŝe wielka 
miłość i 

wielki sukces kryją w sobie  
ogromne ryzyko. 

 
Mów „Na zdrowie”, gdy  
słyszysz, Ŝe ktoś kicha. 

 
Jeśli coś stracisz,  

to przynajmniej nie  
zaprzepaść nauki,  

jaka z tej straty wypływa 
 

Zawsze:  
Miej szacunek dla siebie.  
Miej szacunek dla innych. 

 
Bądź odpowiedzialny za 
wszystkie swe czyny... 

 
Nie pozwól, by kłótnia  
zniszczyła przyjaźń.  

 
Jeśli stwierdzisz,  

Ŝe popełniłeś błąd,  
to natychmiast postaraj  

się go naprawić. 
 

Uśmiechaj się podnosząc 
słuchawkę telefonu, ten, 

kto dzwoni, usłyszy 
uśmiech w Twoim głosie. 

 
SPĘDZAJ TROCHĘ CZASU  

W SAMOTNOŚCI...  
 

Anonim 
http://www.adonai.pl/perelki/szczescie/?id=19 

 



 

 

Nie do końca bez związku… 
 

Przestępstwo było powaŜne. Dlatego została wymierzona 
najcięŜszą z moŜliwych kar: stracenie na krześle elektrycznym. 
Jednak jej wykonanie okazało się niemoŜliwe, a to z przyczyn 
dość banalnych. Skazany był tak pokaźnej tuszy, Ŝe nie mieścił 
się na krześle. Sędzia wydał urzędowe pismo z nakazem 
schudnięcia. Wyznaczył nawet termin. Po miesiącu ponownie nie 
udało się wykonać wyroku. Delikwent nie schudł nic a nic. 

Sytuacja powtórzyła się jeszcze dwa lub trzy razy. W końcu zdenerwowany 
sędzia zapytał skazanego, dlaczego nie wykonuje jego nakazu, na które 
otrzymał szczerą odpowiedź: „Panie sędzio, po prostu... brak mi motywacji!”. 
       Nic dziwnego, Ŝe bohaterowi z historyjki brakowało chęci podjęcia trudu 
zrzucenia wagi. Wola człowieka potrzebuje mieć odpowiednio przyciągający 
cel, czyli motywy do działania. Ten cel to rozpoznane dobro, ale dobra są 
zróŜnicowane. Wybór miedzy dobrem natychmiastowym, jak np. zachcianka, 
a dobrem bardziej odległym i mniej przyjemnym, stanowi o dojrzałości 
duchowej człowieka. Tu kryje się siła człowieka – po łacinie virtus, czyli 
cnota. Siła ta nie polega na teoretycznym odróŜnianiu dobra od zła, lub 
dobra wyŜszego od niŜszego, ale na praktycznej zdolności dobrego wyboru. 
Nie chodzi o posiadanie wiedzy motywacyjnej, ale o faktycznie dobre 
działanie. 
       Pewnego razu uczony w piśmie zapytał Jezusa jakie jest najwaŜniejsze 
przykazanie. Pan Jezus odpowiedział mu pytaniem: jak sądzisz? On rzekł: 
„Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, 
całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie 
samego”. Uczony naszymi słowami mówi, Ŝe to miłość powinna być 
motywacją człowieka. Jezus do tego dodaje: „To czyń, a będziesz Ŝył”. 
Uczony, jak dobry teoretyk, zadał kolejne pytanie: a kto jest moim bliźnim? 
Pan Jezus mówi wtedy o dobrym Samarytaninie. Kończy przypowieść 
pytaniem: „KtóryŜ, według twego zdania, okazał się bliźnim tego, który wpadł 
w ręce zbójców?” On odpowiedział: Ten, który mu okazał 
miłosierdzie. Jezus mu rzekł: „Idź, i ty czyń podobnie!”. 
       Uczynki są drogą do wzrostu w człowieczeństwie.  

„To czyń a będziesz Ŝył”, „idź i ty czyń podobnie!”. 
W czynach ukazuje się prawdziwość miłości. Sama 
motywacja nie wystarczy, trzeba te szlachetne motywy 
realizować. Wtedy doświadczymy dobra i ono umocni 
bardziej naszą motywację na kolejne dobre działanie. Nie ma tabletek 
„motivex” – na zanik motywacji. Trzeba, z łaską BoŜą, zakasać rękawy i brać 
się do roboty. Wysiłek jest tego warty, bo czeka na nas, nie krzesło 
elektryczne, lecz szczęście wieczne! 

http://www.ostatniaszuflada.pl/westerplatte/motywacja.html 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

NA SAM KONIEC… śYCZENIA ☺☺☺☺ 
 
Czuj się szczęśliwy 
 
Dzień dobry, mój kochany. 
Znajdź trochę czasu, na to, by być szczęśliwym! 
Jesteś cudem, który Ŝyje, 
Który rzeczywiście istnieje na ziemi. 
Jesteś kimś jedynym, niepowtarzalnym, 
nie moŜna cię z nikim pomylić. 
Czy wiesz o tym? 
Dlaczego się nie zdumiewasz, 
nie podziwiasz, 
nie cieszysz się swym istnieniem 
i istnieniem innych wokół ciebie. 
Czy to tak oczywiste, 
czy to nic nadzwyczajnego, 
Ŝe Ŝyjesz, 
Ŝe moŜesz Ŝyć, 
Ŝe dano ci czas, 
abyś śpiewał i tańczył, 
czas, abyś był szczęśliwy? 
Po co więc tracić czas 
w bezsensownej pogoni za pieniądzem? 
Po co tak się martwić o to, co będzie 
jutro, pojutrze? 
Po co się kłócić, zanudzać innych, 
robić tyle zamieszania, 
i spać kiedy świeci słońce? 
Znajdź czas na to, by być szczęśliwym. 
 
CZAS TO NIE DROGA SZYBKIEGO RUCHU  
POMIĘDZY KOŁYSKĄ, A GROBEM, 
LECZ MIEJSCE PRZEBYWANIA W SŁOŃCU. 
 
śyj dzisiaj! 
Śmiej się dzisiaj! 
Bądź szczęśliwy dzisiaj! 
Uwolnij swoje serce. 
Twoja radość i szczęście 
nie mogą zaleŜeć 
od tysiąca błahostek. 

Phil Bosmans 
http://www.adonai.pl/perelki/szczescie/?id=15 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adres redakcji: alaaniol@gmail.com i apostolstwocsa@gmail.com  

Zapraszamy do współpracy!! Mile widziane są świadectwa, artykuły, 
 wiersze i zdjęcia, które mogłabym wykorzystywać podczas składania kolejnych numerów. 

Dziękuję równieŜ wszystkim Kolporterom ☺!!! Ogarniam wszystkich Czytelników i 
Współpracowników swoją modlitwą – s. Alicja 


