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. I'iaJPlerw ŚgterÓ1 ! Poten sąd. §ąd, szoaegółonry odbywa slę a.7'a1po śnlerol. lasza sąózt Ótę sa.na.
.]eŚlt d,usga l*"! pigkna_n_.ałąolona a_ogrleu BostlcJ &11łoóo1, toJak strzała ogntsta tcel do ittłodiol. }rgettrloocnej -,tia,lr";i;: JeóltJest wtnna 1 na nledogkonałoóol awoJo, tó ÓÓta-iię 1 cdeka'ni-óóry.u_ozenie. Onasana.c*9 BT§ą*Bącaa e!.ę_ ńa'alteJsoo-oó§órątóii"i*l-eóJ wlilsr.stg obarcrona wtclń ńlnant nleodpótń{orarr}nt| óółi-grę i-rairó ńa ale;_gco odPołntonanla. toge, oge8o 1r! odpokntówaia-nagred. §usga obarcao -ną wlnani l 8raoohanl Óardró clgżkfuń, ia ttorr-"ró eaio"ói*, i"*.rztica s19 w głgbszą otgbłań oieiBioń.'
Źad,na dusua, osy w nnleJszyn.stopnJ-u była obwlnlona, cay w wlgk-

Pz{el nle. wyszłaby F jedea ńopónt s ńie;sói ocŹyóiazerriór-aópołr nlebgdale vlYblelona takn [y no5,ła pattzeć tiarzą-ń-iń"ro " ourrcże Boga.
.A!Y ogląilaĆ BgS? twarzq r twarg d,usze tsuszą slę bardzo ądcs.kona_11ć Jaż tu na zlaei-l. starad-się ó iq, *by.olrróuó-goga_było w nlcł,n
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:.*il "!i§, "3Tis!;.:,t;:;l § tr;# ;it,ilfłi, ;i,r, F, lit "przeni.enló §
c z łowl akien,'§o§ 3itftrli*"i$ §i;';3§i*. f* -utl5,-uatyn : 

- ;8óg- ; i;i irę
AbY aqJÓĆ cto tgsg, &Jr§gą dusze olągle g19 sądz,Ló tu na giem1.§ąd szczegółowy pon{łrón byC 

-w łażdeJ dEwtll.
8dYbY dusze sąd.atły_§+9 §9e9 tn 1 ,*łyd,anały na stebie wyroklrnlepotrzebowałyby eądu rł góaati,ę dnleroi.
§o to,Jo§t sąd.r*oltgółory_ t* Ę rlcnll aby slę oĘ8le eądaic.§ąd ercze6{łowy td Jest r§onrurÓL crłfuł-sste. ' ' -l

. ło9g+ io 'fgŻdYul_upaekg 
powlnrra slg sądzlC, zrobid raohunek gu&,le-nia. .IeŚIi u;adła l żało,łąó iaras. pruv.djiiił"r;j okazJl 1ść óo try-bąanąłu poknty - tźó aaocJ stę osąclziĆ" t ÓJtaraae.'

Jclżelt dnsna 3lo B}qdłĘ E*raE żałuJo, Bdg JeJ praebaoza. Dnszawyznaje wlny 9ytoJc-prr6d Bogle1 ;. 3{8-j"i priufijÓ";. -ÓÓr-iE"i"'ijrnua
:wo 'ilryY F?Ed. a3stępcą Bogón dostaJÓ iożgiaeezenj.e, 1ośt-;;;y."óuor,*.Saua slę oskarźry ła, -óaua ńO'sobą 
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Gdyby. 9u§?c tg prahtyhowałg t !o_ ĘĄ§yry l+!aa, ka${lya npaillrienergr.B ocyntły ten raóhunąI

riry:ł$;lł rłtrąłiłŁili*ii}iĘłffiid 
l"ffi$n:;.ifi-}*-B*"iii r;l"t$"3ig"?fi"§j'il,*3"u* Boga-§to 
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Więo dusEc P3a8BĘoc ?oldf r trgo_dvtetr e nlc byó sąd,aonern!.eob,
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l;;,i;i:{*l łił iliniit;-;;r;i,ffi,l;fi*:l-.9Ę, aró-i wr;i$i:iii"ł§ił.-t olg*łt ei-§ii.i":r13;*: §*; il**"ir'*, obergtceaen€. Slatego .Ier{§swojeJ; ;6J-- trat §en n";,"i3i$ł;,$§i3]ii,ilj;i*;fii.$l3§iooŁł,

J ,lłllgc_ joż_ell .Icanr oódłł §wgJą Erorpienla, _aby zbawló dnego, tg ozyEri_v ńie
i ił, §iłi:i"l;if"*" ;3.ilt§"i},i *l§xiu 3i§

pr.snla, _aby zbawló dnego, tg ozyŻb_v nle

i ig, dł3lŁi elfl i;*ł}t i:lib#li, 3i§

t ponlÓał tatlo strasznE gier-
Brsy3g§a? y pouoe{ takleJ ittr-
?lt l Jal9by l §logo prrentt-
aaą §ogu to oo noźe, to roeztg§i§ elr3.{31 ell.i-ffi:# Hi:-ll:



Z poesątls noie b;ddo ónas3l trndgo tal oĘg1o cąddd e19 1 gyś-
Icó bea prlelrrr aby Bogr al.c obrrrló, tll trscbg to ozynló bardgo spo-
koJnlc. JgżeLL- iapołnt - t§ npadal'o - o laln aetyohniastowynl to nlegb
sl.g rieoaolo§ r ragbłrntsE, run1cnl.ł rlburirl,ó lal cerd.ge!Ę/. §leob seróggg
nyń broa i ąśoi.gŁtorj'llr,pegrogt §lłe§d Płsedwlnorną.

5 t§alo& t956 Tr o,'

ezyaló tats lak di{Óglo tebt§ oJea trp n*tli.. .Trłi}l nldri.-*eoułałlio
oJóa, boa rc6l9flS'na ton ńo irat br$d,ne f oałc @§§xronc r błoolg osy
tóż iia lotsłc-póptanlonł rrłt| _ewojeJ, ilĘgsy, tgJ-iĆ 613 Ęn{3 do §eroa
Bożego nlao wr*51ltko 1 ia}oraó 1 błag,aó, aby twoJą niorlnnośolą nan
rakrył grzecb;t,'óąsrct B*obnany du,ar$- naireJ.

Gily drłsfrn trĘ.* u Ęfn o1ą6łyn ń"[o aa,6raocĘ, aaug nlo wic jak gtę
oosy§scz§ 1, itajo beryg,qrgpg§*, bo or}5rg eantrrsona r Eryl, CbrystworeJ
prróu ż&1 ,prą8ró jcqt JąŁby o&rodsgnt. Be &aI ge8rrsohy - to jakby
oirrzest: ohrłest bóts 1 łel d.tr§zy nsszcJ.

tlo& l;|. Ęażda gpó.ryte(l.S Jest ebrrĘgnn e ąnJra$,ntoJssyn J eJ warrrnklaa
jeat żal sa5rzooĘ, to tat gano akt łkruoĘ jert ohrlton, plEsz który
iię odraazańy Jakti, r rgdsle ohxltą furttoł,o. Ęnwten tn- 3Óaon p rtykłed

; tta*{o* a}ał-{ o-ło_ a+raoetr! -ł^#bl _ fllra,lal } Aa o{nnar{ nn M{ o}

dra prof889tB1 Eóry -

1talt o aLole atrnoĘ
lob poągsa3. aby o,. Edirsyło iĘ|'nc J E8r5es8y].

cn Bonownte
Órgłto sgrzcslył. Ą sdy trdał a19 na ngony tpooĘ/nsL 1 Jnż zasyplał
grtyponnlrł gobtrr aeponnlenie 8$.8o ł,clgdra 1xrfelta. flctel1 ukląk
wsbąddX r gobia ght rbĘob§ - t tłJ*g ag§t lrasls gnslłr Pg śnlerq

@ł#,Pr'pg!$.§.!&L'exóls*ay.1r!yl"n*łl?rg.ć'łioayć,

JYA€la,ukląkł

,9,
kt

'§r9Łaa-r* 
al'ga.! łrłrłrra§ł*glł,*ll Pilr|rt. al.-l'lir-q łr*lt.L9_94a EPU!lr1 _tł.L,ŁEal3|ądsl't r goblr eht rbuoĘ - 1 tcJżo aoo,lt natls laarł. Fo śoleroi

*ał ł!3 tenn tstgdru llloffr§srowi-; driętuJąo .EE 8a §*El1! bo, Ja.E

ten dalct aauosał t8EyltElo!, o Eo§l868no8o1 lttĘ lll.ur E3t 88Eo proglł
aby lnnl_kaigta r tsonfcsJonałaoĘ ne tare!r,&ob. na roŁol,clgJaoh rielki

Dessal_tstórc 9?łBlą .łl$Pro _ 
nosylhtł łdgbylaJą akrrby, btórE łle

nissq&tJł: D_n!9Ęn tt6ra-Jrit, otąg,ti pric{gia tł-ńy§Ę* i6ł nerynió eoó
elobrego.d18 bllfnlehl_ 6(tI n6*yn1 d,łorltrdlrtr. _bil§ńls ptbuo. &oina po

,naStsB; §ładli na potrreb| rrbą&gi§ts *}rbn rFŃĘ.
l Yil"Ellg ieat bsk* dan&, ocłor{ęhorl" a ryrlnńona §xrlą 1 Mgką 3ana

,degągi . łagIa tlęrkenełł&o *el§r^&§ł §tsrneĘ iert rlelBą }eskąnbo wyba.
.wl,a nac oó pie}Ła 1 §,Iattgo nało Jogt ćlugr potgptoayob ilb artu skruoĘ

§ie nnieJerą "r-§Śd 
iila cĘarttntc EaJ{ d,obrc uolynllngdyż ona tił,-

kry*aJą nnóstllo dastyob grsoohór. Prscs ilÓ5re uosyuŁl-8ąó-naó nant Jog{
ba,rdso łagodnyrgdyż bgdlleny rątllonl nećlług óobryoh uesyntsór naauyoh.
§ąil bgitsle s tyah głóll rByłen głołlny, a aatslnlllóole ilnle, byłen nagi,
a plsyod[glallóolc Illto....r Piumrly! n8 lądrlr b3drlc pytenle, ooóny
dobrc5o uozynlll, na rlepl. itrrielt bgdrteny ltclt re rob1- ilobre norynkl,
to epodsiersJsy iigr *c Jrgul l obrtl.i. earrr! órlrroi porio lraĘ: frOto
ookolnlck qor_ya.tllśeio Joilarna r łaJnnictrrgch brcgl realyeh ilnl.cśote
uoryni}t. PóJ6Ólr błogoałeglarl OJoa-Ergo] lórląil4olc ErólÓstro zgoto-
wan€ ran od rałgżcair śrtat*.l
1o uaroe 1956 to

po,
vli.odalcC9 &r !t? rrwied,zleć, żo rtg grzekupnJc sa narną rlc,
ot_rryanj9 rapłatg rte lkj,cJ obraĘ, litfiec ua narną ttc§!, ńórą łtaJg na g!'oąl.bo

obraĘ, ltĘe DĘd;l ul,c lglnle, e teń ąot_rlytsnJg rapłatg rteLE:LcJ obrały, ltqł3 Dl.Ed;l ulc lgtnle, a ten trGzf,e
net będzlo sarcao l Etą xErB€8 ticoruoś6, JoJ oŁdobą w koronie jeJ obrał

XaJwlgocJ obraly deJł Begn uosyabl bteilnyob,. to ,rFosy groase
róowierĘqdv dstolq r19 s d,r.,,81n1 tłnro8.8g cĄ-{-rrlg rtels-pósiadeJą.
ł}"tlsę Bóg ohralló ioh bjdslt ratoris odilsl:l rasystŁo oo poslaclali,
619 Tnt_enic JegO. 
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,§1o Landy ng rroluoŚdiilawłrd JahnuĄng, ak ;:rrsi jesgosc Jałnużnanoł§tły, JalnnĄna pool,łoĘ l §ałapńąa nśĘl.łqhnr b6o{ -o__-,



l3
stroskaneJ_osoble, Jałnóżna_pocieszenla oborogo. Jest Jabużna !&Eoz&-nla, aby błądaąoogo narcópńć, powaśnlonyoh pogodgtC. .Tóst Jałnużna oierpienia. Cbory nożo awoJe olerpienia dawaó w intenoJl lnnyoh, oflarowaó
slę_ za_lnnych, dać ofiarę nawet z.ży.ola za Ęuglcb, za fióśglół święty,
za kapłanówrna narróoonle grzoagnlkówrza pokóJ w śńleolel z8 rodziny
roabite l ż8 nłod,sleż, która 6iaie u gizeohu, ń^ daleol, ttóre §ą źŁa
wychowane, sa heresJe, se poganł z8 oały świ^ątrJat 1 sa elu§se czyśćou
olcrpiąoc. Clągle Eożne łąoayó cilqJo olsrplenls z f,lęką 3alra .jezusa 1
wylewaó Krer 9hrystusową na oały świat, rr8 dqrpo w ozyśóou, a nawet
piekło.gąlewad Krwtą Chrystugowąl aby tanknąć pasaasgiig twó pieklolĘB_
8ol który krążyl aby clusse pożarł. Jest jesroaó Jałańżńa płro-naozeaLa,
to ,znaozy Eno8s9§1o wsuyath!.oh prxykroŚo!. od bllźnioh, zlałaszaza tyab,-,
xtórzy nan najwlgoeJ wyrząłisają praykroóol, of,larowania tych przykrośól,
właśnle za nlob, aby gXę nawróollt.

}rgEbaouad - Jogt to rsaos włolkan Boską. Ptaębaozaó Botrafl Bóg,
uatka. Czgsto Bą nawet oooby naJbllżeze geroĘ, od którycb powlnno 81ę
spodzleruaĆ naJwlgoeJ nlłośot t zrozu.n.j.enlan a- jedrrak pizykrśet §Ę plz6-
ważlrXe w rgd.Einaoh, n nałĄeństwash" Caęsto-to rą nlecŹsr-które pizes
wąją g§ro&, aa§z§ na w6k3ośr Wtedy trzeba rle LLiEao bsrol,gnB. b_v unie
WaZ!JL§ W r9O.alrUlOO, a &8,6,E^ęa§TW&§Bł U8$§T0 TO §ą E,l€eg9, at0re PTZ€B&}-§ąją g§ro&, aasz§ ną w6kroś. Wtedy _trzebe slslĘEsg boroinuu, by unleóYYaJą §e-C'ą BaSZB IlEt WE.lfr9Eo WTeqY I]fZ,eDB Wlar.Er€t9 !.B!OaEBB, DY UEJ'€slę nawet nśpleohnąd ao takloh oóóu. Alc d18 nlłóóol Boga ltzaba dać
tę-Jałnążaę ąlin,l,eo§n t wyatę Jałnużaę ąlinleobn i wyalągaąó tgn nloos 89 86loa srego, położyó 80na ołtarsu nlłośo1 zg słorenl fr?rgobaogaui. Jest to ogyn taŁ wlelkl 1gebgeaaufr. JeEt _to §ayn
herololayn że potrafi. 5o arolu§tad tylko ton. który otórpt 1 przebaQal,ł
rtnslny olągle ul,eó na ngśll ilcguga llkrsyio§nnogor Ltórego plwerwsze
ełowa były: i0jazo, praebaos lnnbo nie wic&aą oo crynląln

eiryb1 dnsr9 ri.łdgigłyn llc oiłrptoń gs,a!,BJł tynn Hóryob koohaJą'to aaprardg nlgdy by tego nt.s oqlntły| a osyntą to Ja}by r jeklnś zbó-
ogenl.n pcyoh!,oŁB}Bo Dlatogo oręsto trieba 3lówtarsaĆ słgńa larra Jezrrsa
wgBorłtedsi.ena na krayiu; ŃOJoua ołtpuŚĆ iB| bo nie wieilsą o§ crynJ.ą. t|

Bo _gilyby naprardg wledaielt, do jaŁlego etopata poaunaJą elę r złoś1l,-,*oścl w stogunku tlo !,nąyob, al5dy by togo nlo oa}n111. - -

Wc*łng §niE
wlękslą Jałauinąjeet w wiaogngóo

- potiedxlałbyo; ża JałnnŻna praabaeganla Jest naj-
sa Ęlą zapłata tełln góalo panuJe tylło aLłEśón tó

Kto na glenl llaĘyłuJo prrebaoaenleo ten Jnż tu slę oe?qatęza,
wanosl sXg do.śwlęt_o{o{; _Jogt Jakby ogpl:lfona4y: jest tyn bryląntont
oselifonanyn l o takloi dąsgy no*lra powlcdgte6. że .IazŃ gakivlo wszvetkie jeJ gr*oaĘr aan So61 1r-ogtetnl-rteogór JóJ tyotr powle 'ióJ, ftpó-
nigraż_BrzebaocałaŚ bri,rą{Ę l, Ja o1 wezycttso prsebaogan i dajg oi po-
oałunek ntłgógt t pokoJn.Bąd{ błogosławi.ona t-BrayJdź ao §oJÓj crrwóły1 oglądal tsnle trarzą r twarg r *yJ r NoJeJ Prceó*iaorrroJ Miłóśotlff

W19o _ćLusae apołntaJolł óebre uoayakl, ónsrg ol.erpiącon dnsae
przebaoaaJąoo, ale lgkajolo 8t9 aąd,urnle lgbaJele r19-apraóiedtiwośoi
BożeJr_a luła§agga d,uszo, §u_ero, Łtóra 3eate6Óie olągle prsygngbJ.ołe
ł 9l*g_re_plzope}ąio+o.tyu lęhJ.aDr JaE_oka&sgle s19 fóUEg-Bo!ó-śęćLziogo.Jeślt ledaloole nl,eó tąLr? uoayatl-Jałnueły ła ooiląrto nl'e lękajoiesl?l ale ozehaJol,r r ra&ośorą na tetl ostątńl nleosdi rłaszego-żyóta i
o1sszcle §ie na aąd Ęoży, na aąd Boga - l§tłośol. Darąłyśole niiośó -
Bóg wan zapłaoi ulłoóolą, plłośoią bojną. Za drobaą tr Jałnużng frplo-
wadzl wae do praybylłĘ" $*e§on do lloąn-§doa Swo6o. dlesgÓlo slęi uo
weJdalecl.e do 0Jaa §lgbloskiogo l bgdulealo rtótly ałoa.aLaJken't-Kró_
rggtrą §ieblegkiego. Illradnleole niabol Jak tcn ó,obry łoti, który pTo-gJ.ł; ffPąrrle, ponait Ęg Enlel 8d3 rntJdrlÓss do i&óteótre §ńgol'l i, raa
Jezns oripowled.sJ.§ł nul |ł&apra§d§ndrlś Jeorcre będziost ae sńą w raJutt.

Prodolo bardso .Ietqse tynl Ełowa,ni. dobrego Łotra, bo to jagt oo-dlltra na godzlng śnleroll4a goQalng _sądu włrBżogo.BłĘajolo: 'ipanler.po-wied,c rr^ąa te sana słowarktórc nórlłeś óo ilobregó łotri;iZapragdęrdzIśjeszaza bgduJ.esa ro ffaą w rajul Bęćlrl-esz r qógiaLn nlłośet-xoJej, w
ąśolgkn praebaorenia, bó] da*ałgó §1 Jałannag prnebaogenlgr.



ałl.
prcebaogaó - to jest

powtaruatsl przobacz,aó nle'żc
iillłośgią i prrcbaoae ten;

23. paźdzl,ęrnlha L956 r.
§ąd dla tycb, kt órzy koohająn łlE bę&al-e aąd.eu, tylĘo rzu_cenlem

się w du;gota bqeó - &,iłóśai. DqsŻa koabaląo*r $opuŁr.HÓry nlkogo nl,e
sąózi, dń§sa pełńa mlłoóol l, niłosierdzia, nlg lęka s19 sądu. C*? Q86-
ka na-utłość, ona ozeka rrap rzębaozenle, ona ozeka Ra niłoslordzie.
Ufa takn Jak dzlecko afa oJcu t matce.

Dz!eoko ąfająee J. kgcbaJąoe roćlzloów nawet nię dopuszc za tęj nyŚlt
żgby rodzlce nogJ,i je skrzywćtzid. Ono wie, że ;_eat niedobregkrnąbrne,
nieposłusunor ale ono Jest ufne l. pewno. ono uf,a 1 wierzy t _łe BłBo Je8o
wad-rodzlee l tat nu pŹuebaoaą. Bodglco aio mo6ą 60 odrzuclć. WleTzy
ślepo rł niłoŚć rodzioiolską.

Dugg€. które obo€r gby nle były oądaonernigob, etaraJą sł9 śtepo
Br§ ob'tak *falł. -igk iulał dobrl łotr.On rlorz!łtże nu 8ó6 9tzab

rEog!
łylko

który

wlolka, l!co! plęLne. I jeozore la,s
niłośĆ. Prsebócra Bóg, który fi-ustżyJcrBogn-lłLlłoóci.

ąfaó.§io gb- t8k ur.fai{l łóti;CIu'ilqrg!łłże Ęń Bóó prsóba-

dalŚ E8 §tĘ będsiesr w raJa"'|
3raw&zlwio to była kraćtzfe$ nleba' Dobry łotr uhraół niebo Btzeg

rrfność. Prgeoteż nlo nlg uiał - ganc tylko rbrgónls 1 gło uezynkl.
are zóótył stę na aEt rlclH'łJ ufnolot- t wlary, żc Bóg. _llelkl Krór t
pan przebaczy tlu w§zystko 1 a & r 8 a weźrąic 8o dg Królegtwa Drł€$oe
],iaJwiębsga JÓeo nrnoBó była w tyn, że spodsiewal e19l tż Bóg a a r a E
go weźnle do Eró]-estwa §weg6,.

" Dlatcgo ćlugse powlnny dzęsto a Bnla?gÓlnta u godslnle Ónierct no-
drió s19 dŹowanl dobrogo łotra; §Panle, pounlJ na_nalel §9y _pTzyJdzieaa
do Erótóstwa Twegol 38nie powleaz nl te słowa, którr rsetsłeś do óobrego
łotra: frZaprawdę-nówtg toblg, dzlś ł,a Mną bedslerr r raJutl.

Duszc nfaJąoc, dussc pcłne protltoty daleoigoeJ, aig lękł.jcle s19l
ale ąfajgic 1 po*teralJolc jesreae 1 te słora. "Panlernle są9ź na8 w€-
cług grieohór iaaryohl -sJ.c iodłrrg nlłoeierdzia [rcgoE 1 te słowa; 11.Icz§.,

prsóa-8rą bolcsną ltłl, El*J §t łóstsrdri.c aaA nani||.
Jeśu żawsna będzlooio ufe6 1 rzuolgie się w obJgola !§lłoslerd,gta

3ożego. to ohoCby gizsony w&gze były Jak grzeońy dobiógo łotra 1 oboÓ,
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