Tweety papeže Františka v roce 2015
Dziękujmy Bogu, który jest zawsze obecny, bliski i miłosierny (MV 6).
31.12.2015
Nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który zawsze jest gotów przebaczać (MV 3).
30.12.2015
Miłosierdzie Boga będzie zawsze większe od każdego grzechu (MV 3).
29.12.2015
Módlmy się za chrześcijan prześladowanych, często w obliczu zawstydzającego milczenia wielu.
26.12.2015
Gdy masz Chrystusa za przyjaciela, masz radość, pokój i szczęście.
25.12.2015
Bóg jest w nas zakochany. Czyni się małym, aby pomóc nam odpowiedzieć na Jego miłość.
24.12.2015
Na bezmiar grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia (MV 3).
20.12.2015
Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję, że będziemy kochani na zawsze (MV 2).
19.12.2015
Cel każdego dnia: przekazać odrobinę czułości Chrystusa tem, kto jej najbardziej potrzebuje.
14.12.2015
Niech Jubileusz Miłosierdzia przyniesie wszystkim dobroć i czułość Pana Boga!
8.12.2015
Boże, błogosław Afryce!
1.12.2015
To jest czas nowych chrześcijańskich posłańców, hojniejszych, radośniejszych i świętszych.
30.11.2015
Jubileusz Miłosierdzia przypomina nam, że Bóg czeka na nas z otwartymi ramionami, jak ojciec marnotrawnego syna.
30.11.2015
Jubileusz Miłosierdzia przypomina nam, że Bóg czeka na nas z otwartymi ramionami, jak ojciec marnotrawnego syna.
29.11.2015
Gdzie panuje przemoc i nienawiść, chrześcijanie są powołani do dawania świadectwa Bogu, który jest Miłością.
29.11.2015
Przybywam do Republiki Afryki Środkowej jako pielgrzym pokoju i jako apostoł nadziei.
29.11.2015
Żywię wielkie nadzieje wobec Afryki – nadzieje na obfity zbiór łaski, jaki Bóg przygotowuje pośród nas.
28.11.2015
Uganda doświadczyła świadectwa chrześcijańskich męczenników. Niech oni pomagają nam bez lęku szerzyć radość Ewangelii.
28.11.2015
Obserwujemy w świecie bezprecedensowy ruch migracyjny. Dziękuję Ugandzie za jej hojność w przyjmowaniu uciekinierów.
27.11.2015
Moje odwiedziny Afryki niech będą znakiem szacunku Kościoła dla wszystkich religii i niech umocni więzy naszej przyjaźni.
26.11.2015
Mungu abariki Kenya! Boże, błogosław Kenii!
25.11.2015
Każda osoba – naprawdę każda – jest ważna w oczach Boga.
19.11.2015
To radość modlić się dzisiaj w Rzymie z braćmi Luteranami.
15.11.2015
Wyrażam mój głęboki ból z powodu ataków terrorystycznych w Paryżu. Módlcie się ze mną za ofiary i ich rodziny.
14.11.2015
Jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy wezwani do naśladowania Dobrego Pasterza i do troski o rodziny zranione.
12.11.2015
Próżność nie tylko oddala nas od Boga – sprawia, że stajemy się śmieszni.
31.10.2015
Prośmy Michała Archanioła, aby bronił nas od podstępów i zasadzek diabła.
29.10.2015
Rodzice, czy umiecie “tracić czas" z waszymi dziećmi? To jedna z najważniejszych rzeczy, które możecie robić każdego dnia.
27.10.2015
Rozwój ekonomiczny powinien mieć ludzkie oblicze, tak by nikt nie był wyłączony.
24.10.2015
W ubogich widzimy oblicze Chrystusa, który dla nas stał się ubogim.
22.10.2015
Korupcja jest rakiem, który niszczy społeczeństwo.
20.10.2015
Drodzy młodzi, nie bójcie się ofiarować wszystkiego. Chrystus nigdy nie zawodzi.
16.10.2015
Uczmy się żyć w duchu solidarności. Bez solidarności nasza wiara jest martwa.
13.10.2015
Praca jest ważna, ale równie ważny jest odpoczynek. Uczmy się szanować czas odpoczynku, zwłaszcza niedzielnego.
10.10.2015
Drodzy młodzi, proście Pana o wolne serce, abyście nie byli niewolnikami w zasadzkach świata.
8.10.2015
Wiara nie jest prywatnym darem. Wiara jest dzieleniem się z radością.
3.10.2015
Nasze życie nie jest bezsensowną włóczęgą. Mamy pewny cel: dom Ojca.
1.10.2015
Z serca wam dziękuję. Miłość Chrystusa niech zawsze prowadzi naród amerykański!
28.9.2015
Dziękuję wszystkim Kubańczykom. Z serca dziękuję!
22.9.2015
Proszę was, abyście modlili się ze mną w intencji mojej podróży na Kubę i do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Potrzebuję waszych modlitw.
18.9.2015
Pomimo niesprawiedliwości i cierpień zwycięstwo Pana jest pewne.
17.9.2015
Bóg ma upodobanie w pokornych. Gdy żyjemy pokornie, On przemienia nasze małe wysiłki w wielkie rzeczy.
14.9.2015
Za każdym razem, gdy czynimy znak krzyża, przybliżamy się do wielkiej Tajemnicy Trójcy Świętej.
12.9.2015
Czy każdego dnia mówimy Bogu „dziękuję"?
10.9.2015
Każda parafia i wspólnota zakonna w Europie niech przyjmie jedną rodzinę uchodźców.#Jubileusz #refugeeswelcome
8.9.2015
Prośmy Maryję Pannę, aby wspomagała wszystkie rodziny, zwłaszcza te, które cierpią z powodu braku pracy.
7.9.2015
Wojna jest matką wszelkiej biedy, wielkim grabieżcą życia i dusz.
4.9.2015
Dzisiaj przypada Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia. Módlmy się i działajmy.
1.9.2015
Panie, pomóż nam być hojniejszymi i zawsze bliższymi wobec ubogich rodzin.
28.8.2015
Chrześcijanin, który jest zbytnio przywiązany do pieniędzy, pomylił drogę.
25.8.2015
Codzienne czytanie Ewangelii pomaga nam pokonywać nasz egoizm i iść zdecydowanie za Mistrzem, Jezusem.
21.8.2015
Gdy doświadczamy miłosiernej miłości Boga Ojca, możemy w większym stopniu dzielić tę radość z innymi.
18.8.2015
Życie Maryi pokazuje, że Bóg dokonuje wielkich dzieł przez pośrednictwo najbardziej pokornych.
15.8.2015
Maryja jest pełna łaski. Jest dla nas ucieczką w chwili pokusy.
13.8.2015
Spotkanie z Jezusem może kompletnie zmienić nasze życie.
11.8.2015

Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Pozwólmy Bożemu miłosierdziu, by nas przemieniało.
08.08.2015

W rodzinie chrześcijańskiej uczymy się wielu cnót, przede wszystkim, by miłować bez żądania czegoś w zamian.
06.08.2015

Pozwólmy, by miłość Boga zakorzeniła się w nas; tak będziemy zdolni, by samych siebie dawać innym.
04.08.2015

Gościnność w rodzinie jest dziś wielką cnotą, szczególnie w sytuacjach wielkiego ubóstwa.
01.08.2015
Najskuteczniejszym świadectwem o małżeństwie jest przykładne życie chrześcijańskich małżonków.
30.07.2015
Drodzy młodzi, nie bójcie się małżeństwa: Chrystus towarzyszy małżonkom, którzy się z nim jednoczą, i daje im łaski.
28.07.2015
Świadectwo chrześcijańskie jest konkretne. Słowa bez przykładu są puste.
25.07.2015
Kto pomaga chorym i potrzebującym, dotyka ciała Chrystusa, żyjącego i obecnego pośród nas.
23.07.2015
Kościół jest wezwany, aby w odniesieniu do słabych był coraz bardziej uważny i troskliwy.
21.07.2015
Kościół jest wezwany, aby w odniesieniu do słabych był coraz bardziej uważny i troskliwy.
21.07.2015
Kiedy wszystko się wali, tylko to podtrzymuje nadzieję: Bąg nas kocha, kocha nas wszystkich!
17.07.2015

Czas zmienić mentalność i przestać myśleć, że nasze działanie nie ma wpływu
na to, że ktoś cierpi głód.
15.07.2015
Współczująca miłość Chrystusa daje nam prawdziwą wolność
i prawdziwe szczęście.
04.07.2015
Wielkie wyzwanie: przestać rujnować ogród, który Bóg zawierzył nam, aby wszyscy mogli się z niego cieszyć.
02.07.2015
Jak pięknie jest głosić wszystkim miłość Boga , który nas zbawia i nadaje sens naszemu życiu.
30.06.2015
Kościół jest matką o otwartym sercu, gotową do pomocy każdemu, szczególnie temu, któremu najciężej.
27.06.2015
W Spowiedzi Jezus przyjmuje nas ze wszystkimi naszymi grzechami, aby dać nam nowe serce, zdolne do kochania tak, jak On kocha.
25.06.2015
Miłość Boża jest darmowa. On niczego nie oczekuje w zamian; prosi tylko, żeby Go przyjąć.
23.06.2015
Dziś Kościół jest Kościołem męczenników: licznych heroicznych świadków. Uczmy się od nich odwagi.
13.06.2015
Gdzie nie ma pracy, nie ma godności.
11.06.2015
W sakramencie Eucharystii znajdujemy Boga, który daje siebie samego.
09.06.2015
Trzeba budować społeczeństwo w świetle Błogosławieństw, iść w stronę Królestwa w towarzystwie ostatnich.
04.06.2015
Światło Ewangelii jest przewodnikiem dla każdego, kto podejmuje służbę cywilizacji miłości.
02.06.2015
Panie, daj nam łaskę zdumienia w spotkaniu z Tobą.
30.05.2015
Chrześcijanin nie jest świadkiem jakiejś teorii, ale Osoby: Chrystusa zmartwychwstałego, żyjącego, jedynego Zbawiciela wszystkich.
28.05.2015
Wypełniamy czwarte przykazanie, odwiedzając z miłością naszych starych rodziców.
26.05.2015
Przyzywajmy Ducha Świętego każdego dnia: On prowadzi nas drogą uczniów Chrystusa.
23.05.2015
Panie, ześlij prześladowanym chrześcijanom Ducha Świętego – Ducha pocieszenia i mocy. 
22.05.2015
Jest milczenie Boga, którego nie można zrozumieć inaczej, jak wpatrując się w Krzyż.
21.05.2015
Bóg zawsze na nas czeka, zawsze nas rozumie, zawsze przebacza.
19.05.2015
Lepszy Kościół zraniony, ale obecny na ulicach, niż Kościół chory, bo zamknięty w samym sobie.
16.05.2015
Drodzy rodzice, potrzeba wielkiej cierpliwości i przebaczenia z głębi serca.
14.05.2015
Dlaczego tak trudno nam znosić wady innych? Zapominamy, że Jezus znosił wszystkie nasze grzechy?
12.05.2015
Uczmy się żyć życzliwością, chcieć dla wszystkich dobra, również dla tych, którzy nas nie kochają.
09.05.2015
Kiedy nie można zarobić na chleb, traci się godność. To jest dramat współczesności, szczególnie ludzi młodych.
07.05.2015
Dobrze jest trwać trochę czasu przed Tabernakulum, aby poczuć na sobie wejrzenie Jezusa.
05.05.2015
Miłość Chrystusa napełnia nasze serca i sprawia, że zawsze jesteśmy zdolni przebaczać.
02.05.2015
Pośród wielu problemów, także poważnych, nie traćmy naszej ufności w nieskończone miłosierdzie Boga.
30.04.2015
Każda wspólnota chrześcijańska musi być gościnnym domem dla tego, kto szuka Boga i tego, kto szuka brata, który go wysłucha.
28.04.2015
My, chrześcijanie, jesteśmy wezwani do wychodzenia z naszych “ograniczeń", aby nieść wszystkim miłosierdzie i czułość Boga.
25.06.2015
W sakramentach znajdujemy siłę do myślenia i działania zgodnie z Ewangelią.
23.04.2015
Trzeba strzec ziemi, aby zgodnie z wolą Boga mogła nadal być źródłem życia dla całej rodziny ludzkiej.
21.04.2015
Maryjo, Matko Bolesna, pomóż nam zrozumieć wolę Bożą w chwilach wielkiego cierpienia.
17.04.2015
Pan nigdy nie jest znużony przebaczaniem nam. To my bywamy zmęczeni proszeniem o przebaczenie.
14.04.2015
Możemy nieść Ewangelię innym, jeśli przenika ona dogłębnie nasze życie.
10.04.2015
Panie, daj nam dar łez, abyśmy płakali nad naszymi grzechami i otrzymali Twoje przebaczenie.
09.04.2015
Panie, pomóż nam żyć cnotą wielkoduszności, by bezgranicznie kochać.
06.04.2015
Chrystus zmartwychwstał! Chrystus żyje i idzie z nami!
05.04.2015
Krzyż Chrystusa nie jest przegraną: Krzyż jest miłością i miłosierdziem.
03.03.2015
Jezus umywa nogi Apostołom. Czy jesteśmy gotowi do służby innym?
02.03.2015
Spowiedź jest sakramentem czułości Boga, sposobem, aby nas przytulić.
31.03.2015
Wielki Tydzień to czas, który zaprasza nas, aby zbliżyć się do Jezusa: przyjaźń
weryfikuje się w godzinie próby.
30.03.2015
Jako uczniowie Chrystusa nie możemy nie interesować się dobrem najsłabszych.
28.03.2015
Życie jest cennym darem, ale odkrywamy to dopiero wtedy, gdy oddajemy je innym.
27.03.2015
Wierni świeccy są wezwani, by stawali się zaczynem życia chrześcijańskiego w całym społeczeństwie.
26.03.2015
Cierpienie jest wezwaniem do nawrócenia: przypomina nam, że jesteśmy delikatni i słabi.
24.03.2015
Niech każdy Kościół, każda wspólnota chrześcijańska będzie miejscem miłosierdzia pośród wielkiej obojętności.
23.03.2015
Pozwólmy, aby Bóg napełnił nas swoją dobrocią i miłosierdziem.
17.03.2015
Wielki Post jest sposobnym czasem, by zbliżyć się do Chrystusa dzięki Słowu Bożemu i Sakramentom.
14.03.2015
Uwaga na wygody! Kiedy czujemy się wygodnie, łatwo zapominamy o innych.
12.03.2015
W najtrudniejszych momentach pamiętajcie: Bóg jest naszym Ojcem; Bóg nie opuszcza swoich dzieci.
10.03.2015
Pokora ratuje człowieka; pycha powoduje, że gubi drogę.
09.03.2015
Budujmy nasze życie wiary na skale, którą jest Chrystus.
07.02.2015
Kiedy jesteśmy zbyt przywiązani do bogactwa, nie jesteśmy wolni. Jesteśmy niewolnikami.
05.03.2015
Serce kamienieje, gdy nie kocha. Panie, daj nam serce, które potrafi kochać.
03.03.2015
Jezus wstawia się za nami każdego dnia. Módlmy się: Panie, zmiłuj się nade mną; wstawiaj się za mną!
28.02.2015
Nie ma grzechu, którego Bóg nie mógłby przebaczyć. Wystarczy, żebyśmy prosili o przebaczenie.
21.02.2015
Sakramenty są wyrazem czułości i miłości, jaką Ojciec otacza każdego z nas.
20.02.2015
Tam, gdzie są mężczyźni i kobiety, którzy poświęcili swoje życie Bogu, tam jest radość.
19.02.2015
Panie, daj nam łaskę poczucia naszej grzeszności.
18.02.2015
Podczas Wielkiego Postu szukajmy konkretnych sposobów pokonywania naszej obojętności.
17.02.2015
Jezus przyszedł, aby przynosić radość wszystkim i zawsze.
16.02.2015
Jezus nie jest postacią z przeszłości: nieustannie oświeca drogi ludzkiej wędrówki.
08.02.2015
Wiara nie eliminuje momentów trudnych, ale daje siłę do zmierzenia się z nimi ze świadomością, że nie jesteśmy sami.
06.02.2015
Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Wszyscy jesteśmy wezwani do nawrócenia serca.
04.02.2015
Pilnie potrzebne jest wiarygodne świadectwo prawdy i ewangelicznych wartości.
31.01.2015
Prawdziwa miłość nie przejmuje się złem, którego doświadcza. Raduje się w czynieniu dobra.
30.01.2015
Auschwitz jest krzykiem straszliwego bólu i cierpienia, który przyzywa przyszłość budowaną na szacunku, pokoju i spotkaniu między narodami.
27.01.2015
Najlepszym sposobem ewangelizacji jest wprowadzanie w życie miłosierdzia.
24.01.2015
Moim przyjaciołom w Sri Lance i na Filipinach: Niech Bóg wam wszystkim błogosławi! Proszę, módlcie się za mnie.
19.01.2015
Jak często zapominamy, że powinniśmy koncentrować się na tym co naprawdę się liczy! Zapominamy, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
18.01.2015
Jako chrześcijanie, członkowie Bożej rodziny, jesteśmy wezwani, by iść do potrzebujących i służyć im.
18.01.2015
Współczucie Boga, Jego cierpienie z nami, nadaje znaczenie i wartość naszym wysiłkom i naszym cierpieniom.
17.01.2015
Rodzina jest największym skarbem każdego Kraju. Wszyscy podejmujmy wysiłki, aby chronić i umacniać ten kamień węgielny społeczności!
16.01.2015
Filipiny są świadectwem młodości i żywotności Kościoła.
16.01.2015
Niech Bóg błogosławi i strzeże Sri Lankę.
15.01.2015
Niech Bóg błogosławi i strzeże Sri Lankę.
15.01.2015
Św. Józefie Vazie, ucz nas wzrastać w świętości i żyć ewangelicznym przesłaniem miłosierdzia.
14.01.2015
W dniu, w którym rozpoczynam podróż do Siri Lanki i Filipin proszę was, abyście modlili się ze mną za mieszkańców tych krajów.
12.1.2015
Niedziela jest dniem Pańskim: znajdźmy czas, aby z Nim przebywać.
10.1.2015
PrayersForParis
08.01.2015
Jezus przyszedł, aby nas zbawić: nie odrzucajmy tego cudownego daru!
06.01.2015
Panie, spraw, abyśmy potrafili rozpoznać Cię w chorych, potrzebujących i tych, którzy cierpią.
05.01.2015
Chrześcijaństwo rozszerza się dzięki radości uczniów, którzy wiedzą, że są kochani i zbawieni.
03.01.2015
Jak wielu niewinnych ludzi i jak wiele dzieci cierpi na świecie! "Panie, obdarz nas Twoim pokojem!"
01.01.2015


