
Uzupełnij: 1. Wokół Jezusa gromadziło się mnóstwo ludu 
z całej Judei i Jerozolimy oraz z …Tyru i Sydonu 2. Do 
was należy królestwo Boże, którzy teraz …  3. Biada ...      
4. Błogosławieni będziemy, gdy z powodu Syna 
Człowieczego podadzą w … nasze imię 5. Do was należy 
królestwo Boże 6. „Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, 
albowiem …  się i płakać będziecie” 7. Do was należy 
królestwo Boże, którzy teraz …  8. Głodujący będą …                   
9. Biada, gdy wszyscy  was będą … 10.  Królestwo Boże 
należy do tych, których  … z powodu Jezusa 11. „Biada 

wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód … 
będziecie” 12. Na prześladowanych z powodu Jezusa 
czeka wielka … w niebie 13. … się i radujcie w owym dniu 

(prześladowania) bo wielka jest wasza nagroda w niebie. 

Papież Franciszek: „Przed Bogiem nie można 
udawać” … Prawdziwa modlitwa odbywa się                         
w tajemnicy serca, jest niezgłębiona i widziana tylko 
przez Boga. Brzydzi się fałszem … Jezus uczy nas, 

byśmy się modlili, mając na ustach przede wszystkim 
«ty», ponieważ modlitwa chrześcijańska jest dialogiem: 
«Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź 
wola Twoja»… A potem przechodzi do «my». …: «chleba 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam 
nasze winy…» - Nawet najbardziej podstawowe ludzkie 
prośby – jak ta, by mieć pożywienie - wszystkie są w 
liczbie mnogiej. - ”W modlitwie chrześcijanin niesie 
wszystkie trudności osób żyjących obok: gdy zapada noc, 
opowiada Bogu o cierpieniach, jakie napotkał tego dnia; 
przedkłada Mu wiele twarzy, przyjaznych, a nawet 
wrogich; nie odpędza ich jako niebezpiecznych 
rozproszeń. Jeśli ktoś nie zauważył, że wokół niego jest 
wielu cierpiących, jeśli nie wzruszył się z powodu łez osób 

ubogich… to znaczy, że jego serce jest z kamienia. W tym 
przypadku dobrze jest błagać Pana, aby dotknął nas 
swoim Duchem i wzruszył nasze serce”- Jezus nigdy nie 
przechodził obojętnie obok nieszczęść świata. Widząc 
cierpienie, ból, zawsze odczuwał silne współczucie.                 
To odczuwanie współczucia jest jednym ze słów-kluczy 
Ewangelii.  [z katechezy ogólnej z Auli Pawła VI13.02.2019]; 

św. Jan Paweł II - Jezus przyjmuje w pełni sprzeczności 

i całe ryzyko, jakie niesie życie: „będąc bogaty, dla was 
stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić”. 

[Encyklika EVANGELIUM VITAE 1995]   Stefan Kardynał Wyszyński 

Nie wystarczy posiąść Boga dla siebie. Kto żyje Bogiem 
samolubnie, nie żyje Nim w pełni. By dobrze przeżywać 
Boga trzeba zawsze pamiętać o tym, że jest to Ojciec 
„nasz”…  [stefwysz.blogspot.com/2011/04/mysli-kard-wyszynskiego-lipiec.html]. 

Ubodzy w oczach świata: Zwróćmy uwagę, że na 

pierwszym miejscu Jezus postawił ubogich duchem...  
Dzisiejszy świat tak bardzo boi się ubóstwa, nie szanuje 
ludzi ubogich, co widzimy na własne oczy.... - Ubogi jest 
ten, który się smuci, ponieważ sam sobie wydaje się 
niedoceniony, ale mimo to nie szuka uznania; Ubogi 
wyrzeka się prawa wyboru. Cokolwiek przyjmuje – wierzy, 
że przyjmuje od Boga. Jeżeli przyjmuje pieniądze, 
przyjmuje je jak stypendium od Niego i wie, że Bóg mu 
zaufał, by posłużył się nimi w dobrej sprawie.  – Ubogi              
to ten, kto żyje duchem Ewangelii w takiej sytuacji,                  
w jakiej Bóg go postawił. Ufa jedynie Bogu.  

Cichy – ponieważ nie jest hałaśliwy, gadatliwy, nie jest 
znany, wychwalany, nie ma tytułów, rozgłosu; - ten który 
łaknie i pragnie sprawiedliwości – ponieważ sam jest 
często pokrzywdzony, odepchnięty, pomijany; miłosierny 
– ponieważ nie szuka  niczego dla siebie... ;   - 
Kim jest  człowiek bogaty ? – Bogaty to ten, który 

trzyma się kurczowo prawa swojego wyboru. Koniecznie 
chce być bogaty lub biedny, ale po swojemu. Chce 
cierpieć, a Bóg chce, by był zdrowy... –  . Jakże biedni 
jesteście,... którym wydaje się, że pieniądz może 
wystarczyć, którzy pokładacie nadzieję w dobrym 
śniadaniu… Współczucia godni jesteście wy, którzy 
myślicie tylko o rozgłosie, ziemskiej chwale. – A więc...  
biada nam wszystkim, bo każdy z nas wyczekuje 
komplementów i dobrej opinii... [ks. Jan Twardowski];  
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o serce 

zwrócone ku Bogu, w Nim zakorzenione – i  za tych, 
którzy przez życie idą, zamknięci na Pana Boga ... 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1  W   B      A  x  x  x  

2  x  P  Ł    Z   C   E  x  

3  x  B  O   A     M  x  x  

4  P   G   R   Ę    x  x  

5  U   O    Y  x  x  x  x  x  

6  x  x  S   U    Ć  x  x  x  

7  x  G  Ł   D   J     E  

8  x  N  A    C    I  x  x  

9  C   W   L   Ć  x  x  x  x  

1 0  Z   I   N    I    Ą  
1 1  C   E   P    Ć  x  x  x  

1 2  x  x  N   G   O   A  x  x  

1 3  x  C  I    Z    E  x  x  
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Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda 
w niebie. (Łk 6, 23ab);  

 Łk 6,17.20-26  
Jezus zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. 
Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu 
z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; 
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 
Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was 
należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz 
głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni 
wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą,                           
i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was                                  
i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę 
wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym 
dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo 
bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada 
wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. 
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód 
cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, 
albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy 
wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem 
przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.                                   
Jakże często można usłyszeć mądrych tego świata, 
którzy odrzucają Boże przykazania twierdząc, iż nie 
cierpią ograniczeń, że kochają wolność. Gdyby pojęli 
tajemnicę Bożej mądrości, dostrzegliby, że Dekalog jest 
darem kochającego Ojca, który nie chce, by Jego 
dzieciom stała się krzywda. …  Módlmy się częściej do 
Ducha Świętego. On bowiem przenika wszystko, nawet 
głębokości Boga samego.  [x T. Bieliński, "Oremus" lI1999,                     

s. 185];  Ile smutku odnajdujemy w Jezusowych słowach: 
Tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznaliście? 
[por.J 14,9].  Czy nie łączą się one z treścią ośmiu 
błogosławieństw ? – Jezus zawarł bowiem w nich prawdę 
głoszącą, że Boga nie trzeba widzieć, ale żeby                              
Go poznawać, wystarcza obcować z samym Jezusem,                      
to znaczy żyć Jego słowem zapisanym przez 
Ewangelistów, żytnim ukrytym w sakramencie pokuty                          
i Eucharystii, być z Jezusem modlącym się, kochającym, 
dźwigającym krzyż. Widzieć Jezusa na ziemi jako 
człowieka w ludziach ubogich, cichych, czystych, 
sprawiedliwych, prześladowanych, ufających… Wystarczy 
obcować z Jezusem, żeby poznawać Boga. ...                                
Jak niezwykłą zagadką jest ukrycie się Boga w świecie. 
Gdyby Bóg nagle się ukazał, to tak olśniłoby nas Jego 
światło, że nie widzielibyśmy świata. Bóg, tak                                      
jak prawdziwa miłość – nie zasłania Sobą.                                        
[ks. Jan Twardowski]; 

MODLITWA WIERNYCH:  Módlmy się -                            
1. za Kościół Święty aby z mocą głosił światu Dobrą 
Nowinę – CIEBIE PROSIMY  ...                                                    
2. za papieża Franciszka, biskupów  i prezbiterów, aby 

najważniejszym celem ich ziemskiego życia było 
zmartwychwstanie i zjednoczenie z Bogiem   ...                       
3. za rządzących państwami, aby w swoich działaniach 

dążyli do zapewnienia godnego i bezpiecznego życia 
swoim obywatelom –   CIEBIE...                                             
4. za   dzieci, lekarzy i wszystkich pracowników naszego 

Instytutu i ich rodziny -  aby potrafili przyjmować swoje 
życie z pokorą i  wiarą i w Bogu znajdowali potrzebne siły.  
5. za ludzi bogatych, aby potrafili wykorzystać swój 

majątek dla dobra innych ludzi   - CIEBIE ...                  
6. za nas, tu obecnych, abyśmy potrafili przyjąć łaskę 

nawrócenia i Zbawienia –                                                          
CIEBIE  PROSIMY - WYSLUCHAJ NAS PANIE…                                                     

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                    
I - Lectio  - To mówi Pan: "Przeklęty mąż, który pokłada 

nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę,                        
a od Pana odwraca swe serce. Jest on podobny do 
dzikiego krzaka na stepie, nie dostrzega, gdy przychodzi 
szczęście: wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemię 
słoną i bezludną. Błogosławiony mąż, który pokłada 
ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją. Jest on podobny 
do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie 
puszcza ku strumieniowi; nie obawia się, skoro przyjdzie 
upał, bo utrzyma zielone liście; także w roku posuchy nie 
doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców [Jr 17] ;                                                               

II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: 
"Co Bóg mówi do mnie?"- Serce w perspektywie 

biblijnej to centrum człowieka. To w sercu dokonuje się to, 
co dla niego najważniejsze. Odwrócić od Pana swe serce, 
to zamknąć się na to, co duchowe, to zamknąć się na 
Bożą łaskę, światło, pomoc. Odwrócić od Pana swe serce 
to niejako powiedzieć: "Panie Boże nie jesteś już w życiu 
mi potrzebny. Ja sam sobie poradzę, bez Twojej łaski, 
Twego wsparcia czy pomocy". To szukać oparcia tylko                       
i wyłącznie w tym co cielesne, ziemskie, doczesne, 
szukać go w drugim człowieku. Finał takiej postawy,                          
to życie jałowe i bezowocne, jak dzikiego krzaka na 
stepie, pozbawionego wody. Jeżeli ktoś chce żyć, 
owocować nawet w czasie duchowej posuchy i trudności, 
trzeba, aby swą nadzieje złożył w Panu, jak drzewo, które 
wypuszcza swe liście ku strumieniowi.   - Ku czemu lub 
komu jest zwrócone moje serce? Czy jest zwrócone ku 
Panu Bogu? Czy jest dla Niego otwarte? Czy pamiętam, 
że aby w życiu owocować, moje serce potrzebuje Bożej 
łaski, jak roślina wody, potrzebuje zakorzenienia w Bogu, 

jak roślina w żyznej glebie? Zakorzenienie w Panu                           
to gwarancja stałego dopływu Bożej pomocy do mojego 
serca, życia, podobnie jak wody do drzewa, które swe 
korzenie zapuściło ku strumieniowi, to gwarancja życia, 
które nie przestaje wydawać dobrych owoców. 
Zakorzenienie w Panu nie przekreśla moich dobrych 
relacji z ludźmi, na których mogę polegać, liczyć na ich 
pomoc, wsparcie. Czy mam takich? Czy dbam, aby te 
dobre relacje z ludźmi nie były zagrożeniem dla mojej 
relacji z Panem Bogiem, aby były jej cennym 
dopełnieniem? Czy cenię sobie moją cielesność, dbam                       
o nią, troszczę się ale jej nie przeceniam kosztem tego                      
co duchowe?  
III - Actio/oratio - Pozwól Bogu zstąpić do swojego 
serca i mów  o przeżyciach, które rodzi w tobie 
słowo - ...Módl się prosto i spontanicznie - Może ci w tym 
pomóc modlitwa psalmu:... On jest jak drzewo 
zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc                       
w swoim czasie. (Ps 1);                                   
IV - Contemplatio: Trwaj przed Bogiem... To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha... Powtarzaj w różnych 
porach dnia:  Błogosławiony, kto zaufał Panu!   

[patrz: ks. Ryszard Stankiewicz SDS Oremus];  

 KALENDARIUM:                                                                  

21. 02. 2016 – czw. – wsp. św. Piotra Damianiego, 
biskupa i doktora Kościoła- (1007- 1072) … Zostawił po 

sobie ok. 240 utworów poetyckich, 170 listów, 53 kazania, 
7 życiorysów i kilka rozpraw. - Ur. się w Rawennie,                         
w licznej i niezamożnej rodzinie... Po przyjęciu święceń 
kapłańskich został wykładowcą w jednej ze szkół 
parafialnych. Zrezygnował  z czynnego życia. Został 
mnichem, a następnie opatem eremu w Ponte Avellana.   
22. 02. – pt. - Święto Katedry św. Piotra Apostoła - 

„Wśród zamętu świata” poszukujemy czegoś stałego, 
punktu oparcia, niezachwianych przekonań, niezmiennych 
prawd. Święto Katedry św. Piotra Apostoła przywraca 
nam przedmiot naszych często nieświadomych tęsknot. 
„Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” – to wyznanie 
wiary warto powtarzać sobie, gdy poczujemy,                                
że przechodzimy w życiu „przez ciemną dolinę”.               
23. 02.– sb. - Wsp. Św. Polikarpa, bisupa i męczennika 

-- Wg tradycji znał apostołów i był ukochanym uczniem 
apostoła Jana Teologa (Ewangelisty). Przez niego został 
mianowany biskupem Smyrny. Z wielu listów zachował się 
jeden, skierowany do wspólnoty chrześcijańskiej w Filippi. 
Uczniem Polikarpa był Ireneusz z Lyonu(140–202). Zginął  
na stosie jako  stuletni starzec w czasie prześladowań 
chrześcijan za cesarza Marka Aureliusza (121–180).                          
[O. W. Czwichocki OP, „Oremus”] ;                                   


