
Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna 
Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie 
wieczne. (J 3,16)  Uzupełnij:                                 
1. „W …  Bóg pojednał świat ze sobą” 2. Bóg nam  przekazał … 
jednania  3. Jezus powiedział do niektórych tę … 4. „Kto się 
uniża, będzie …” 5. Wywyższał się, uważał za lepszego od 
innych. 6. Celnik mówił: „Boże … litość dla mnie, grzesznika”             
7. Celnik nie śmiał nawet oczu … ku niebu.   8. „Dwóch ludzi 
przyszło do świątyni, żeby się …”  9. Każdy, kto się wywyższa, 
będzie … 10. Celnik stał z ... 11. Faryzeusz zachował post dwa 
razy w …  12. Niektórzy ufali sobie, że są …, a innymi gardzili  
13. Uniżenie to postawa stanięcia w … która przywraca nam 
ludzką godność  i ostatecznie nas wywyższa 

Ojciec Św. Franciszek:… Izajasz zachęca nas: 

„Chodźcie, wstąpmy na Górę Pańską” (2,3). Nie 
urodziliśmy się, by pozostać na ziemi, zadowalać się 
rzeczami płaskimi, urodziliśmy się, aby osiągnąć 

wyżyny, żeby spotkać Boga i braci. Ale w tym celu 
musimy podejść w górę: trzeba opuścić horyzontalne 
życie, walczyć z siłą grawitacji egoizmu, dokonać wyjścia 
z własnego „ja”. Jednakże podejście wymaga trudu, 
chociaż jest to jedyny sposób, aby zobaczyć wszystko 
lepiej, gdy na przykład idziemy w góry i jedynie                    
na szczycie widać najpiękniejszy widok i rozumiemy,           
że można go zdobyć jedynie idąc tą ścieżką, która 
zawsze prowadzi pod górę. I tak jak w górach nie da się 
wejść, będąc obciążonymi rzeczami, podobnie i w życiu 
trzeba pozbyć się tego, co zbędne. To także tajemnica 
misji: aby wyruszyć, trzeba zostawić, aby głosić, trzeba 
wyrzeczeń… Możemy zadać sobie pytanie: jak przebiega 
moja wspinaczka? … Oto misja: wejść na górę i modlić 
się za wszystkich oraz zejść z góry, aby być darem dla 
wszystkich…obdarzyć  powietrzem, wysokogórskim tych, 

którzy żyją zanurzeni w zanieczyszczeniu świata; 
przynieść na ziemię pokój, który napełnia radością                
za każdym razem, gdy spotykamy Jezusa na górze,             
na modlitwie; ukazanie życiem, a nawet słowami, że Bóg 
miłuje wszystkich i nigdy nikim się nie nudzi.                          

[z Bazyliki św. Piotra. Z ok. Świat. Dnia Misyjnego 

20.10.2019].  Stefan Kardynał Wyszyński - Tylko 

pokora zdobywa świat. … Gdy człowiek ma dużo 
pewności siebie, zarozumiałości, tupetu  i pójdzie            
z tym wszystkim do innych, aby ich zdobywać dla 
Pana Boga, może ogromnie zaszkodzić przybliżeniu 
się Królestwa Bożego. Wobec wszystkich ludzi, 
zwłaszcza wobec ludzi odmiennych przekonań, trzeba 
być bardzo ostrożnym, delikatnym, taktownym. [z rozw.             

o modlitwie "Ojcze Nasz");   św. Jan Paweł II  - 

Nie ma sprzeczności między sprawiedliwością                           
i przebaczeniem, jest raczej wzajemne dopełnianie się, 
gdyż obie te rzeczywistości są bardzo ważne przy 
budowaniu pokoju. Pokój bowiem jest czymś więcej niż 
czasowym zaniechaniem wrogości, jest radykalnym 
uzdrowieniem ran… Tylko przebaczenie może zgasić 
pragnienie zemsty i otworzyć serca na prawdziwe i trwałe 
pojednanie … [Hom. 01 I 02 r.].                               
Dwaj pobożni ludzie, faryzeusz i celnik, modlili się do 
tego samego Boga. W tym samym kościele, dokładnie              
o tej samej porze, pod duchową opieką tego samego 
mądrego króla Salomona, budowniczego świątyni. Modlili 
się niby razem, ale całkiem osobno. – Dobry faryzeusz 
chciał złą drogą iść do Pana Boga. Zły celnik znał dobrą 
drogę prowadzącą do Pana Boga. Do Boga nie można 
iść złą drogą, nadymając się pychą i bijąc się w cudze 
piersi. - Faryzeusz nie był obłudnikiem. Mówił prawdę. 

Pościł dwa razy w tygodniu, dawał dziesięcinę ze 
wszystkiego, co nabywał, nawet modlił się w przepisowej 
postawie ... Czynił wszystko zgodnie z przepisami i nie 
został usprawiedliwiony. – Jakie to okropne chwalić 
samego siebie przed Bogiem  i uważać siebie za 
lepszego od innych. – Celnik znalazł łaskę u Boga, 
chociaż nie pościł, nie płacił dziesięciny, stał z daleka…   
Można być grzesznikiem, chociaż się wypełnia przepisy 
– i można być świętym, chociaż się żyje na bakier                  
z przepisami.     [x J.Twardowski,  W świetle Ewangelii]. 
MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się o Miłosierdzie 

Boże dla moich bliskich zmarłych … i pomoc dla tych, 
którzy upadają na złych drogach swojego życia;   
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 
 

  1 x C  R  S  U   E x x 

  2 x x x x S Ł   O x x x x 

  3 P   Y  O  I   Ć x x 

  4 x x x W  W  Ż   O  Y 

  5 x x x x F A   Z  U  Z 

  6 x x M   J x x x x x x x 

  7 x W  N  E  Ć x x x x x 

  8 x x x M  D   Ć x x x x 

  9 x x x P  N  Ż   Y x x 

10 x x x x D A  E  A x x x 

11 T  G   N  U x x x x x 

12 S  R   I  D  I  I x 

13 x x x P  A  D   E x x 
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W Chrystusie Bóg pojednał świat z sobą, nam zaś 
przekazał słowo jednania  (2 Kor 5, 19);                      

Łk 18, 9-14                          
Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, 
że są sprawiedliwi, a innymi gardzili,                                    
tę przypowieść: "Dwóch ludzi przyszło do świątyni, 
żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 
Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, 
dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie: zdziercy, 
niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. 
Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję 
dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. A celnik 
stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku 
niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej 
litość dla mnie, grzesznika!” Powiadam wam: Ten 
odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. 
Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, 
a kto się uniża, będzie wywyższony".  

Kto się uniża, będzie wywyższony, mówi Jezus.                           
To trudne słowa, bo niekiedy łatwo przychodzi nam się 
uniżyć, lecz owo uniżenie wcale nie prowadzi do 
wywyższenia. Czasem można zakładać przed Bogiem 
maskę nędzarza, ale trudno pokazać Mu swoją 
prawdziwą twarz i być pokornym. Uniżenie, do którego 
wzywa nas Jezus, ma swoje źródło w dziecięctwie 
Bożym. To postawa stanięcia w prawdzie, która 
przywraca nam ludzką godność i ostatecznie nas 
wywyższa. Najpierw trzeba zobaczyć swoją wielkość 
daną przez Boga, a dopiero potem małość. Prawdy o nas 
uczy nas Eucharystia. Ona nas przemienia i pokazuje,       
że bez niej jesteśmy bezradni.                                       
[Małgorzata Konarska, "Oremus" październik 2007, s. 115];

 UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH - 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście 
utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię. (Mt 11,28)        
Mt 5,1-12a  -… Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem 

do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, 
którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą 
ziemię. … . Błogosławieni jesteście, gdy /ludzie/ wam 
urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią 
kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, 
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. zawołał 
donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! … 

 MODLITWA WIERNYCH                                         
Wdzięczni Jezusowi za słowo jednania, zanieśmy Bogu 
nasze prośby:                                           
1. Módlmy się o Pokój na świecie – Ciebie prosimy ...                                                  
2. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, kapłanów                                              

i wspólnoty zakonne aby otwierali swoje serca na 
spotkania z Bogiem i ludźmi ... - Ciebie …                                 
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy, pielęgniarki, o codzienną świętość w naszej 
drodze do nieba … - Ciebie prosimy ...                          
4. Módlmy się za nas, abyśmy w uniżeniu stawali                         
w prawdzie przed Bogiem  – Ciebie…                                          
- Boże, nasz Ojcze, przyjmij nasze modlitwy  i obdarz 

łaską dziecięctwa Bożego - Który żyjesz i królujesz                       
na wieki wieków. 
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                                                           

I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangeliiu, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch 
Święty. II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć 
dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do 
mnie?" -  Faryzeusz ujawnia swoją modlitwą jedno                          

z częstych wypaczeń życia religijnego. Przeakcentował 
to, co on Bogu daje. – Czy mnie też wydaje się,                                  
że  w spotkaniu z Bogiem można się chwalić swoimi 
osiągnięciami? – Czy może też sądzę, że Bogu zależy 
na tym, ile Mu przyniosę, że mierzy On człowieka 
wielkością złożonych przez niego ofiar…- Czy podobnie 
jak faryzeusz, nie dostrzegam ogromu Bożych darów,                        
a jedynie siebie i nawet w kościele porównuję się                           
z innymi… i chełpię swoją wielkością. To znak, że 
jeszcze nie stanęłam (-ąłem) przed Bogiem – bo gdybym 
stanął (stanęła), nie próbowałbym (-łabym) zestawiać się 
z innymi. - A może jak celnik nic nie przynoszę i nie mam 
się czym chwalić. Stoję pokornie i bijąc się w piersi 
wyznaję swoją winę prosząc  o miłosierdzie. - Wiem,                        
że w świątyni znacznie więcej Bóg daje człowiekowi                     
niż człowiek Bogu. Rozumiem, że istota religii polega                      
na zadumie nad bogactwem darów, jakich Bóg udziela. 
Wiem, że Bóg mnie kocha miłością przebaczającą. 
Wyznaniem swej winy i prośbą    o miłosierdzie staram 
się uwielbić Boga… - W jakim celu przychodzę do ołtarza 
Pańskiego? … Czy pozwalam Bogu działać w sobie? - 
Świątynia to miejsce Jego ubogacającego działania…                      
-  III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed 

Bogiem serce, aby mówić   Mu o przeżyciach,   rodzi                            
w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:                       
Dusza moja chlubi się Panem, niech słyszą                               
to pokorni i niech się weselą. (Ps 34);                     
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia: Biedak zawołał i Pan 
go wysłuchał (Ps 34); [z:„Zbaw nas od złego”, x.E. Staniek, 

Oremus, www.katolik].                                                                
KALENDARIUM                                                                         
28. X. – pn. – Święto świętych apostołów Szymona                         
i Judy Tadeusza -  warto uzmysłowić sobie, że powołani 

przez Chrystusa uczniowie nie  stali się od razu święci. 
Przeciwnie, byli takimi samymi ludźmi, jak my, i do końca 
swojego życia pozostali grzesznikami. Wyróżniało ich to, 
że dali się zaprosić Jezusowi do cudownej przygody,                      
do pójścia za Nim, do życia z Nim na co dzień. Takie 
zaproszenie Chrystus kieruje do każdego z nas.                                  
[x J. Ropel, "Oremus" X 2005, s. 113];                                                     

01. XI. – pt. – Uroczystość Wszystkich Świętych -  

Jezus zwyciężył śmierć i grzech. Wielkość tego 
zwycięstwa uświadamiamy sobie, kontemplując dziś 
nieprzeliczony tłum świętych, stojących  z radością przed 
tronem Boga. To już nie jednostki, ale cała rzesza ludzi 
zaświadcza o tym, że każdy, „kto pokłada w Nim 
nadzieję, uświęca się, podobnie jak On jest święty”.                        
Oby ich przykład  i wstawiennictwo umocniły naszą 
wiarę, że Boża droga, choć często szara i niepozorna,                                        
jest w rzeczywistości wspaniałą przygodą                                        
ze szczęśliwym końcem.                                                                                       
02. XI. – sb.  – Wsp. wszystkich wiernych zmarłych -  

Tam, gdzie człowiek czuje się bezradny, najpełniej 
objawia się moc Boża. Gdy niewiasty, przygnębione 
śmiercią Jezusa, stają z lękiem przy Jego grobie, 
aniołowie ogłaszają im dobrą nowinę o Jego 
zmartwychwstaniu. Także my, stając dziś nad grobami 
naszych zmarłych, przyjmijmy dobrą nowinę o tym,                            
że „w Chrystusie wszyscy będą ożywieni”. Nasza niemoc 
spotka się nie z pustką, lecz z miłością Boga, którego 
każdy z nas zobaczy twarzą w twarz…                                        
[M. Majdan, „Oremus”  XI 2006, s. 4, 10];  
  

 Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosiernym 
na dusze w czyśćcu cierpiące (…) Błagam Cię przez 
bolesną mękę Jezusa, Syna Twego, i przez całą gorycz, 
jaką była zalana Jego przenajświętsza dusza, okaż 
miłosierdzie swoje duszom, które są pod sprawiedliwym 
wejrzeniem Twoim, nie patrz na nie inaczej, jak tylko 
przez  rany Jezusa, Syna Twego najmilszego, bo my 
wierzymy,  że dobroci Twojej i litości liczby nie masz.     
(Dz. 1227).  Obraz ‘Celnik i faryzeusz’ ze str.:  
 http://www.kamilianie.eu/index.php?k=10&p=148  
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