
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie (z Ps 71) 

Uzupełnij:  1. „Pan posłał Mnie, abym więźniom … 
wolność”  2. Wielu … było w  Izraelu   3. „Pan posłał Mnie, 
abym … niósł dobrą nowinę”    4.  „Wszyscy … się pełnym 
wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego”.  5.  „Lekarzu, 
ulecz … siebie” 6. „Dziś spełniły się te … Pisma, któreście 
słyszeli” 7. Ludzie słyszeli o cudach, których Jezus 
dokonał w …   8. „Wiele wdów było w Izraelu za czasów 
Eliasza” 9. Wszyscy w synagodze unieśli się …                   
10. „Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do 
owej wdowy w … Sydońskiej”. 11. Wyprowadzono Jezusa 
aż na stok góry aby Go …12. Tylko Syryjczyk Naaman 
został …  13. „Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok 
nie jest mile widziany w swojej…”  14. Wszyscy dziwili się                     
i mówili: Czy nie jest to syn…? 15. Nieść dobrą …  znaczy 
głosić ewangelię o naszym odkupieniu. 16. Jeden                           
z wymienionych proroków  17. „Niebo pozostawało … 

przez trzy lata i sześć miesięcy”.  

Papież Franciszek: „Nie jesteście przyszłością, nie 
tkwicie w „międzyczasie”, lecz jesteście Bożym 

„teraz””. … Słowo głoszone do tej pory jedynie jako 

obietnica przyszłości, które jednak w ustach Jezusa 
mogło być wypowiedziane jedynie w czasie 
teraźniejszym, stając się rzeczywistością: „Dziś 

wypełniło się”… To „teraz Boga” staje się obecne wraz            
z Jezusem, staje się obliczem, ciałem, umiłowaniem 
miłosierdzia, które nie oczekuje sytuacji idealnych czy 

doskonałych, by się ukazać, ani nie przyjmuje wymówek, 
by się urzeczywistniło. On jest czasem Boga, który czyni 
właściwą i stosowną każdą sytuację i każdą przestrzeń.        
W Jezusie zaczyna się i staje się żywa obiecana 
przyszłość. [z Mszy św. posłania 34 ŚDM, 

27.01.2019];  św. Jan Paweł II - 

"Kościół przyniósł Polsce Chrystusa - to znaczy 
klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej 
rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie 
można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: 
człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez 
Chrystusa. Nie może zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest 
jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie                  
i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego wszystkiego 
zrozumieć bez Chrystusa. I dlatego Chrystusa nie można 
wyłączać z dziejów człowieka w jakimkolwiek miejscu 
ziemi. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów 
Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy 
przeszli i przechodzą przez tę ziemię… Dzieje narodu są 
przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego 
człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się 
dziejami zbawienia. [Homilia   - Plac Zwycięstwa - Pielgrzymka 

do Ojczyzny 2.VI.1979].    Stefan Kardynał Wyszyński - 

Im bardziej życie jednostki jest uzależnione od 
warunków bytowania społecznego  i publicznego, 
tym bardziej potrzeba nam ludzi dobrych, 
łagodnych, życzliwych, przyjaznych …ludzi, 
którzy by umieli zdobywać sercem,  a nie pięścią… 
Jesteśmy narodem, który rozumie sens  i wartość serca  
w życiu Rodziny ludzkiej [Warszawa, 16.VIII. 70].  
 Kiedy słyszymy o proroku, stoi nam w pamięci 
cała galeria proroków z długim i chudym Janem 
Chrzcicielem, z Eliaszem, zawsze w towarzystwie kruka, 
w wozie ognistym jak w pojeździe międzyplanetarnym. 
Spróbujmy jednak odnaleźć proroków nie tylko Biblii, ale 
w naszym rodzinnym otoczeniu, przy wspólnym stole.             
Są z nami na co dzień, czasami Graja nam na nerwach, 
potrącamy ich jak popychadła, zapominamy, że mają 
dusze, swoje cierpienia, samotność. Jeżeli zdarzy się,            
że nieoczekiwanie powiedzą nam prawdę w oczy, gotowi 
jesteśmy zrzucić ich ze schodów.  Czekamy                           
na grzmiących proroków, a omijamy cichych.                      
– [ks. Jan Twardowski];  
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1 x x G   S  Ł x x x 

2 T  Ę   W  T   H 
3 x x x U  O   M x x 

4 x D  I  I  I x x x 

5 x S    G O x x x x 

6 x x x S  O  A x x x 

7 K  F   N   M x x 

8 x x x E  I  S  A x 

9 x x G   E W  M x x 

10 x S  R  P   E x x 

11 x x x S  R  C  Ć x 

12 O  Z   Z  Z   Y 
13 x O  C  Y  N  E x 

14 x x x x x J  Z   A 
15 N  W   Ę x x x x x 

16 x x x x E L    Z x 

17 Z  M   I   E x x 
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Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność (Łk 4,18)                                    

Łk 4, 21-30        

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu                       
w synagodze: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które 
słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się 
pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: 
"Czy nie jest to syn Józefa?" Wtedy rzekł do nich:                            
"Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz 
samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, 
co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum". I dodał: 
"Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile 
widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: 
Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo 
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, 
tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do 
żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy                           
w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu 
za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został 
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te słowa 
wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy 
się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na 
urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby 
Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił 
się. - Żyjemy w świecie, który jest owładnięty manią 
doraźnej skuteczności, i taką mentalność wnosimy 
również do Kościoła i do naszego przeżywania wiary. 
Bywa, że w różnych sytuacjach wycofujemy się z dania 
świadectwa wierze, motywując to tym, że to i tak nic by 
nie dało. Tymczasem chrześcijańskie świadectwo ma 
uobecniać Chrystusa, niezależnie od tego, czy zostanie 
On natychmiast przyjęty, czy nie. Bóg przygotowywał 
proroka Jeremiasza na przeciwności, a Jezus przyszedł 
do Nazaretu świadom tego, że żaden prorok nie jest mile 
widziany w swojej ojczyźnie… [x M. Zachara MIC, "Oremus" 
01. 2007, s. 112];                                           
Jak zrozumieć, że tylko jeden jest Pan Jezus, a tyle 
Komunii świętych w kielichu. Pełen kielich. … -  Pan 
Jezus jest tylko jeden, ale w taki sposób, żeby Go dla 
wszystkich starczyło. Jest tylko jeden, ale tak, żeby Go 
nikomu nie zabrakło.  – Kiedy myślimy o tym cudzie, 
uczymy się tego, żeby każdy z nas, choć jest tylko jeden, 
starał  się być dla wszystkich. – Pan Jezus nie tylko do 
ciebie przychodzi, ale i do koleżanki z prawej i lewej 
strony … i do kolegi, który przyjechał maluchem …                                
i do twojej przyjaciółki , która powiedziała, że mamusia                        
w domu jest najważniejsza, bo tatuś nie umie ugotować 
obiadu.… [x Jan Twardowski, Patyki i patyczki, Wyd. Arch. 

Warszawskiej, 1988, s.119]; 

MODLITWA WIERNYCH:  Módlmy się - 

1. Módlmy się za Kościół Boży, aby kierujący nim Duch 
ciągle odnawiał go i uświęcał.- CIEBIE PROSIMY…                                                                                            
2. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka,                                 
za biskupów, prezbiterów, diakonów, aby by posługa, 
którą sprawują umacniała ich w wierze i miłości.- CIEBIE    
3. Módlmy się  za ochrzczonych, aby przez jedność                      
w miłości i w prawdzie, przyczyniali się do pokoju                            
i porozumienia z wszystkimi ludźmi.- CIEBIE …                         
4. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, ich 
rodziny, lekarzy, pielęgniarki aby swym życiem                         
przyczyniali się do wzrostu miłości - CIEBIE …                   
5. Za małżonków, aby zawsze żyli w zgodzie                         
i wierności. - CIEBIE PROSIMY…                        
6. Módlmy się za nas, tu obecnych, abyśmy słuchając 
słowa Bożego, w jego świetle poznali prawdę                                          
CIEBIE  PROSIMY - WYSLUCHAJ NAS PANIE                     

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                               
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst 
Ewangelii, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty; 
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:                       

"Co Bóg mówi do mnie?"…-  Jest to jedna z najbardziej 
dramatycznych scen Ewangelii  i tragicznych momentów 
w życiu Jezusa: został On odrzucony przez swoich 
najbliższych: rówieśników i ziomków. Po nieprzychylnym 
Betlejem i rzezi Niewiniątek, stanowiło to kolejną 
zapowiedź tego, co później dopełni się pod pałacem 
Piłata i na Kalwarii, i w tylu jeszcze miejscach                                   
i momentach ludzkich dziejów. Człowiek nie chce Boga! 
Bóg umiłował człowieka i oddał swego Syna z miłości,                        
a człowiek nie chce tego daru, nie chce Bożej miłości, nie 
chce Boga! Czy to możliwe? - Ano możliwe i chyba sami 
niejednokrotnie byliśmy świadkami czy wręcz 
uczestnikami takiego buntu przeciw Bogu. Z czego                         
to wynika? … Grzech raz posiany, rozkrzewił się 
wszędzie … Grzech pierworodny: nie potrzebuję Ciebie, 
nie chcę! Sam będę o sobie decydował! Czyż i dziś nie 
rozpoznajemy wokół siebie i w sobie takiej postawy? …                     
A Bóg pomimo to nie traci cierpliwości. Czeka na każdego 
z nas, aż zrozumiemy  i zechcemy Go z zaufaniem 
przyjąć. Czy przyjmiemy?                             
-  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:                       
W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie 
zaznam na wieki  (Ps 71)                                                      
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia:                                                      

Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie (Ps 71) [z „Wyrzucili 

Go”, Ks. Mariusz Pohl].    KALENDARIUM:                                                  

05. 02. – wt. - Wsp. św. Agaty, dziewicy i męczennicy - 

(225 lub 235-251) Wychowywała się w rodzinie 
pogańskiej na Sycylii, ale zetknąwszy się                                            
z chrześcijanami, przyjęła Chrystusa i postanowiła żyć                      
w dziewiczej czystości dla królestwa Bożego. W czasie 
prześladowań za cesarza Decjusza została aresztowana      
i poddana torturom, w wyniku których zmarła. Agata 
doznawała wielkiej czci w Kościele rzymskim, czego 
znakiem jest umieszczenie jej imienia w Kanonie 
rzymskim oraz wybudowanie w Rzymie, w pierwszym 
tysiącleciu, aż trzech kościołów jej poświęconych.                                                                                          
06. 01.– śr. - Wsp. św. Pawła Miki i Towarzyszy, 
męczenników -- Św. Paweł Miki (ok. 1564-1597) był 

Japończykiem należącym do Towarzystwa Jezusowego. 
Poniósł śmierć męczeńską przez ukrzyżowanie wraz                                        
z grupą swoich współbraci jezuitów, a także wiernych 
świeckich… Paweł Miki z serca przebaczył swoim katom, 
a w krzyżu rozpoznał najzaszczytniejsze miejsce, na jakie 
kiedykolwiek wstąpił. [x M. Zachara MIC, 02. 2007, s. 25,28];   

Podobno, gdy cud siedzi po cichu i nie udaje cudu,            
to naprawdę jest wielkim cudem. – Ludzie 
wzburzeni, rozwścieczeni tym, że Mesjasz 
przychodzi do pogan, a nie do nich, chwycili Jezusa, 
wywlekli na górę, aby Go strącić. I nagle Jezus 
„przeszedłszy pośród nich oddalił się”. – Mówimy                      
o cudzie przemienienia Pańskiego, kiedy Jezus 
ukazał się w aureoli swojej wielkości, tu jednak stał 
się chyba jeszcze większy cud. Również na górze, 
nieprzemieniony Jezus w szarym płaszczu, szarych 
sandałach, zakurzony przechodzi nagle poprzez 
nienawiść ludzką. – Cóż to za cud przejść przez 
gniew bez zmrużenia oka!  - Oddalił się, ale nie 
porzucił. Powracał wiele razy. Często postępujemy 
tak, jakbyśmy chcieli pozbyć się Pana Jezusa.                         
– Ile razy do nas powraca z łaską spowiedzi, żalu, 
komunii. – Sakrament  spowiedzi świętej jest 
tajemnicą wciąż powracającego Jezusa, który się 
nie zraża i wraca do nas, kiedy żałujemy. Jezus 
umarł z miłości do ludzi – tak to często powtarzamy, 
ale czy rozumiemy do końca co to znaczy? – Jezus 
jako człowiek modlił się do Ojca, by spojrzał 
miłosiernym okiem na grzeszników. Jezus Człowiek 
stanął po stronie ludzi odrzuconych.- [x J. Twardowski, 

W świetle Ewangelii, 2005. s.267]. 


