
Uzupełnij:  1. „Okaż Twemu … światło swego oblicza”. 2. „Jeśli 
kto … do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca   i matki, żony 
i dzieci, braci i sióstr, nadto siebie samego, nie może być moim 
uczniem”.   3. „Któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie 
wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na …” 4. „Który król, 
mając stoczyć bitwę z … królem nie rozważy, czy w dziesięć tys. 
ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestoma tys. 
nadciąga przeciw niemu?”. 5.  „Jeśli król nie może stawić czoło 
drugiemu - wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze …”.       
6.  „Kto nie nosi swego …, a idzie za Mną, ten nie może być 
moim uczniem”. 7. Dobrze jest prosić  o … pokoju..  8. „Nikt                
z was, kto nie wyrzeka się … co posiada, nie może być moim 
uczniem”.  9. Bycie uczniem Jezusa wymaga … decyzji wyboru 
drogi krzyża  10. W naszym … nic nie może konkurować                   
z Panem Jezusem 11. „Naucz mnie, Panie, Twoich …”.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Papież Franciszek:  „Jesteśmy zbawieni przez Jezusa: 

bo nas kocha i tej miłości nie może się sprzeciwić. 
Możemy Mu robić cokolwiek, ale On nas kocha i 
zbawia. Bo tylko to, co jest kochane, może być 
zbawione. Tylko to, co się akceptuje, może zostać 
przemienione. Miłość Pana jest większa niż wszystkie nasze 
sprzeczności, wszystkie nasze słabości i wszystkie nasze 
małoduszności. (…) Prawdziwym upadkiem – uważajcie – 
prawdziwym upadkiem, który może zrujnować nam życie, 
jest bowiem pozostanie na ziemi i niepozwolenie sobie 
pomóc”  (Adhortacja Christus vivit  120).  Postawą 
chrześcijańską jest pokorna wielkoduszność. Bowiem 

ludzkie odwzajemnienie się zwykle zakłóca stosunki czyni je 
handlowymi, wprowadzając korzyści osobiste, w relację, 
która powinna być wielkoduszna i bezinteresowna. 
Tymczasem Jezus zaprasza nas do bezinteresownej 
wielkoduszności, aby otworzyć nam drogę do znacznie 
większej radości: udziału w miłości Boga. 
Niech Dziewica Maryja, „najpokorniejsza i najwyższa                     
w niebie” (DANTE, Raj, XXXIII, 2), pomaga nam uznać siebie 
takimi, jakimi jesteśmy, to znaczy maluczkimi; i radować się 

z dawania bez odpłaty... [tłum.o Stanisław Tasiemski OP/ 
Watykan; z  rozważania przed modlitwą „Anioł Pański” 01 IX 2019];    

 św. Jan Paweł II – Kościół… wie z całą pewnością wiary, 

że Odkupienie, które przyszło przez Krzyż, nadało 
człowiekowi ostateczną godność i sens istnienia w świecie, 
sens w znacznej mierze zagubiony przez grzech. I dlatego 
też to Odkupienie wypełniło się w tajemnicy paschalnej, 
prowadzącej przez krzyż i śmierć do zmartwychwstania.  
[Redemptor hominis, 10].                     

Stefan Kardynał Wyszyński - Ilekroć patrzymy na Krzyż 

Chrystusa, mówimy: Umarł za ludzkość. Tak, za ludzkość, 
ale na tę ludzkość składa się każdy z nas. [Kromka Chleba, 
Wa-wa 1977, 14 IX)].        
Przeżywamy IX Tydzień Wychowania pod hasłem 
„Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1, 38).  Odpowiadając 

na pytanie uczniów, Jezus nie informuje ich, gdzie mieszka, 
ale chce nawiązać z nimi relację. Mówi: „Chodźcie,                       
a zobaczycie” (J 1, 39). Dalej dowiadujemy się, że uczniowie 
„poszli i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali               
u Niego” (J 1,39). To pierwsze spotkanie musiało być dla 
nich rzeczywiście ważne, skoro zapamiętali, że „było to 
około godziny dziesiątej” (J 1, 39). 
- Jesteśmy świadkami początku wspólnej drogi Nauczyciela            
z uczniami. Jezus pozwolił im być ze sobą. Bycie razem                    
i rozwijanie wzajemnych więzi ma zawsze podstawowe 
znaczenie w procesie wychowania. …  
- Źródłem siły we wszystkich sytuacjach życiowych jest 
doświadczenie bezwarunkowej miłości Boga. Już od 
pierwszych chwil w świadomości człowieka kształtuje się 
obraz Boga, mający kluczowe znaczenie dla całego procesu 
rozwoju wiary. Najpierw tworzy go atmosfera życia rodzinnego 
– miłość rodziców, towarzyszenie dziecku, rodzicielskie gesty          
i wypowiadane słowa, a później rozmowy i stopniowe 
wprowadzanie w życie modlitwy… 

- … My wszyscy – rodzice jako najważniejsi świadkowie 
wiary, duszpasterze i katecheci – jesteśmy odpowiedzialni 
przed Bogiem za rozwój wiary dzieci i młodzieży. Dlatego 
powinniśmy pamiętać o naszym podstawowym zadaniu, 
jakim jest głoszenie prawdy, że Jezus jest jedynym Panem           
i Zbawicielem człowieka. Prawdę tę głosił św. Paweł 
Apostoł, który w Liście do Koryntian pisał: „Przekazałem 
wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – 
zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został 
pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie             
z Pismem” (1 Kor 15, 3-4). Z: https://episkopat.pl/biskupi-na-ix-
tydzien-wychowania-      MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się                
o łaskę, aby słuchać Słowa Bożego z miłością  … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 
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Okaż Twemu słudze światło swego oblicza           
i naucz mnie Twoich ustaw. (Ps 119,135); 

Łk 14,25-33 

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się                       
i rzekł do nich: ”Jeśli kto przychodzi do Mnie,                     

a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony                                          
i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może 
być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie                  
za Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, 
chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie 
oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej 
gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, 
wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: "Ten 
człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć". Albo 
który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim 
królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć 
tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu 
tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia 
poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi                                           
o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka 
się wszystkiego, co posiada, nie może być moim 
uczniem”. 
Nic w naszym życiu nie może konkurować z Panem 
Jezusem. Cokolwiek nas odciąga od Niego, winno się 
stać przedmiotem naszej nienawiści. Nie sposób być 
Jego uczniem, jeśli nie podejmie się radykalnej decyzji 
wyboru drogi krzyża i odrzucenia wszystkiego, co oddala 
nas od Jezusa. Ponieważ sami na taką wolność nie 
potrafimy się zdobyć, musimy prosić w modlitwie o dar 
Bożej mocy i mądrości z wysoka. [ks. Jarosław 
Januszewski, "Oremus" IX 2007, s. 40]; 
 
13. IX. –  pamiętamy o naszym chrześcijańskim 
zobowiązaniu odmawiania różańca świętego - 

szczególnie 13. dnia każdego miesiąca. W Objawieniach 
Fatimskich Maryja przykazała dzieciom,    aby zachęcali 
innych do odmawiania różańca, jako zadośćuczynienie  
za grzechy i w intencji  nawrócenia grzeszników. 
Modlitwa Chrystusa osiąga swój szczyt na krzyżu                                
i wyraża się w ostatnich słowach, które zostały spisane 
przez ewangelistów. Tam gdzie wydaje się, że słyszymy 
okrzyk rozpaczy: „Boże, mój, Boże mój, czemuś mnie 
opuścił”, w rzeczywistości Chrystus wypowiada słowa 
człowieka, który będąc otoczony przez nieprzyjaciół, nie 
mając dokąd uciec, może się zwrócić jedynie do Boga. 
(…) Wołanie to zostaje skierowane do serca Ojca. Tak 
więc, modląc się w swojej samotności razem z całą 
ludzkością, otwiera dla nas serce Boga. [Benedykt XVI, 
Youcat Polski, s. 78]. 

 MODLITWA WIERNYCH   
Wdzięczni za to, Pan Jezus podaje warunek bycia Jego 
uczniem, który polega na całkowitym oddaniu się na 
służbę dla Królestwa Bożego, zanieśmy przed Boży tron 
nasze błagania:    
1. Módlmy się o Pokój na świecie – Ciebie prosimy …                     
2. Módlmy się za kapłanów i cały stan duchowny, aby 

byli stale  uzdalniani do całkowitego daru z siebie - Ciebie            
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, 

ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby ufali nieustającej 
miłości Bożej  - Ciebie prosimy …                      
4. Módlmy się za rodziny, aby były Bogiem silne– Ciebie…                     
5. Módlmy się za nas o wiarę i potrzebne laski – abyśmy 

z ufną determinacją przychodzili do Jezusa  – Ciebie 
prosimy …- Wysłuchaj nas Panie; 
Boże, nasz Ojcze, przyjmij, prosimy nasze modlitwy                   
i choć na to nie zasługujemy, pozwól nam zostać 
Twoimi uczniami,  Który żyjesz i królujesz na wieki 
wieków. 
 
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 dogłębnie tekst. 
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – Nie są to 

łatwe słowa! Dotyczą wyboru, do którego wzywany jest 
uczeń Chrystusa. - Czy czuję, że to właśnie przede mną 
Bóg stawia pytania o moją gotowość, rozwagę, ryzyko 
oraz trud …                                  
- Tej decyzji nie da się podjąć lekkomyślnie. Wymaga się 
od ucznia inteligencji, zdolności, dyspozycyjności, 
pracowitości, zaangażowania w podjęciu krzyża, jak 
również determinacji w dojściu do celu. Uczeń staje 
przed rewizją hierarchii wartości, swoich kompromisów                    
i taktyki… - Czy jestem na to gotowa (-y)?  - Czy                            
z determinacją przychodzę do Jezusa -  Co mam jeszcze 
zostawić, aby radykalnie pójść za Jezusem? 
-  III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed 

Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach,  które rodzi 
w tobie słowo Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 
Naucz nas liczyć dni nasze, byśmy zdobyli mądrość 
serca. (Ps 90); 
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia: Panie, Ty zawsze 
byłeś nam ucieczką (Ps 90); 
 [z rozw „Żyć Ewangelią”, Wyd. Misjonarzy Krwi Chrystusa 
2012]; 

    KALENDARIUM;                                  
09. IX. – pn – wsp. Anieli Salawy, dziewicy - (1881 - 
1922) -  ur się 9 IX. w wielodzietnej, ubogiej rodzinie 
chłopskiej  w Sieprawie pod Krakowem... W1897 r. 
podjęła pracę jako służąca. W 1900 r. przystąpiła do 
Stowarzyszenia Sług Katolickich św. Zyty, a w1912 r. Aniela 
Salawa wstąpiła do III zakonu św. Franciszka i złożyła profesję.             
W czasie I wojny światowej pomagała w krakowskich szpitalach… 
12. IX. – czw. – Najświętsze Imię Maryi  - Dzisiejsze 
wspomnienie - "imieniny" Matki Bożej - przypominają nam                             
o przywilejach nadanych Maryi przez Boga i wszystkich łaskach, 
jakie otrzymaliśmy od Boga za Jej pośrednictwem                                           
i wstawiennictwem, wzywając Jej Imienia.                         
13. IX. – pt. – pamiętamy o naszym chrześcijańskim 
zobowiązaniu odmawiania różańca świętego - szczególnie 13. 
dnia każdego miesiąca. W Objawieniach Fatimskich Maryja 
przykazała dzieciom, aby zachęcali innych do odmawiania 
różańca, jako zadośćuczynienie za grzechy i w intencji 
nawrócenia grzeszników.          
13. IX. – pt. – wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora 
kościoła - (349-407) - najwybitniejszy kaznodzieja swoich 
czasów, na którego kazania ściągały tłumy; jest dla nas 
znakomitym wzorem wypełnienia słowa Bożego, wzywającego 
nas dzisiaj do miłości, modlitwy  i wdzięczności. Zostawszy 
biskupem Konstantynopola poświęcił się działalności 
charytatywnej. Zadbał o piękno liturgii. Będąc obiektem intryg                           
i prześladowań ze strony cesarskiego dworu, zachowywał spokój 
ducha. Umarł na wygnaniu ze słowami: Bogu za wszystko dzięki! 
14. IX. – sb. – Święto Podwyższenia Krzyża - Cesarz 
Konstantyn w 355 r.  wybudował na Kalwarii bazylikę, w której 
złożył odnalezione relikwie Krzyża świętego. Dzień jej konsekracji 
obchodzony jest właśnie jako święto Podwyższenia Krzyża…                           
Z  nadzieją patrzymy na narzędzie naszego zbawienia:                      
to na nim nieskończona miłość Boga okazała się silniejsza niż 
wszelka niegodziwość diabła. Moc płynąca z Krzyża, który jest 
prawdziwym Drzewem Życia, uwalnia nas od lęku przed 
cierpieniem  i poniżeniem oraz uzdalnia do całkowitego daru                             
z siebie. [x J. Januszewski, "Oremus" IX 2007, s. 55-59]; 
„Wyrzec się”  nie oznacza wyrzec się wszystkiego co się posiada, 
ale wyrzec się prawa do wszelkiego posiadania. Być uczniem 
Jezusa, to uświadomić sobie, że właściwie nic mi się nie należy. 
Pan Bóg rzucił mnie na ten świat wtedy, kiedy chciał, zabierze 
mnie stad wtedy, kiedy sam uzna. Jedynym moim zadaniem jest 
starać się o Bożą, nie swoją, sprawiedliwość. – Mogę posiadać                          
i nie posiadać, mogę być młody, czarujący i mogę starzeć się                       
i nudzić innych. Mogę być szczęśliwy i nieszczęśliwy po ludzku, 
bogaty i ubogi, kluczem do bramy domu, który się spalił. Mogę być 
kochany i może mnie nikt nie kochać. Nie mam prawa do niczego, 
ale cokolwiek Pan Bóg mi daje, widocznie jest mi potrzebne. 
Jezus jest bardzo surowy. Mówi jak budowniczy, który musi 
obliczyć swoje własne możliwości … - Czy stać cię na to, by być 
chrześcijaninem  i uczniem Pana Jezusa… Pociechą wobec tak 
trudnych wymagań jest to, że uczeń stale się uczy i zdobywa się 
wciąż na nowy wysiłek.  [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 
wyd.:          W drodze 2005, s. 252].    


