
 Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia 

(Ps 103) Uzupełnij:  1. Młodszy syn rzekł do 

ojca: Ojcze, daj mi część … która na mnie 
przypada 2. „… się i pójdę do mego ojca”  3. Powiem: 
„Ojcze, … przeciw i względem ciebie”  4. Młodszy syn 

chciał powiedzieć Ojcu, że nie jest godzien … się jego 
synem”  5. Młodszy syn, odjechał w dalekie strony i tam 
… swój majątek 6. Młodszy syn … się i rzekł: Iluż to 

najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba                 
7. Gdy nastał głód, młodszy syn zaczął … niedostatek       
8. Młodszy syn chciał prosić ojca, aby ten uczynił go 
choćby jednym z …  9.  Ojciec, gdy ujrzał powracającego 
syna  … się głęboko  10.  Ojciec wybiegł … syna, rzucił 
mu się na szyję i ucałował go 11.  Ojciec rzekł do swoich 

sług: … szybko najlepszą szatę i ubierzcie go                        
12.  Trzeba się weselić i … z tego, że ten brat twój był 
umarły, a znów ożył 13. Ojciec odpowiedział starszemu 

synowi:  Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i … 
moje do ciebie należy 14. Trzeba się weselić  i cieszyć            

z tego, że ten brat twój zaginął a …  się. 

Papież Franciszek: - W obliczu gorzkiego rozczarowania 

z powodu tak wielu złamanych marzeń, w obliczu 
niepokoju z powodu wyzwań, które stoją przed nami,                 
w obliczu zniechęcenia z powodu ubóstwa naszych 
środków, pojawia się pokusa zamknięcia się w naszym 
własnym indywidualistycznym egoizmie i schronienia się 
w obojętności na cierpienia innych. Rzeczywiście, nawet 
najlepsze zasoby są ograniczone: „Chłopcy się męczą                
i nużą, chwieją się słabnąc młodzieńcy” (Iz 40, 30). Ale 
Bóg „daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego 
[...] ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła 

jak orły; biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą” (Iz 40, 
29.31). Wielki Post wzywa nas do pokładania wiary                    
i nadziei w Panu (por. 1 P 1, 21), ponieważ tylko 
wpatrzeni w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa (por. 
Hbr 12, 2) możemy przyjąć zachętę Apostoła:                         
„W czynieniu dobrze nie ustawajmy” (Ga 6, 9)… Nie 
ustawajmy w czynieniu dobra w aktywnej miłości 
względem bliźniego.   [z Orędzia na Wielki Post 2022];    

 św. Jan Paweł II  - Można powiedzieć, że miłość 

do syna, która wynika z samej istoty ojcostwa, niejako 
skazuje ojca na troskę o godność syna. Troska ta jest 
miarą jego miłości, tej miłości,   której później napisze św. 
Paweł, że "cierpliwa jest, łaskawa jest (...) wszystko 
przetrzyma" i że "nigdy nie ustaje" (1 Kor 13,4-8). 

Miłosierdzie - tak jak przedstawił je Chrystus                             
w przypowieści  o synu marnotrawnym - ma wewnętrzny 
kształt takiej miłości, tej, którą w języku Nowego 
Testamentu nazwano agape. Miłość taka zdolna jest do 
pochylenia się nad każdym synem marnotrawnym,      nad 
każdą ludzką nędzą, nade wszystko zaś nad nędzą 
moralną, nad grzechem. Kiedy zaś to czyni, ów, który 
doznaje miłosierdzia, nie czuje się poniżony,                            
ale odnaleziony i "dowartościowany"… [ENCYKLIKA DIVES 

IN MISERICORDIA]   bł. Stefan Kardynał Wyszyński – 

Coraz bardziej trzeba nam dzisiaj pamiętać, że Bóg jest 
Ojcem.  [W: Kromka chleba, Warszawa 2005.]  
   

Miłosierny ojciec nie rozlicza marnotrawnego syna            
z jego przeszłości, lecz przywraca mu godność – daje 
sandały, szaty, pierścień oraz obficie zastawiony stół 
zamiast strąków wykradanych świniom. To jest prawdziwa 
radość ojca: na nowo zasiąść do stołu wraz ze swym 
ocalonym synem. A starszy brat? Porządny, może wręcz 
nieskazitelny, nie potrafi uczestniczyć  w radości ojca. 
Dlaczego? Może nie odkrył, że służba ojcu jest radością, 
może nie wpadł na to, że codzienne zasiadanie z ojcem 
do stołu to niewiarygodne wręcz wyróżnienie, a może po 
prostu zabrakło  mu wdzięczności... Czy potrafię ucieszyć 
się z czyjegoś powrotu? Czy potrafię się ucieszyć z tego, 
co mam, ze stołu, który codziennie zastawia dla mnie 
Ojciec?    [O. P. Ciesielski OP & Ł. Kubiak OP, „Oremus”                   

W. P. 2004, s. 104].         MOJE POSTANOWIENIE:                

W czasie tego tygodnia Wielkiego Postu będę się modlił 
(a) o radość z tego, co mam, ze stołu, który codziennie 
zastawia dla mnie Ojciec – i o łaskę przebaczenia … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1 x x x M  J  T  U x x 

2 x x Z A  I   Ę x x x 

3 x Z  R  E  Z  Ł  M 
4 x x x N  Z  W  Ć x x 

5 x x R O  T  W  N  Ł 
6 Z   T  N  W  Ł x x 

7 C   R  I  Ć x x x x 

8 x x N A  E  N  K  W 
9 x x x W  R  S   Ł x 

10 x x x N  P  Z  C  W 
11 P   Y  I  Ś   E x 

12 C   S   Ć x x x x x 

13 W   Y  T  O x x x x 

14 x O  N  L   Ł x x x 
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Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem: "Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie"(Łk 15, 18);          
Łk 15, 1-3.11-32  - W owym czasie przybliżali się                                  

do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na 
to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: "Ten 
przyjmuje grzeszników i jada z nimi". Opowiedział im wtedy 
następującą przypowieść: "Pewien człowiek miał dwóch 
synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część 
własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek 
między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy 
wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją 
własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał 
ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć 
niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego                                 
z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby 
pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, 
którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy 
zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma 
pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę 
się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien 
nazywać się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym                         
z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego 
ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec                               
i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu 
się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, 
zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem 
godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział 
do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę                           
i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na 
nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy 
ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły,                      
a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. 
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał 
i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał 
jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: 
„Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 
ponieważ odzyskał go zdrowego”. Rozgniewał się na to i nie 
chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz 
on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie 
przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie nigdy nie 
dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro 
jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek                         
z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. 
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś 
ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było 
weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły,                        
a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. 

MODLITWA WIERNYCH -                  
1. Módlmy się  za Kościół święty, aby głoszona przez 

Niego Ewangelia przynosiła obfity plon w ludzkich 
sercach... i o Pokój w Ukrainie – CIEBIE PROSIMY …      
2. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka,                                 

by głosząc przesłanie Bożego Miłosierdzia otwierał  serca 
na działanie Ducha Świętego… – CIEBIE  …                   
3. Módlmy się za wszystkich którzy trwają w mroku 

grzechów. Aby Chrystus rozjaśnił ich serca swoim 
blaskiem – CIEBIE  PROSIMY …                                               
4. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, ich 

rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby w Bogu pokładali 
nadzieję na lepsze jutro – CIEBIE PROSIMY …                        
5. Módlmy się za nas, tu obecnych, abyśmy obmyci                      

w Sakramencie Pokuty przejrzeli na oczy i mogli dostrzec 
w naszych braciach Chrystusa.-   

 CIEBIE PROSIMY-WYSŁUCHAJ NAS PANIE;  
 Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                    
I – Lectio - Czytaj z wiarą 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?" - …                                       

W miłosierdziu ojca jest zawarta wolność i miłość na 
miarę boskiej wszechmocy, a nie ludzkiej 
małoduszności. Ludzkie myślenie i odruchy 
reprezentuje brat syna marnotrawnego, natomiast 
ich ojciec  to obraz Boga. –Czy jestem podobnie 
małoduszny(-a) jak ‘starszy brat’? – czy może 
podobnie nieodpowiedzialny(-a) jak syn 
marnotrawny” – Czy miłosierdzie Ojca mnie 
wzrusza, czy też  jestem przeciwko takiemu 
postępowaniu: że rozzuchwala, uczy 
nieodpowiedzialności, jest niesprawiedliwe                               
i krzywdzące starszego, porządnego syna? …                              
- Czy ‘sztywno’ trzymam się naszych ludzkich pojęć 
i myślenia? – Czy też dostrzegam, że  myślenie                      
i sposoby działania Bożego są na szczęście inne!                            
- Czy dostrzegam, że ja też w pewnym stopniu, 
przypominam marnotrawnego syna i że potrzebuję 
Bożego miłosierdzia? -                                                               
Miara miłości – to miara Boga –i na szczęście to On 
ma pierwsze i ostatnie słowo, a nie ja … i moja 
‘ludzka kalkulacja’ i wymierna  sprawiedliwość … jak  
starszego  syna. - Czy ja też nie za pochopnie 
potępiam innych i nie za łatwo stawiam się                              
po stronie ‘sprawiedliwych’? Chyba lepiej byłoby 

jednak zdać się na miłość i miłosierdzie Boga?                             
- Co daje większe szanse na wieczność: moja 
„porządność”  czy miłość Boga? - Na czym mogę 
bardziej polegać: na swojej bezgrzeszności czy na 
przebaczeniu Ojcowskiego serca?                                         
-   Co rokuje większe nadzieje? …                                          
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: 
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał                              
i wyzwolił od wszelkiej trwogi. (Ps 34)                               

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia:                     
Oto zawołał biedak i Pan go usłyszał, i uwolnił                                         
od wszelkiego ucisku.                                                                                           

[wg x M. Pohl, http://mateusz.pl/czytania/2013/20130310.htm].  

 

* - Jakie to niezwykłe  - mówimy. Ojciec nie czekał,                   
aż syn do niego przyjdzie i padnie mu do nóg, 
prosząc o przebaczenie. Sam wyszedł 
skruszonemu na spotkanie. Warto jednak 
przypomnieć starszego syna. Nie uciekł z domu, nie 
roztrwonił majątku, ale nie mógł znieść tego,                           
że ojciec przebaczył jego marnotrawnemu bratu                         
i że wyprawił mu ucztę. – Zwróćmy uwagę na to,                       
że ojciec wyszedł również na spotkanie swemu 
starszemu synowi, choć ten nie chciał nawet z nim 
rozmawiać. – Jeżeli chodzi o nas, potrafimy nieraz 
przebaczyć, ale pozostają w nas urazy, pretensje.                                                                  
– Ojciec z ewangelicznej przypowieści przebaczył –                       
i zapomniał: „ Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy 
mnie i wszystko moje do ciebie należy”. Słowa te 
odnoszą się i do nas. Nie uciekamy przecież od 
Boga, bierzemy udział we mszy świętej, 
przyjmujemy sakramenty, zachowujemy posty. 
Jeżeli jednak dręczy nas to,  że niewierzący mają 
nieraz łatwiejsze życie, że im się lepiej powodzi – 
stajemy się podobni do tego, który pozazdrościł 
bratu tycznego cielaka. – Mamy tak wiele. Możemy 
nieustannie czerpać z Bożego źródła, włączać się       
w dzieło zbawienia, razem z  Jezusem cierpieć                           
i zmartwychwstać, a tak trudno obejść się nam bez 
cielęciny.  [x J. Twardowski, W świetle Ewangelii,  2005, 

s.257]. 
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