
Hasła: 1. „Wszystko, co ... na ziemi, będzie związane                       
w niebie”  2. „Jezus poleca nam, by ... swego brata dla Boga”               
3. „W Chrystusie Bóg ... świat ze sobą ”. 4. Gdy brat twój … 
[przeciw tobie], idź  i upomnij go w cztery oczy. 5. Wejdziemy 
w taką bliskość z Ojcem niebieskim, że nie będzie już rzeczy, 
której On by nam …  6. Jeśli twój brat cię usłucha … swego 
brata.  7. żeby na słowie dwóch albo trzech … oparła się cała 
sprawa    8. Nie można w imię miłości … złych zachowań.               
9. „Jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak …                   
i celnik!”.      10.  „Gdzie są dwaj albo trzej … w imię moje, tam 
jestem pośród nich”. 11. Trudno jest …miłość i prawdę; 
miłosierdzie i sprawiedliwość.  12. Jeśli dwaj z was na ziemi …           
o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec. 13.  Nie 
należy popadać w żadne …  
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Papież Franciszek:  “… Chrystus jest naszym 

pokojem! On nas pojednał z Bogiem i między sobą!” 

…- „Jeden z waszych wybitnych pisarzy 

(G.G.Marquez) napisał mówiąc o jednej ze swych 
legendarnych postaci: «nie zdawał sobie sprawy, że             
o wiele łatwiej było zacząć wojnę, niż ją zakończyć». 
Wszyscy wiemy, że pokój wymaga od ludzi innego 
rodzaju odwagi moralnej. Wojna pochodzi z tego, co 
najniższe w naszym sercu, natomiast pokój pobudza 
nas, byśmy byli więksi od nas samych …  
„Zachęcam was, byście nie bali się dotknięcia 
poranionego ciała waszej historii oraz dziejów waszego 
ludu. Uczyńcie to z pokorą …i z niepodzielnym sercem, 
wolnym od kompromisów lub służalczości … Słowem 
pojednania wypisanym w waszych sercach jest Chrystus 
i macie moc, by móc je głosić nie tylko z na ambony,            
w dokumentach kościelnych lub artykułach na łamach 
czasopism, ale przede wszystkim  w sercach ludzi,               
w tajnym sanktuarium ich sumienia, w żarliwej nadziei, 

która ich przyciąga do słuchania głosu z nieba, 
głoszącego: pokój ludziom w których [Bóg] sobie 
upodobał (Łk 2, 14). Musicie je wypowiadać odwołując się 
delikatnie, pokornie, do niezniszczalnego miłosierdzia 
Bożego, jedynego, które potrafi obalić cyniczną pychę 
serc skupionych wyłącznie na sobie. Kościół nie troszczy 
się o nic innego, jak o swobodę wypowiadania tego 
Słowa. Na nic się zdadzą przymierza z tą czy inną 
stroną, ale trzeba jedynie wolności przemawiania do serc 
wszystkich ludzi”… [07 IX 2017 Kolumbia, do biskupów].    

Jan Paweł II  - … I dlatego — zanim stąd odejdę, 

proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, 
któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z 
wiarą, nadzieją i miłością — taką, jaką zaszczepia w nas 
Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili          
i nie znużyli się i nie zniechęcili, — abyście nie podcinali 
sami tych korzeni, z których wyrastamy. [10 VI1979, 
Kraków];             
Stefan Kardynał Wyszyński – Gdy mówimy do 

ludzi tylko w prawdzie, nasze słowa budzą niechęć 
i odrazę, ale gdy mówimy o prawdzie i w miłości, na 
pewno serca rozpłomienią..  (Kromka Chleba, 7.VI. (10)).              
Gdzie jest niebo? - Niebo jest wszędzie gdzie jest Pan 
Bóg. I ci, którzy jeszcze są  wśród nas, a żyją duchem 
miłości, poświęcenia, ofiary; którzy są cisi, ubodzy, 
pokorni, którzy bronią Prawdy i są prześladowani za 
Prawdę – ci już po trochu żyją w niebie …   
Słowo „kościół” ma dwa znaczenia. - Przez Kościół 

rozumiemy wielkie zgromadzenie wiernych, lud Boży, 
rodzinę ludzi wierzących, ale na kościół możemy patrzeć 
jako na budowlę, świątynię z wieżami, dzwonami, pękiem 
kluczy, które otwierają i zamykają. Można napisać całą 
litanię o Kościele …ale kościół jest przede wszystkim 
miejscem, gdzie spotykamy się z własnym sumieniem, 
oceną samego siebie. Spotykamy się z samym Bogiem.                                   
[x  J. Twardowski, W świetle Ewangelii, 2005, s.82 i 75]  
"Kościół to sukcesja nieprzerwana świętych: ludzi, 
czynów i zasad, która łączy w jedną całość … a wszyscy 
są złączeni w jednym duchu, wspomagają się wzajemnie 
i ze sobą komunikują. To jest Kościół katolicki, święte 
ciało, choć w nim dużo członków chorych albo 
umarłych."- Brat Albert                        
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o Pokój                   

na świecie i w sercach wszystkich ludzi …    
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W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą,                                 
nam zaś przekazał słowo jednania. (2 Kor 5,19)            
      Mt 18,15-20  

Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy brat twój 
zgrzeszy [przeciw tobie], idź  i upomnij go w cztery oczy. 
Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie 
usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby 
na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała 
sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi!                        
A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak 
poganin i celnik! Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko,                            
co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, 
zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwaj z was na ziemi 
zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój 
Ojciec, który jest  w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej 

zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich.           
Jak pogodzić miłość i prawdę; miłosierdzie 
i sprawiedliwość? O wiele łatwiej popaść w którąś                          
ze skrajności – albo w imię miłości tolerując zło, albo 
potępiając człowieka bez współczucia dla jego słabości. 
Jezus poleca nam dziś dążyć przede wszystkim do tego, 
by pozyskać swego brata dla Boga. Wtedy nie będziemy 
ranić nikogo ani obojętnością, ani osądem. A ucząc się 
szukać jedności z braćmi, wejdziemy w wielką bliskość 
z Ojcem niebieskim… [M. Majdan, „Oremus” IX 2005, s. 18]. 

Uczmy się od Maryi, Wychowawczyni pokoleń 
Przeżywając VII Tydzień Wychowania: Maryja ma dla 
nas czas. Przybywając na Jasną Górę wiemy, że 

zawsze zastaniemy Ją oczekującą na nas i gotową nas 
wysłuchać. Czas przeżywany z dzieckiem to nie tylko 
przebywanie w tym samym miejscu, ale wzajemne bycie 
dla siebie – rozmowa, wspólnie podejmowany wysiłek 
czy radosne chwile wypoczynku. Życie staje się coraz 
szybsze. Nie może w nim jednak zabraknąć czasu na to, 
co najważniejsze. Nieodpowiedzialne korzystanie                           
z mediów elektronicznych niszczy nasze relacje                             
z bliskimi. Nawet jeśli kontaktujemy się przez telefon … 
nie zastąpi to osobistego spotkania z bliskimi osobami. 
Pielgrzymi udający się na Jasną Górę pokonują pieszo 
setki kilometrów tylko po to, żeby spotkać się z Jezusem, 
Jego Matką i z bliźnimi, towarzyszami wspólnej drogi.  …  
Zaufanie jest fundamentem relacji ... Nie ma nic bardziej 

sprzyjającego owocnemu wychowaniu niż dom, w którym 
panuje wzajemne zaufanie. Rodzice, którzy cieszą się 
zaufaniem dzieci są pierwszymi powiernikami ich 
trudnych spraw. To najlepsze zabezpieczenie przed 
złem…  

 MODLITWA WIERNYCH                          
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił wszystkim 

ludziom naukę o dobroci i miłości Pana Jezusa -Ciebie... 
2. Módlmy się  za kapłanów i katechetów, aby otaczano 

ich szacunkiem za odpowiedzialną pracę kształtowania 
naszych umysłów i sumień. - Ciebie prosimy...                                   
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, 

ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby cieszyli się 
błogosławieństwem  Bożym - Ciebie prosimy ...                                               
4. Módlmy się  za nowe wyzwania i braterski dialog 
między  Kościołami i narodami Wschodu i Zachodu oraz 
o wiarę i miłość dla prześladowanych chrześcijan - 
Ciebie prosimy... - CIEBIE PROSIMY …                           
5. Módlmy się za nas byśmy potrafili pomagać naszym 

bliskim i dobrze wykorzystali otrzymany czas. - Ciebie  ...                    
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?" Ta Ewangelia jest w dzisiejszej Polsce 

szczególnie potrzebna … – tak dalece nasza 
rzeczywistość odeszła od tych słów. Słów                                        
o odpowiedzialności za drugiego człowieka, o gotowości 
przebaczenia i obowiązku pomocy bratu, któremu 
zdarzyło się zbłądzić. Człowiek jest istotą omylną... Bóg 
nie odmawia człowiekowi prawa do błędu, nie potępia go 
za to. My zaś często postępujemy tak, jakby inni mieli 
być doskonali: nie tolerujemy ich pomyłek. …                           
- Czy jestem otwarty(a) na Bożą pomoc w przebaczeniu              
i na Bożą prawdę o człowieku? …                                                       
- Czy mam świadomość, że bez postawy przebaczenia                       
i bez wierności prawdzie, nic się tu nie da zrobić… 
pozostanie wtedy albo nienawiść i pragnienie zemsty, 
albo pobłażliwość dla zła. Pierwszym warunkiem 
przebaczenia jest uznanie swego grzechu, czyli skrucha. 
Braterskie napomnienie ma na celu właśnie 
doprowadzenie do skruchy, ma otworzyć zaślepione być 
może oczy, na prawdę. Bez skruchy nikt od razu nie 
zmieni swego postępowania. Oczywiście trzeba do tego 
dużo pokory, delikatności i dyskrecji: mamy przecież 
pomagać, a nie poniżać – stąd owo zastrzeżenie: zrób to 
w cztery oczy. To da poczucie bezpieczeństwa i pomoże 
przezwyciężyć lęk przed zmianą, da gwarancje, że 
przychodzisz pomóc …. Ale Jezus jest realistą i nie łudzi 
się, że to od razu pomoże. Zło jest nieraz bardzo mocno 
zakorzenione w ludzkiej naturze i może się nie ugiąć 
przed słowem prawdy. Jezus zaleca wtedy cierpliwość                     
i zaangażowanie wspólnoty. Tu nie chodzi o eskalację 

siły – żeby było trzech na jednego. … 
Prawdziwa wspólnota miłości jest jak gąbka: 
ma zdolność wchłaniania i neutralizowania 

nienawiści, łagodzenia sporów, szukania wspólnych 
rozwiązań … Kościół jest po to, aby pomagać, a nie 
potępiać. Ale żeby pomóc, Kościół musi mówić prawdę, 
także tę prawdę, która jest dla człowieka trudna i przykra. 
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: Słysząc 
głos Pana serc nie zatwardzajcie (Ps 95)                       
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia: Obyście dzisiaj 
usłyszeli głos Jego ... (Ps 95). [z: Upomnij swego brata, Ks. 

Mariusz Pohl].   KALENDARIUM:                      
13. IX. – śr. – Wsp. św. Jana Chryzostoma, biskupa                     
i doktora Kościoła  - 349-407 – teolog i najwybitniejszy 

kaznodzieja swoich czasów, zostawszy biskupem 
Konstantynopola, sprzedał zbytkowne sprzęty i poświęcił 
się działalności charytatywnej. Dbał 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. – czw. - Święto Podwyższenia Krzyża świętego 
- Cesarz Konstantyn w 355 roku wybudował na Kalwarii 

monumentalną bazylikę, w której złożył odnalezione 
relikwie Krzyża świętego. Dzień jej konsekracji 
obchodzony jest jako święto … Moc płynąca z Krzyża… 
uwalnia nas od lęku oraz uzdalnia do całkowitego daru                                       
z siebie. [x J. Januszewski, „Oremus” IX 2007, s. 55 i 59];                                                 
15. IX. – pt. – Wsp. Najświętszej Maryi Panny 
Bolesnej - Najpierw przeszył serce Maryi miecz słowa 

wypowiedzianego przez Symeona. Pod krzyżem przeszył 
je miecz boleści. Słowa Chrystusa: „Niewiasto – oto syn 
Twój”, to testament… Maryja stała się Matką całej 
ludzkości, każdego człowieka – … Współcierpiąc                             
z ukrzyżowanym Jezusem, pozostaje blisko każdego 
człowieka. [A. Lutostańska, „Oremus” IX 2003, s. 61];                               

16. IX. – sb. – Wsp. świętych męczenników 
Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa – (III w)  

cesarstwo rzymskie zalewały kolejne fale prześladowań 
chrześcijan. Wielu załamywało się wówczas i wypierało 
się wiary…Później, gdy prześladowania ustawały, 
pragnęli być na nowo przyjęci do Kościoła. Korneliusz                       
i Cyprian okazali się miłosiernymi pasterzami, biorąc                       
w obronę niewiernych chrześcijan  i umożliwiając im 
powrót do wspólnoty wierzących… [B. Paszkiewicz, 

„Oremus” IX  2003, s. 64]; 


