
Krzyżówka:  1. „… niebo i ziemia nie 

przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska 
nie zmieni się w Prawie”. 2. „Jezus 

powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że 
przyszedłem znieść Prawo albo Proroków.”. 3. Boże … 

to prawdziwy Dekalog Miłości Boga do człowieka.                 
4.  „Najpierw idź  i pojednaj się z bratem swoim”. 5. „…, 
że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj””.  6. „Jeśli prawa 

twoja ręka jest ci … do grzechu, odetnij ją i odrzuć od 
siebie”.  7. „Każdy, kto się gniewa na swego brata, … 
sądowi”  8. Jeśli więc przed ołtarzem …, że brat twój ma 

coś przeciw tobie, zostaw tam dar twój i pojednaj się z 
bratem. 9. „Nie będziesz fałszywie …”.  10. „Nie 
przyszedłem znieść (Prawa), ale …” 11. „Nie … nawet 
jednego włosa uczynić białym albo czarnym”. 12. „Kto by 
się … zabójstwa, podlega sądowi”. 13. „Słowa Twoje, 

Panie, są duchem  i życiem. Ty masz słowa życia ...”.      
14. „Niech wasza mowa …: Tak, tak; nie, nie”. 

Papież Franciszek - „Kiedy przeżywamy pokusy, 
trzeba się modlić, a nie dialogować z diabłem” 

…  „Diabeł kiepsko płaci, jest oszustem! 
Obiecuje ci wszystko, a zostawiają cię nago. 
Również Jezus zakończył swoje życie nagi, 

lecz na krzyżu, będąc posłuszny Ojcu, poszedł inną 
drogą. Wąż, diabeł jest chytry: nie można 
rozmawiać z diabłem. Wszyscy wiemy, czym są 
pokusy, bo wszyscy je przeżywamy. Wiele pokus 
próżności, pychy, chciwości, skąpstwa ... -  Gdy 

przeżywamy pokusę nie wolno dialogować,                
ale trzeba się modlić: «Pomóż Panie, jestem słaby.   
       Nie chcę się przed Tobą ukrywać». To jest 
odwaga, to jest zwycięstwo. Kiedy zaczniesz 
rozmawiać z kusicielem, w końcu zostaniesz 
pokonany. Niech Pan obdarzy nas łaską                          
i towarzyszy nam w naszej odwadze, a jeśli 
jesteśmy oszukiwani z powodu naszej słabości, da 
nam w pokusie odwagę, by powstać i iść do 
przodu. Właśnie dla tego przyszedł Jezus”                           
[z porannej Mszy św. w Domu Świętej Marty- 10 lutego 2017]. 

Św. Jan Paweł II  - „Antychryst jest wśród nas. Nie 
możemy przymykać oczu na to, co nas otacza. 
Musimy nazwać po imieniu złego. Nie możemy 
przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i 
życia na świecie rozpowszechnia się inna 
cywilizcja, cywilizcja, śmierci, będąca 
bezpośrednim dziełem szatana i stanowiąca 
jeden z przejawów zbliżającej się Apokalipsy.“                
[31 XXII1993 r. –Rzym, kościół. Ignacego Loyoli] 
Stefan Kardynał Wyszyński – Czasem 
dialog zamienia się na niekończący się 
monolog, monolog „głuchych ludzi”. [Kromka 

chleba, luty 27].      

Miłość Boga i bliźniego nie jest czymś 
dodatkowym, wypisanym na trzeciej tablicy. Jest 
duszą dziesięciu Bożych przykazań.  Jeśli nie ma 
duszy …- wszystkie przykazania są niepełne. … 
Jezus prześwietla Dekalog duchem miłości 
Ewangelii. [Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd.               

W drodze 2005. s. 32].      

* Rok Świętego Brata Alberta: 

"Jaka modlitwa taka doskonałość, jaka modlitwa 
taki dzień cały. Na darmo usiłujemy postąpić 
przez inne środki, inne praktyki, inną drogą. 
Modlitwa jest warunkiem nawracania dusz.  Bez 
modlitwy nie podobna wytrwać w powołaniu." - 

św. Brat Albert 
 MOJE POSTANOWIENIE: Poproszę o dar dobrych 

wyborów, zgodnych z Bożą wizją świata, szanujących ład 
i porządek, które On ustanowił… 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 

 

  1 x x x x x x D   Ó  I x 

  2 P  Z  S  E  Ł  M x x 

  3 x x P  Z  K  Z  N  A 

  4 P  J  D  A J x x x x x 

  5 S  Y  Z  L  Ś   E x 

  6 x x x x x P O  O   M x 

  7 x P  D   G A x x x x x 

8 x x W  P  M  I  Z x x 

9 x P   Y  I  G  Ł x x 

10 x x W  P  Ł   Ć x x x 

11 x x x x x M O  E  Z x x 

12 x x D  P  Ś   Ł x x x 

13 x x x W   C Z  E  O x 

14 x x B  D  I E x x x x x 
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Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. Ty masz 
słowa życia wiecznego  Mt 5,17-37 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie,                        
że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie 
przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem 
powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani 
jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie,                     
aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno                  
z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak 
ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim.                    
A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki                      
w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli wasza 
sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w 
Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa 
niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: 
„Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega 
sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na 
swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu 
bratu «Raka», podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu 
rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. 
Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam 
wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw 
tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się 
z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź 
się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim 
w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia 
dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę 
powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni 
grosz. Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż*. A Ja 
wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, 
już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli 
więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je 
i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie 
jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być 
wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest                               
ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej 
bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. Powiedziano 
też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 
rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją 
żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; 
a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się 
cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano 
przodkom: «Nie będziesz fałszywie przysięgał*, «lecz 
dotrzymasz Panu swej przysięgi*. A Ja wam powiadam: 
Wcale nie przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem 
Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani na 
Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją 
głowę nie przysięgaj, bo nie możesz nawet jednego włosa 
uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie: 
Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». 

  MODLITWA  WIERNYCH - Przez Chrystusa, 

naszego Zbawiciela przedstawmy Bogu nasze prośby.:                      
1. za Kościół święty, aby stawał się dla dzisiejszego 

świata znakiem obecności Królestwa niebieskiego …                 

2. za Ojca Świętego – Franciszka, aby głosił Dobrą 

Nowinę o zwycięstwie Chrystusa nad grzechem  - ...                      
3.  za dzieci,  rodziców, lekarzy i pracowników   naszego 

Instytutu - o siły i błogosławieństwo. - CIEBIE           
4. za nas samych, abyśmy, każdego dnia kierowali się 
zaufaniem do Bożej opatrzności - CIEBIE PROSIMY...– 

Wysłuchaj Boże naszych próśb, które z wiarą i ufnością 
Tobie przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.  
Jakże często można usłyszeć mądrych tego świata, 
którzy odrzucają Boże przykazania twierdząc, iż „nie 
cierpią” ograniczeń, że kochają wolność. Gdyby pojęli 
tajemnicę Bożej mądrości, dostrzegliby, że Dekalog jest 
darem kochającego Ojca, który nie chce, by Jego 
dzieciom stała się krzywda. Ale człowiek jest wolny                                 
i może wybierać. Jak to czynić, by potem nie żałować? 
Módlmy się częściej do Ducha Świętego. On bowiem 
„przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego”. 
[ks. Tomasz Bieliński, „Oremus”, luty 1999, s. 185]. 
 

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                        

I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst, jak 
gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty: - 
Jeżeli zechcesz, zachowasz przykazania,                             
a dochować wierności jest Jego upodobaniem. 
Położył przed tobą ogień i wodę, co zechcesz, po 
to wyciągniesz rękę. Przed ludźmi życie                      
i śmierć, co ci się podoba, to będzie ci dane. 
Ponieważ wielka jest mądrość Pana, potężny jest 
władzą i widzi wszystko. Oczy Jego patrzą na 
bojących się Go, On sam poznaje każdy czyn 
człowieka. Nikomu nie przykazał być bezbożnym                   
i nikomu nie zezwolił grzeszyć.(Syr 15,15-20) 

  II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" - …                                      
W mocy i wolności człowieka jest zachowywanie Bożych 
przykazań. Człowiek też nie uniknie wyborów pomiędzy 
ogniem a wodą, śmiercią czy życiem, dobrem a złem                       
i wielu innych. Otrzyma to, co z upodobaniem wybrał, za 
czym się opowiedział, na co w życiu postawił, ku czemu 
lgnęło jego serce.  - Czy zachowuję przykazania? … 
Jakie są moje codzienne wybory? Czy ciągle się uczę 
dobrze i mądrze wybierać? Czy pamiętam, że nie ominą 
mnie konsekwencje złych, niewłaściwych wyborów? Czy 

złe wybory i ich konsekwencje powierzam Bożemu 
miłosierdziu? Czy zdaję sobie sprawę, że dobry wybór to 
większa chwała Boża, to szansa na wiele dobra dla 
innych, to cegiełka w moim osobistym rozwoju, to lepszy 
i piękniejszy świat? - Boże upodobanie – podkreśla autor 
natchniony – człowiek wierny. Bóg w swej wszechmocy                      
i dobroci stoi na straży porządku, który ustanowił. On 
widzi każdy czyn człowieka. Dlatego swoimi wyborami 
człowiek powinien ten porządek uszanować. …- Czy 
szanuję ład i porządek, który Pan wpisał w ten świat? … 
Czy jestem wierny danemu słowu, podjętym 
zobowiązaniom, złożonym obietnicom? …                      
- III - Actio/oratio - Teraz  ty mów do Boga.  Pozwól 

Bogu zstąpić do swojego serca i mów o przeżyciach, 
które rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed 
Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc 
modlitwa psalmu: Ucz mnie, bym przestrzegał Twego 
prawa i zachowywał je całym sercem. (Ps 119)                                                      
IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia:  Błogosławieni 
szukający Boga. (Ps 119) [x. R. Stankiewicz SDS – 

www.Katolik].              

 Jak rozumieć, że mamy pogodzić się z tym, kto ma 
do nas urazy, pretensje, żale, nawet przez nas 
niezawinione? – Rozumiemy, że jeżeli kogoś 
obrażamy, mamy  go przeprosić, ale pojednać się           
z tym, kto ma do nas żale nie wiadomo o co? -  Nie 
czytamy w Piśmie Świętym, że mamy go 
przeprosić, ale pojednać się, to znaczy szukać                        
z nim porozumienia, zasypać dół, który jest między 
nami. – Przez nieporozumienie zabijamy siebie dla 
nas samych. [Jan Twardowski,  W świetle Ewangelii,                      

wyd.       W drodze 2005. s.33].   

 KALENDARIUM:                                                        
14. II. – wt. – Święto świętych Cyryla, mnicha,                          
i Metodego, biskupa, patronów Europy - Bóg mówi do 

każdego jego własnym językiem. Zrozumieli to św. Cyryl                           
i Metody, apostołowie Słowian z IX wieku, którzy wbrew 
panującej tradycji sprawowania liturgii jedynie w języku 
łacińskim i greckim przetłumaczyli Pismo Święte i księgi 
liturgiczne na język słowiański, tworząc w tym celu 
specjalny alfabet. Papież Hadrian II poparł swoim 
autorytetem dokonane przez nich dzieło. Módlmy się, 
abyśmy także my byli gotowi szanować innych i szukać 
nowych, twórczych dróg dawania świadectwa                                 
o Chrystusie. [Mira Majdan, „Oremus” luty 2009, s. 60].  
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