
Hasła: 1. … nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną               

2.  Pan młody idzie … mu na spotkanie!                           
3. Czuwajcie i … gotowi  4. Królestwo niebieskie 
podobne będzie do … panien  5. Panny wyszły na 
spotkanie pana …  6. … więc, bo nie znacie dnia ani 
godziny. 7. Syn … przyjdzie. 8. O północy … się wołanie 
9. Źródłem … jest nadzieja naszego zmartwychwstania 
10. … wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy            
11.  Gdy Te, które były gotowe, weszły na ucztę - drzwi 
…  12. Gdy one szły kupić, … pan młody; 

Papież Franciszek:  „…Bez Jezusa Chrystusa nie ma 

Kościoła. A dlaczego? Bo bez Niego nie ma fundamentu. 
… Pomyślmy o świątyni materialnej bez fundamentów. 
Taki kościół się rozpada. Wszystko się rozpada. Jeśli w 

Kościele nie ma żywego Jezusa Chrystusa, to 
Kościół się rozpada” – My natomiast jesteśmy 
żywymi kamieniami Kościoła. Każdy z nas jest 
inny i na tym polega bogactwo Kościoła. Każdy z 

nas buduje zgodnie z darem otrzymanym od Boga. 
Kościół nie jest jednorodny. Dbając o Kościół, trzeba być 
świadomym,          że mieszka w nas Duch…Iluż jest dziś 
chrześcijan, którzy wiedzą, kim jest Jezus, wiedzą, kim 
jest Ojciec, bo modlą się Ojcze Nasz. Ale kiedy mówisz 
im o Duchu Świętym, to odpowiadają: «Ależ tak, to ten 
gołąbek»               I na tym koniec. Jednak Duch Święty 
jest życiem Kościoła, jest twoim życiem, moim życiem... 
Jesteśmy świątynią Ducha Świętego i musimy strzec 
Ducha Świętego do tego stopnia, że św. Paweł mówi 
chrześcijanom, by nie zasmucali Ducha Świętego, czyli 
by swym zachowaniem nie naruszali harmonii, którą 
Duch Święty sprawia w nas i w Kościele. On jest 
harmonią i wprowadza harmonię w tym budynku” –…            
a że wszyscy jesteśmy grzesznikami dlatego też stale 

musimy oczyszczać siebie i nasze wspólnoty na różnych 
szczeblach, również wspólnotę Kościoła powszechnego. 
Jest to niezbędne, aby Kościół mógł wzrastać …                     

- [z Domu Św. Marty -  09.11.2017].      

św. Jan Paweł II  - Od chwili, kiedy Bóg spojrzał 

na Nią z miłością, Maryja jest znakiem 
nadziei dla rzeszy ubogich, najmniejszych 

na tej ziemi. [Watykan 21.03.2001] Stefan 
Kardynał Wyszyński - Prawdziwego spoczynku nie 

zazna nigdy człowiek, który nie zna umęczenia pracą. 
[Kromka Chleba, s.76]. 
PYTANIE: Po co istnieje Kościół? – ODPOWIEDŹ: Aby 
ludzie wspierali się wzajemnie …  Kościół pomaga 
chrześcijanom żyć każdego dnia zgodnie z wolą Bożą. … 
Ewangelia zawsze chwali tych, którzy dzielą się tym, co 
mają. Tymczasem panny mądre jak skąpiradła nie 
chciały pożyczyć oliwy. Tłumaczyły, że może wszystkim 
zabraknąć. Wiemy z doświadczenia, że ci, którzy nie 
mają, pożyczają najwięcej, nie myślą o tym, czy im 
zabraknie. Myślą o tych drugich, żeby im wystarczyło, 
albo żeby im mniej zabrakło. A to już dużo!  - Chyba 
chodzi tu o to, że są pewne wartości, których nie można 
nikomu pożyczyć. Na przykład: czy można pożyczyć 
sobie wzajemną miłość? – Czy człowiek bojaźliwy może 
pożyczyć sobie trochę odwagi od odważniejszego? – 
Czy można sobie pożyczyć trochę mądrości? – Do 
mądrości człowiek sam dojrzewa w cierpieniu, 
osamotnieniu, miłości niewzajemnej. Jest to wartość, 
którą uzyskujemy sami z pomocą Boga. Salomon modlił 
się o mądrość. Nazywano go Mądrym Królem. – Są 
wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo 
każdy musi dojrzeć do nich sam. I to nieraz bardzo 
żmudną pracą. … [x JTwardowski, W świetle Ewangelii s. 100] 
MODLITWA DO MATKI  BOSKIEJ OSTROBRAMSKIEJ 
- O Pani moja, Święta Maryjo! Twojej łasce, osobliwej 
straży i miłosierdziu Twojemu dzisiaj i każdego dnia, i w 
godzinę śmierci mojej duszę i ciało moje polecam; 
wszystkie nadzieje i pociechy moje, wszystkie uciski                
i dolegliwości, życie i koniec życia mojego Tobie 
poruczam, aby przez zasługi Twoje wszystkie uczynki 
moje były sprawowane i rządzone według Twojej i Syna 
Twego woli. Amen.     
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o Boże 

Miłosierdzie dla mnie, moich bliskich i całego świata …  
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę.  

 

1 x x x x U Ż  C  C  E 
2 

x x x x 
W Y  D  C  E 

3 x B  D  C  E x x x x 

4 D  I   I  C  U x x 

5 x M  O  E  O x x x x 

6 x x C   W  J   E x 

7 C  Ł   I  C  Y x x 

8 x R  Z  E   O x x x 

9 R  D   C I x x x x x 

10 N  E   Z  Ą   E x 

11 x Z  M  N  Ę  O x x 

12 N  D   E  Ł x x x x 
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Czuwajcie i bądźcie gotowi, bo w chwili, której się 
nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. (Mt 24, 

42a. 44)     Mt 25,1-13 

Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu 
panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na 
spotkanie pana młodego. Pięć z nich było 
nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne 
wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. 
Roztropne zaś razem z lampami zabrały również 
oliwę w naczyniach. Gdy się pan młody opóźniał, 
zmorzone snem wszystkie zasnęły. Lecz o północy 
rozległo się wołanie: Pan młody idzie, wyjdźcie mu 
na spotkanie! Wtedy powstały wszystkie owe 
panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły 
do roztropnych: Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze 
lampy gasną. Odpowiedziały roztropne: Mogłoby                      
i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do 
sprzedających i kupcie sobie! Gdy one szły kupić, 
nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły 
z nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto.                          
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: 
Panie, panie, otwórz nam! Lecz on odpowiedział: 
Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was. 
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. 
W centrum radosnego świętowania niedzieli jest 
zmartwychwstały Chrystus… Źródłem radości jest 
nadzieja naszego zmartwychwstania … Trzeba jednak 
czuwać, aby nie przegapić przyjścia Chrystusa. Boża 
mądrość … podpowiada, aby zawsze czuwać, jak 
roztropne panny oczekujące na przybycie oblubieńca. 
Uczestnictwo w Eucharystii napełnia nas 
doświadczeniem Bożej mądrości oraz uczy czuwania                               
i gotowości na spotkanie z przychodzącym Chrystusem. 
[Ks. Dariusz Kwiatkowski, „Oremus” listopad 2011, s. 38];  
Mądrością jest wśród rzeczy małych, jakie nas otaczają, 
być wiernym Panu Bogu, to znaczy spełniać wszystko, 
czego On chce.  Święty Augustyn powiedział, że rzeczy 
małe są zawsze małe. I będą małe. Ale wierność Panu 
Bogu w rzeczach  małych jest czymś największym…Kto 
wierzy w Boga, ten ufa Jego niewidzialnej opatrzności… 
Zaufajmy Bogu, kiedy niepokoimy się o przyszłość, kiedy 
wierzymy czy wątpimy, kiedy przyjmujemy powołanie, 
kiedy cierpimy. Mądry ufa Bogu, nie sobie. Ten, kto 
kocha i współpracuje z łaską Bożą, żyje miłością – ma jej 
coraz więcej. – Ten, kto ma jej za mało – będzie jej miał 
coraz mniej. … [x. JT]  . 

MODLITWA WIERNYCH                                         
1. Módlmy się za Papieża Franciszka i pasterzy Kościoła, 

aby z miłością służyli ludziom  - CIEBIE  PROSIMY …                                 
2.  Módlmy się za Kościół Święty, aby wiernie i odważnie 

angażował się w prawdziwą pomoc  - CIEBIE  PROSIMY  
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy i wszystkich pracowników aby z troską wspierali 
się nawzajem - CIEBIE PROSIMY …                                                         
4. Módlmy się za nas samych - o potrzebne łaski                      

i życie  w Miłości i Prawdzie - CIEBIE PROSIMY …  
Ciebie prosimy- Wysłuchaj 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 
dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi                          
do mnie?" - … - W dawniejszej interpretacji miłosierdzia 

odwoływano się do zasady, że lepiej dać się naciągnąć 
dziesięć razy, niż jeden raz odmówić pomocy 
autentycznie potrzebującemu. Stąd też dość często 
nieuczciwi ludzie żyli kosztem naiwnych chrześcijan. Taki 
sposób wspierania ubogich daleki był od mądrości 
pierwszych chrześcijan, którzy przestrzegali: „Niech 
jałmużna spoci się w twojej ręce”, tzn. dobrze się 
zastanów, komu, ile i kiedy możesz dać. Nie wolno 
bowiem ani w imię mądrości, ani w imię miłości wspierać 
ludzi leniwych i nieuczciwych. -  Tam gdzie istnieje 
autentyczna potrzeba pomocy chrześcijanin, nawet 
kosztem własnym, winien spieszyć z pomocą. … ale, czy 
pomyślałeś (-łaś), że jeśli pomagasz ludziom leniwym,                      
to ośmieszasz siebie i religię, którą wyznajesz... ? …                     
- a równocześnie wyrządzasz krzywdę pozwalając mu 
żyć cudzym kosztem… - Są sytuacje, w które należy się 
zaangażować. To troska o ludzi niepełnosprawnych, 
chorych, samotnych, w podeszłym wieku, troska o sieroty 
czy rodziny zagrożone przez alkoholika... Ewangelia nie 
pozwala na przejście obok bliźnich czekających na 
pomoc… - Całe zagadnienie współczesnego miłosierdzia 
winno być na nowo gruntownie przemyślane …  Kościół 
składa się z ludzi świadczących miłosierdzie                                    
i korzystających z miłosierdzia. Ich wzajemne współżycie 
musi być oparte na mądrości. Chodzi o to, by każdy 
dobry czyn ubogacał zarówno dającego, jak                                 
i odbierającego. Tylko taka pomoc może być nazwana 
ewangeliczną.  
Chrystus w przypowieści o pannach mądrych i głupich 
zwraca uwagę na to, że mądre nie podzieliły się swoją 
oliwą z leniwymi, którym nie chciało się w odpowiednim 
czasie napełnić lamp. Mądrość to nie tylko troska o to,                              

by moja lampa była pełna i zawsze gotowa do świecenia, 
ale i umiejętność spojrzenia na innych ludzi i precyzyjne 
rozpoznanie ich motywacji, gdy wyciągają rękę po 
pomoc. - Chrześcijanin musi umieć powiedzieć „nie”. Tak 
jak to uczyniły panny mądre: „Aby nam i wam nie 
zabrakło…” - Może się zdarzyć, że przy nieroztropnym 
wspomaganiu innych zabraknie czasu, zdrowia, sił, 
pieniędzy dla dobrego wykonania obowiązków, za które 
jesteś odpowiedzialny (a)  …                            
III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu zstąpić do 

swojego serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie 
słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym 
pomóc modlitwa Psalmem: o Tobie rozważam w czasie 
nocnych czuwań, bo stałeś się dla mnie pomocą                  
(Ps 63)   IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...                  

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

Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja (Ps 63) 
[z med. x KS. EDWARD STANIEK, Nie wolno wspomagać 

leniwych, Oremus]        KALENDARIUM:                                                     
13 XI – pn. – Wsp. świętych Benedykta, Jana, Mateusza, 
Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski –  (1003 
r.) … Benedykt i Jan byli włoskimi benedyktynami, 
zaproszonymi do naszego kraju przez Bolesława Chrobrego dla 
prowadzenia działalności misyjnej; Izaak, Mateusz i Krystyn byli 
Polakami. Ich męczeńska śmierć stała się ich największym 
zwycięstwem, „Bóg ich bowiem doświadczył i uznał ich za 
godnych siebie”. Ich krew stała się zasiewem pod nowe zastępy 
chrześcijan.  M. Zachara MIC, „Oremus” XI 2001, s. 59-60];                                                              
17 XI – pt. – Wsp. św. Elżbiety Węgierskiej –  (1207-1231) 
"Patronka miłosierdzia chrześcijańskiego". Córka króla 
węgierskiego Andrzeja II... W 1221 roku wyszła za mąż za syna 
Hermana - landgrafa Ludwika IV. Po śmierci męża przeniosła 
się do Marburga, gdzie od 1228 r. jako tercjarka (członkini III 
Zakonu św. Franciszka) opiekowała się chorymi i ubogimi. … 
Ufundowała dwa szpitale: w mieście Gotha i w Wartburgu,                       
w którym pracowała do końca życia… Zmarła z przepracowania 
i wyczerpania mając zaledwie 24 lata…                                              
[ z: http://franciszkanie.pl/news.php?id=2599];                                                                             
18. XI. – sb. - Wsp. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy                              

i męczennicy – ur. się jako czwarta spośród jedenaściorga 

dzieci, w ubogiej wiejskiej, religijnej rodzinie w Wał –Ruda 
(Diecezja Tarnowska)… Ich dom nazywano „kościółkiem”,                          
a Karolinę, z powodu jej życzliwości dla wszystkich - 
„prawdziwym aniołem” …„ - wszystko jest wielkie, jeśli jest 
wykonywane z miłości”.  - mówiła:. „Chcę być czystą na wzór 
Matki Najświętszej”.  W czasie I wojny świat, - 18. XI 1914 
uprowadzona do lasu przez żołnierza armii rosyjskiej  poniosła 
śmierć w obronie swej niewinności. … - Niech swoim życiem 
Karolina pomaga nam zrozumieć, że świętym mogę być tam,                  
a może nawet tylko tam, gdzie jestem. (na podst. art.                           
ks. Antoniego Paciorka).     
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