
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 …  

Papież Franciszek:  “…„Błogosławieństwa są 

stopniami, które w życiu prowadzą naprzód.  Są one 
nowym prawem Pana dla nas. Są przewodnikiem, 
wytyczoną trasą, nawigacją życia chrześcijańskiego... 
Jezus mówi: «Uczcie się ode Mnie, bo jestem bo jestem 

cichy i pokornego serca». Łagodność jest sposobem 
bycia, który tak bardzo przybliża nas do Jezusa … 
delikatność, łagodność serca nie jest głupotą, nie! To 

coś innego! To jest głębia zrozumienia wielkości Boga             
i adoracja”… Natomiast postawa przeciwna zawsze 
prowadzi do wrogości, do wojen… - są trzy stopnie, które 
prowadzą do zguby, to przywiązanie do bogactw, 
ponieważ niczego już nie potrzebuję; to próżność, żeby 
wszyscy dobrze o mnie mówili, bo wtedy czuję się 
ważny, zbytnio mi kadzą, a ja czuję się sprawiedliwy... 
Pomyślmy o przypowieści o faryzeuszu i celniku: 
«Dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Dziękuję, Panie,             
że jednak jestem dobrym katolikiem, nie jak ten sąsiad                    

czy sąsiadka». To się dzieje każdego dnia. Tak więc drugi 
stopień to próżność, a trzeci to pycha, która jest sytością, 
śmiechem zamykającym serce. I po tych trzech 
stopniach idziemy ku zgubie” …  [6 VI 2017, Radio 
Watykańskie].  

Jan Paweł II  - … Wychowanie dzieci jest świętym                       

i solidarnym obowiązkiem rodziców, zarówno matki, jak           
i ojca: wymaga bliskości, ciepła, dialogu, przykładu. 
Rodzice powinni być we wspólnocie rodzinnej 
przedstawicielami dobrego Ojca — jedynego 
doskonałego wzoru, którym należy się inspirować” 
 [Zgr. Pap. Rady ds. Rodziny, Watykan 4.06.99]. 

Stefan Kardynał Wyszyński – Człowiek jest 
odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla 
innych, ale i za te, które w innych budzi.   
[Kromka Chleba, Poznań-Wa-wa 1977, (67)].     

Niektórzy urodzili się od razu z przebaczającym 
sercem. Łagodni jak jajko na miękko. Można ich 

ranić, grać im na nerwach, szturchać łokciem … ich to 
wcale nie rusza. Przebaczą, wytłumaczą, zrozumieją nie 
siedem, ale siedemdziesiąt siedem, i tysiąc razy. – Inni 
rodzą się z ciężkim charakterem jak czarownice, jędze, 
awanturnice, uparciuchy. Może i maja złote serce, ale 
ciężkie łapy. Ile się muszą nacierpieć, żeby przebaczyć 
… i tak trudno im wykrztusić „proszę o przebaczenie”…. 
Każdy dźwiga krzyż własnego charakteru. - Kiedy 
modlimy się, mówimy: „Moja wina” i myślimy                   
o naszych grzechach … miejmy na myśli nie tylko 

przebaczenie nam grzechów, ale  i darowanie naszych 
długów wdzięczności wobec Boga - Tyle otrzymujemy      
od Niego łask, tyle razy nam przebacza – więcej                    
niż siedemdziesiąt siedem razy. – Czy pamiętamy                
o tym, czy jesteśmy Mu wdzięczni? [Ks. Jan Twardowski] 
KKK 1933 Ten sam obowiązek (Obowiązek traktowania 
drugiego człowieka jako bliźniego i czynnego służenia mu 
KKK1932) obejmuje także tych, którzy myślą lub działają inaczej 
niż my. Nauka Chrystusa domaga się nawet przebaczenia win. 
Rozciąga przykazanie miłości, które jest przykazaniem Nowego 
Prawa, na wszystkich nieprzyjaciół 41 . Wyzwolenie w duchu 
Ewangelii nie da się pogodzić z nienawiścią do nieprzyjaciela 
jako osoby, lecz tylko z nienawiścią do zła, które popełnia 
nieprzyjaciel.                        

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o to, aby Pan 

umocnił w moim sercu zdolność przebaczania, 
darowania krzywd.…    
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 

1 x x R   M  W  A x 

2 P  Z   I W  O x x 

3 x x U   Ł  W  Ł x 

4 x N  E  O  Z   Y 

5 x x A   Ś  Y x x x 

6 x D  I  Ć  I x x x 

7 x D  R  W  Ł x x x 

8 x x W   Z  E   A 

9 P   Y  A  A   E 

10 x x x x O J    C x 

11 x S  E  E M x x x x 

12 W   J  M   E x x 

13 x x x W  N   N x x 

14 P   E  A  Z  Ć x 
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Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem                      

(J 13,34)     Mt 18,21-35                

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam 
przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy 
aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. 
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który 
chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się 
rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był 
winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z 
czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, 
dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 
Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej 
cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował 
się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz 
gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, 
który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął 
dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł 
przed ni  i prosił go: Miej cierpliwość nade mną, a oddam 
tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do 
więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego 
widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli                           
i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy 
pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo 
niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie 
prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się 
nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?                   
I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać go katom, 
dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam 
Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy                       
z serca swemu bratu. „Daj nam całym sercem służyć 
Tobie, abyśmy mogli doznawać skutków Twego 
miłosierdzia” – prosimy Boga w dniu, gdy Jego słowo 
stawia nam trudny wymóg przebaczenia braciom. 
Niepojęty dla wielu sens rezygnacji z dochodzenia swego 
staje się jasny, gdy praktykując ją, widzimy jej owoce                      
w naszym życiu…  [Mira Majdan, „Oremus” IX 2005, s. 48]. 

Często mylimy przebaczenie z rozgrzeszeniem. Mamy 

przebaczać nawet wtedy, jeżeli ktoś nie żałuje za to co 
zrobił. Tylko Bóg może rozgrzeszyć.  – Chyba więcej jest 
rozgrzeszonych przez Boga, niż tych, którym umiemy 
przebaczyć … Mamy przebaczać bez żadnych 
warunków. Przebaczenie jest świadectwem miłości. 

Bóg sam wie, czy w duszy winowajcy jest żal. … Bóg 
pragnie wzbudzić w nas żal za to wszystko,                               
co zmarnowaliśmy w życiu. Choćbyśmy nie umieli 
przeprosić, mamy wzbudzić w sobie żal syna, który 
wraca do Ojca. …     

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

aby z miłością głosili naukę Chrystusa – CIEBIE ...                               
2. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy i wszystkich pracowników, aby  zawsze,                           
z ufnością pokładali nadzieję w  Twoim Miłosierdziu –  … 
3. Módlmy się za nas - o potrzebne łaski,                                    

do przebaczenia innym, abyśmy mogli naprawdę 
dostąpić Twego przebaczenia. - 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. Złość i gniew są obrzydliwościami, których 
trzyma się grzesznik. Tego, kto się mści, spotka pomsta 
od Pana, On grzechy jego dokładnie zachowa w pamięci. 
Odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać 
będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Gdy człowiek 
żywi złość przeciw drugiemu, jakże u Pana szukać 
będzie uzdrowienia? Nie ma on miłosierdzia nad 
człowiekiem do siebie podobnym, jakże błagać będzie                  
o odpuszczenie swoich własnych grzechów? Sam, będąc 
ciałem, trwa w nienawiści, któż więc zyska dla niego 
odpuszczenie grzechów? Pamiętaj o rzeczach 
ostatecznych i przestań nienawidzić – …  (Syr 27,30-28,7) 
II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. 
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – W ramach 

sportowej rywalizacji funkcjonuje powiedzenie,                            
że „niewykorzystane szanse się mszczą”. Rzeczywiście, 
niekiedy tak bywa, że to się sprawdza. Mędrzec Syrach 
jednak uświadamia nam, że to, co być może w sporcie 
sprawdza się niekiedy, to w relacjach ludzkich sprawdza 
się zawsze. W tym wypadku niewykorzystane szanse, 
okazje do przebaczenia, pojednania z bliźnim                                  
a w rezultacie trwanie w stanie chęci odwetu czy zemsty 
mogą doprowadzić do zmierzenia się z zemstą samego 
Pana Boga, bo „tego, kto się mści, spotka pomsta                         
od Pana”. Autor natchniony przypomina więc, że dopóki 
człowiek stąpa po ziemi, nie powinien marnować okazji, 
aby przebaczyć, darować temu, kto wobec niego zawinił: 
„Odpuść przewinę bliźniemu...”. Oczywiście, nie chodzi           
o przebaczenie niejako automatyczne, od razu, 
natychmiast, choć z Bożą pomocą i to może się 
wydarzyć, udać, powieść. Pan wie, że człowiek 
skrzywdzony potrzebuje czasu, aby uruchomić                               
i do końca przeprowadzić proces przebaczenia, 
darowania krzywd. Ważne, aby taki proces podjął                                 
w swoim sercu.-  Czy jestem człowiekiem przebaczenia? 
Czy nie marnuję okazji, aby przebaczyć, darować 

wyrządzone krzywdy? Czy zamiast przebaczenia, 
darowania nie szukam zemsty, odwetu? Czy pamiętam, 
że kiedy przebaczam, sam mogę liczyć na to samo                       
ze strony Pana Boga … Czy zdaję sobie sprawę,                         
że wezwanie do przebaczenia znajduje się                                   
w Przykazaniach, że wypływa ono też z Przymierza jakie 
łączy mnie z Najwyższym? Czy mam świadomość tego, 
że kiedy przebaczam, naśladuję samego Pana?                               
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:                    
On odpuszcza wszystkie Twoje winy i leczy 
wszystkie choroby, On twoje życie ratuje od zguby...  

(Ps 103,3-4)  IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  

To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia                    
w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Pan jest 
łaskawy, pełen miłosierdzia  [z: ks. Ryszard Stankiewicz 

SDS, www.Katolik.pl 2000-2017].    
KALENDARIUM:                                                   
18 IX – pn. – Święto św. Stanisława Kostki, 
zakonnika, patrona Polski - (1550-1568) Św. Stanisław 

szedł śladami Jezusa. Czując, że Bóg powołuje go na 
swoje ścieżki, sprzeciwił się rodzicom, sprawił im 
przykrość, ale wypełnił wolę Bożą. Chrześcijaństwo nie 
polega na tym, aby być grzecznym, ugłaskanym. 
Czasem trzeba zdobyć się na stanowczy sprzeciw, jeśli 
ktoś staje na drodze wypełnienia woli Bożej w naszym 
życiu. [A. Lutostańska, „Oremus” IX 2003, s. 71];                 
21 IX– czw. – Święto św. Mateusza, Apostoła                               
i Ewangelisty - Pan Jezus powołuje nas nie w nagrodę 

za nasze zasługi, ale pomimo naszej słabości. 
Doświadczył tego św. Mateusz. Celnik, grzesznik – nie 
spotkał się z potępieniem ze strony Jezusa, lecz 
doznając Jego miłosierdzia, został wezwany, by Go 
naśladować, i stał się Jego Apostołem. Spisał Ewangelię 
adresowaną do Żydów, w której ukazał Jezusa jako 
wypełnienie proroctw Starego Przymierza.                                                                  
23 IX – sb. – Wsp. św. Pio z Pietrelciny, prezbitera – 

Ojciec Pio (1887-1968), pokorny zakonnik-kapucyn, 
zadziwił świat swoim życiem oddanym bez reszty 
modlitwie i słuchaniu ludzi. Dźwigał krzyż razem                                   
z Chrystusem, czego zewnętrznym znakiem były 
stygmaty męki Pańskiej. Był wrażliwy na ludzkie 
cierpienie i okazywał miłosierdzie tym, którzy przybywali 
do San Giovanni Rotondo, aby się u niego wyspowiadać 
oraz poprosić go o radę i modlitwę. Miłość Chrystusa, 
jaką okazywał chorym i grzesznikom, budziła i budzi                    
w sercach wielu tęsknotę za zbawieniem. [J. Nowicka, 
„Oremus” IX 2009, s. 94-95];   


