
Uzupełnij: 1. „Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym 
naprawdę miłość Boża jest ...” 2. „Nie … oporu złemu.”  
3. „Jeśli cię kto … w prawy policzek, nastaw mu i drugi”.  
4.  „Bądźcie więc wy doskonali, jak … jest Ojciec wasz 
niebieski”.  5. „Kto chce … się z tobą i wziąć twoją szatę, 
odstąp i płaszcz.” 6. „Daj temu, kto cię prosi, i nie 
odwracaj się od tego, kto chce … od ciebie”.  7. „On 

sprawia, że słońce Jego … nad złymi i nad dobrymi”           
8. „I jeśli … tylko swych braci, cóż szczególnego 
czynicie?”.  9. „Miłujcie waszych …”.  10. Czy nasze 
serca otworzyły się już na Boże …? 11. „Zmusza cię kto, 
żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa …”   12. „Jeśli 

bowiem … tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć 
będziecie?” 13. „Tak będziecie synami Ojca … który jest 
w niebie”. 14. „módlcie się za tych, którzy was …”. 

Papież Franciszek - „Wojna zaczyna się w ludzkim 
sercu i dlatego wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za 
strzeżenie pokoju” … Przymierze, jakie Bóg zawiera ze 

swoim ludem jest mocne, ale przyjmujemy je słabo. Bóg 
zawiera z nami pokój, ale nie łatwo jest strzec pokoju. To 
praca dnia powszedniego, gdyż w naszym wnętrzu jest 
stale obecny grzech pierworodny. … W dzisiejszym 
świecie przelewana jest krew. Dzisiaj świat jest w stanie 
wojny. Umiera wielu braci i sióstr, również ludzie 
niewinni, bo wielcy, możni chcą kawałek ziemi, chcą 
trochę więcej władzy albo zysku pochodzącego z handlu 
bronią. - Słowo Pana jest jasne: „Upomnę się o waszą 
krew przez wzgląd na wasze życie; upomnę się o nią u 
każdego zwierzęcia. Upomnę się też u człowieka o życie 
człowieka i u każdego o życie brata … Także nam, 

którym zdaje się, że żyjemy w pokoju Bóg wystawi 
rachunek za krew naszych braci i sióstr, którzy cierpią z 
powodu wojny. - Jaki wkład wnosimy w strzeżenie 
pokoju?... - zarówno modlitwa jak  i nasze działania na 
rzecz pokoju nie są formalnością. …  [z Homili w Domu Św. 

Marty- 16.02.2017].        Św. Jan Paweł II  - „Jezus 

napomina nas, byśmy nie zaprzątali sobie niepotrzebnie 
uwagi tym, co należy tylko do Boga, czyli właśnie 
biegiem wydarzeń, lecz byśmy wykorzystywali czas, jaki 
każdy z nas ma do dyspozycji - każdą jego chwilę - 
włączając się  z synowską miłością w dzieło szerzenia 
Ewangelii … Dla nas wierzących sens i cel dziejów oraz 
wszelkich ludzkich spraw jest zatem        w Chrystusie … 
Niech towarzyszy nam zawsze Twe miłosierdzie: w Tobie 
złożyliśmy nadzieję.  [31 XII 2001 — Nieszpory]   

Stefan Kardynał Wyszyński – Nigdy nie można 

powiedzieć: Już wszystko zrobione! Dla nas jeszcze 
wiele zostało do zrobienia. Nigdy nie można powiedzieć: 
Już dostatecznie dobrze miłowano! Dla nas  i w tej 
dziedzinie zostało bardzo wiele, abyśmy jeszcze większą 
miłość posiedli i z serc swoich wykrzesali, dając ją 
bliźnim i światu. [Kromka chleba, luty 25].               
- Co poganie czynią? – Lgną tylko do tych, których 
lubią… Są grzeczni, dobrze ułożeni po to, aby mieć 
święty spokój i nie wpaść w kłopoty. Kochają wciąż 
małym sercem, które miało być tak duże, by mogło objąć 
Boga. Co jeszcze czynią poganie? Potrafią cały dzień, od 
rana do wieczora, pracować i biegać, od sprawy do 
sprawy, od brzegu do brzegu – i zapominać, że dni coraz 
bardziej ubywa i tylko Bóg jest Jedyną Najważniejszą 
sprawą, Jedynym Brzegiem, do którego mamy dopłynąć, 
że nie ty, nie ja, nie my, ale On jest najważniejszy. – 
Kiedy zasypiasz, pomyśl: czy w dniu, który uchodzi, 
byłem poganinem, czy chrześcijaninem? – Czy  lgnąłem 
tylko do tych, którzy mnie lubią?– Czy ceniłem tylko tych, 
który mnie cenili i chwalili? – Czy potrafiłem zbliżyć się 
do swego nieprzyjaciela … – Czy w swoim codziennym 
zapracowaniu myślałem o Bogu? Sama przecież praca 
nie wystarczy… Chrześcijanin ma mieć ducha wiary                  
i tęsknotę za Bogiem w najbardziej uciążliwej i męczącej 
pracy.  [J. Twardowski,  W świetle Ewangelii, 2005. s.36-37]. 
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o świadomość 
tego, że od chwili chrztu św. jestem Bożą świątynią… 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 

  1 x D  S   N   A x x x x 

  2 x S  A   A  C  E x x x 

  3 x x x x x x U  E   Y x x 

  4 x x x D   K  N   Y x x 

  5 x x x x P  A  O   Ć x x 

  6 x x P  Ż  C   Ć x x x x 

  7 x x x W   H  D  I x x x 

8 x x P  Z  R  W  A   E 

9 N  E  R  Y  A  I  Ł x 

10 x x M  Ł  S  E  D   E 

11 x x x x x x T  S  Ą  E x 

12 x x x M   U  E   E x x 

13 x x x x W  S  E  O x x x 

14 P  Z  Ś  A  U  Ą x x x 
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Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym 
naprawdę miłość Boża jest doskonała.             
Mt 5,38-48                            
Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, 
że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja 
wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz 
jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i 
drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 
twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby 
iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, 
kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce 
pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: 
„Będziesz miłował swego bliźniego”,                                   
a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja 
wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół                       
i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak 
będziecie synami Ojca waszego, który jest w 
niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego 
wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła 
deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. 
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż 
za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie 
czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż 
szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie 
czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały 
jest Ojciec wasz niebieski.                           
Jeśli tak trudno nam miłować braci, to dlatego,                      
że serca nasze nie otworzyły się jeszcze na Boże 
miłosierdzie. Pamięć o Jego dobrodziejstwach 
przynagla do czynienia dobrze braciom. 
Cierpliwość, jaką On nam okazał, może 
powstrzymać niepotrzebne słowo... Jeśli będziemy 
widzieć Jego łaskawe działanie, a nie zatrzymamy 
się na słabościach swoich czy braci, wtedy Jego 
miłość będzie mogła przez nas działać. Prośmy,     
by w tej Eucharystii napełniła ona nasze serca.  

[Anna Foltańska, „Oremus” luty1996, s. 204].                      
Najczęściej chcemy takiego Boga, który występowałby                       
z dobrymi przeciwko złym. Byłby to Bóg, który 
potwierdziłby nasze podziały, jakie tworzymy pomiędzy 
ludźmi. – Jakże małe są podziały na wierzących                               
i niewierzących w oczach Pana Boga. – Bóg postępuje 
inaczej. Sprawia, że słońce świeci i dla dobrych i dla 
złych. Również deszcz spuszcza z nieba na dobrych i na 
złych. [J. Twardowski,  W świetle Ewangelii, 2005. s.36].  

 MODLITWA  WIERNYCH - Przez Chrystusa, 

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

świata znakiem obecności Jezusa Chrystusa                                
w przenajświętszych Sakramentach - CIEBIE  …                 

2. za Ojca Świętego – Franciszka, aby głosił Dobrą 

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

Instytutu - o miłość i miłosierdzie. – CIEBIE …            
4. za nas samych, abyśmy każdego dnia upodabniali się 
coraz bardziej do Chrystusa - CIEBIE PROSIMY...–       

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                        
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst, jak gdyby 
dyktował go dla ciebie Duch Święty: - Bracia: Czyż nie 

wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży 
mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, 
tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią 
jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród 
was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się 
stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego 
świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: 
„On udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: „Wie 
Pan, że próżne są zamysły mędrców”. Nikt przeto niech 
się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest 
wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to 
świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, 
czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa,                                              
a Chrystus Boga. (1 Kor 3,16-23)                       
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie        
"Co Bóg mówi do mnie?": Apostoł Paweł przypomina 
Koryntianom, że są świątynią Bożą, mieszkaniem 
Bożego Ducha. Dla Żyda czy poganina teren świątyni był 
poświęcony Bogu lub bóstwu i wyłączony spod 
działalności świeckiej. Za profanacje świątyni groziła 
najsurowsza kara, kara śmierci. Koryntianie przyjmując 
wiarę, swe życie niejako wyłączyli spod tego, co 
pogańskie, a poświęcili temu, co Boże. Zobowiązali się, 
że na terenie świątyni ich życia, dokonywać się będą 
czyny ku chwale Pana Boga czy to o wymiarze religijnym 
czy to świeckim. Czyniąc coś przeciwnego, stawali 
wobec jawnego konfliktu  z Panem Bogiem. …- Co dla 
mnie znaczy fakt bycia świątynią Boga żywego, 
mieszkaniem Bożego Ducha? Czy nie usiłuję czasami tej 
świątyni zamienić na galerię handlową, halę sportową, 
dworzec kolejowy, kino, salę teatralną, park rozrywki                        
i inne, wcześniej usuwając z niej Pana Boga                          
i zacierając wszelkie ślady Jego obecności? - Czy zdaję 
sobie sprawę, że w świątyni, którą jestem, nie tylko akty 
religijne, ale również czynności świeckie, które 

podejmuję, powinny być ku chwale Pana Boga i dobru 
moich bliźnich? - Czy uświadamiam sobie, że każdy 
grzech jest profanacją tej świątyni, taką próbą zamachu 
na Boże życie we mnie? - Czy ją systematycznie z tych 
grzechów oczyszczam w sakramencie pokuty? - Czy nie 
usiłuję jej „sprawiedliwie” podzielić na pół, jedną część 
dla tego, co Boże, drugą dla tego, co świeckie? …                          
- Czy dbam o piękno i godność świątyni swego życia? 
Czy widziałem, jak żałośnie wyglądają zniszczone, 
zrujnowane, zdewastowane świątynie, świątynie bez 
życia? - Czy mam ambicję być świątynią tętniącą życiem 
ku chwale Boga i pożytkowi moich braci i sióstr?                   
- 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: Jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak 
Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją. (Ps 103)                     
IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia Pan jest łaskawy, 
pełen miłosierdzia. [x. R. Stankiewicz SDS – www.Katolik].             
Kiedy Pan Jezus mówi: „Oko za oko i ząb za ząb”, 
nawiązuje do babilońskiego króla, Hammurabiego 
(żyjącego ponad 1 700 lat przed Nim) i ówczesnego 
prawa. Prawo może być bezwzględne. Mój kolega, który 
dostał się do obozu hitlerowskiego, nie wytrzymał 
znieważenia przez niemieckiego strażnika                          
i wyrwał mu guzik  z munduru. Został rozstrzelany. Życie 
za guzik, a nie guzik za guzik.- Pan Jezus  pomija                             
i odsuwa prawa Hammurabiego. Głosi nowe: nienawiść 
zwyciężaj miłością. Prawo wciąż dla nas za trudne                           
i stale musimy do niego dorastać.  [J. Twardowski,                             

W świetle Ewangelii, 2005. s.36-37].     KALENDARIUM: 
22. II. – śr. - Święto Katedry Św. Piotra Apostoła -  

Paść stado Boże „nie pod przymusem”, ale dobrowolnie                               
i z radością – oto podstawowa zasada apostoła. Bóg 
oddaje się człowiekowi w pełni swej wolności i miłości. 
Jego oddanie jest trwałe, nieodwołalne. Coś z tej 
nieodwołalności ma stać się udziałem całego Kościoła… 
Bóg jest „Skałą” i czyni człowieka zdolnym do podobnej 
stałości …     [W. Jędrzejewski OP, „Oremus” luty 2006, s. 91].                 
23. II. – czw. – Wsp. św. Polikarpa, męczennika -                   

(I/II w.) Należał do grona uczniów Apostołów. Nakłaniany 
do zaparcia się wiary w Chrystusa, odpowiedział: 
„Osiemdziesiąt sześć lat Mu służę i On nigdy mnie nie 
skrzywdził. Jakże więc teraz miałbym mówić źle o Królu, 
który mnie zbawia?”. Został skazany na spalenie 
żywcem. [z: K.  Mądel SJ, „Oremus”, luty 2000, s. 96]; 
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