
Hasła: 1. „Dziecko, idź dzisiaj i … w winnicy!”   2. „Ten 
odpowiedział: Idę, panie!, lecz nie …”     3. Ten człowiek zwrócił 
się tak samo do …   i drugiego syna.  4.  Drugi syn odparł: Nie 
chcę - później jednak ... się i poszedł. 5. „Osobiste … w naszym 
życiu Jezusa, owocuje pragnieniem pójścia za Nim”.    6. Któryż 
z tych dwóch synów … wolę ojca?  7. „Moje owce słuchają …  
głosu, Ja znam je, a one idą za Mną”. 8. „Wtedy Jezus rzekł do 
nich: zaprawdę … wam”. 9. Jan, który przyszedł do nas drogą 
sprawiedliwości, 10.  „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami 
do … niebieskiego”.  11. Uwierzyli Janowi: ….  12. „Podążanie 
za Panem oznacza pełnienie Jego woli w życiu ...” 13. Tak jak 
Jezus mamy stać się … naszych braci i sióstr. 

Papież Franciszek:  „„… Potrzebne jest włączenie się 

w złożoną sieć relacji międzyludzkich, aby móc 
doświadczyć we wspólnocie wierzących jednośc       
i tego, co ludzkie. … Ma to swoją szczególną 
wagę zwłaszcza w takim czasie, jak nasz, w 
którym z całą mocą ujawnia się nowa kultura, owoc 
techniki. Fascynuje ona swymi zdobyczami, ale 
jednocześnie uwydatnia się brak prawdziwych relacji 
międzyludzkich oraz zainteresowania drugim 
człowiekiem. Niewiele jest takich instytucji, jak Kościół, 
które mogą szczycić się znajomością ludów w takim 
stopniu, aby docenić ich zdobycze kulturowe, moralne               
i religijne tworzące tożsamość całych pokoleń. Ważne 
jest zatem, abyśmy potrafili zgłębiać serce człowieka                
i odkrywać w nim wrażliwość na Boga i Jego miłość, 
która rodzi ufność i nadzieję w patrzeniu w przyszłość, 
pomimo wielkich trudności i biedy, które zmuszeni 
jesteśmy przeżywać z powodu pazerności niewielu” 
– katecheza, 29.09.2017]   
Jan Paweł II  To samo dotyczyłoby propagowanej 

laicyzacji, czyli odzierania codzienności życiowej                  

ze świętych znamion. W ten sposób pozbawiano nasze 
życie moralne  i społeczne tych właśnie więzi, które łączą 
nasz naród przez życie religijne, sakramentalne i przez 
cały ład nadprzyrodzony, który to życie tworzy. Stąd 
wniosek na przyszłość: pozostawić Kościół i dać mu 
wolność w jego pracy. Bo on - jak powiedziano - zawsze 
służył dobrze narodowi, wypełniając swoje odwieczne 
przeznaczenia, mocą których prowadzi nas - powiem 
słowami Ślubów Jasnogórskich - przez polską ziemię do 
Bożego nieba [http://www.nonpossumus.pl/nauczanie/0948.].  
Stefan Kardynał Wyszyński – Gdy już żadnemu słowu 

zaufać nie można, bo słowa okazały się kłamliwe 
– pozostaje jeszcze Słowo Ewangelii. [Kromka 
Chleba, Poznań-Wa-wa 1977, IX 26].  

Mówimy, że piekło jest wybrukowane dobrymi chęciami. 
To, że chcemy iść za Jezusem, to jeszcze za mało. 
Trzeba wciąż zdobywać się na wysiłek. Rozpoczynać 
stale na nowo wspólna drogę z Jezusem. Żałować za 
każdą niewierność. Niebo jest wybrukowane 
codziennymi wysiłkami. Ten, który powiedział: „Idę 
Panie” – nie poszedł. Miał tylko dobre chęci. Drugi 
powiedział: „nie chcę” – opamiętał się jednak i poszedł. – 
Czy nie zastanawia nas, że właśnie „nieposłuszny” 
spełnił wolę Bożą? – Jak często nam, wychowanym                 
w świętej wierze, tak łatwo powiedzieć: „wierzę               
w Boga”’ „jestem wierzący”, „idę do kościoła”. Nieraz 
patrzymy z góry na niewierzących, ponieważ nie potrafią 
powiedzieć: „wierzymy”, nawet oświadczają, że nie chcą 
wierzyć. Tymczasem z biegiem lat, wspomożeni łaską 
Bożą, przez własny trud poszukiwań idą do Boga i mogą 
być jeszcze bliżej Niego niż my  [z: Kalendarz z księdzem 
Twardowskim 2014, wybór tekstów  i opr. M. Grzybowski].   
KKK 160  "Człowiek powinien dobrowolnie odpowiedzieć 

Bogu wiarą; nikogo więc wbrew jego woli nie wolno do 
przyjęcia wiary przymuszać"30. "Bóg wzywa ludzi, aby 
Mu służyli w Duchu  i prawdzie; wezwanie takie wiąże ich 
w sumieniu, ale nie zmusza... W najwyższym stopniu 
przejawiło się to w Jezusie Chrystusie"31. Jezus 
wprawdzie wzywał do wiary i nawrócenia, ale nikogo do 
tego nie zmuszał. "Dał świadectwo prawdzie,                
ale zaprzeczającym nie chciał jej narzucać siłą. Jego 
Królestwo... wzrasta miłością, przez którą Chrystus 
wywyższony na krzyżu ludzi do siebie pociągnął"32                                         
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o łaskę, by być 

żyjącym  w prawdzie rzeczywistości i Ewangelii 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 

1 x x x x x x P  A   J 
2 x x x x x P O  Z   Ł 
3 x P  E   S  E  O x 

4 O  A  I  T  Ł x x x 

5 x S  O   A   E x x 

6 x x S  E  N  Ł x x x 

7 x x x x x M O    O x 

8 x x x x P  W  A   M 
9 x C  R   I  I  L x 

10 x x K  Ó  E  T  A x 

11 x x x C   N   Y x x 

12 x x C  D  I  N   M 
13 x x S  U  A  I x x x 
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Moje owce słuchają mojego głosu, Ja znam je,                   
a one idą za Mną  (J 10,27)   

  Mt 21,28-32                           
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. 
Zwrócił się do pierwszego i rzekł: Dziecko, idź 
dzisiaj i pracuj w winnicy! Ten odpowiedział: Idę, 
panie!, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to 
samo powiedział. Ten odparł: Nie chcę. Później 
jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch 
spełnił wolę ojca? Mówią Mu: Ten drugi. Wtedy 
Jezus rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam: 
Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami                         
do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem                      
do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie 
uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. 
Wy patrzyliście na to, ale nawet później                              
nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.                   
Osobiste spotkanie w naszym życiu Jezusa, poznanie 
Go owocuje pragnieniem pójścia za Nim i włączenia się 
w dzieło odkupienia. Podążanie za Panem oznacza 
pełnienie Jego woli w życiu codziennym. Tak jak Jezus 
mamy stać się sługami naszych braci i sióstr, byśmy 
wraz z nimi mogli wejść do królestwa niebieskiego. 
Podejmijmy więc zaproszenie do pracy w winnicy 
Pańskiej, które kieruje dziś do nas Chrystus                          
w przypowieści. [M. P. Gniadek, „Oremus” IX 2008, s. 113] 
Słowność stanowi znak autentycznej miłości bliźniego. 
To dowód, że człowiek troszczy się                          o 
cudze dobro. Człowiek niesłowny nie liczy się z dobrem 
drugiego, lecz kieruje się swoim wyrachowaniem. Szuka 
tego, co jest dobre dla niego, a nie dla tego, komu dał 
słowo. Prawdziwa miłość jest zawsze słowna.                            
…Całość  życia jest oparta na dotrzymaniu słowa danego 
Bogu. Chrześcijańskie życie rozpoczynające się na 
chrzcie świętym, polega na dotrzymaniu przyrzeczeń, 
jakie przed przyjęciem chrztu uroczyście zostają złożone. 
Doskonalenie życia chrześcijańskiego dokonuje się 
drogą realizacji postanowień poprawy, które za każdym 
razem są słowem danym Bogu. Całość życia 
małżeńskiego jest oparta na dotrzymaniu słowa danego, 
wobec Boga, współmałżonkowi w chwili zawierania 
sakramentu małżeństwa.                    
… Człowiek jest albo słowny i wtedy dotrzymuje słowa 
danego ludziom i Bogu, albo niesłowny a wówczas 
zawodzi zarówno ludzi, jak i Boga. [x Edward Staniek]. 

MODLITWA WIERNYCH                          
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił narodom 
naukę o Miłosierdziu Bożym - Ciebie...                                                    
2.Módlmy się za chorych i cierpiących, wątpiących, aby 

bezgranicznie zaufali miłości Bożej – Ciebie …                                   
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, 

ich rodziny, lekarzy i wszystkich pracowników, o radość 
ze swojej służby Bogu  –- Ciebie prosimy ...                        
4. Módlmy się o pokój między  narodami oraz                      

o miłosierdzie dla prześladowanych chrześcijan - Ciebie                          

5. Módlmy się za nas o otwarte i skruszone serca - 
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. Ciągle spotykamy się z pozorami, 
kłamstwem, deklaracjami bez pokrycia … Takie 
cnoty jak honor, odpowiedzialność, szczerość - 
straciły jakby rację bytu … Wydaje się, że można 
powiedzieć i obiecać co się chce, bo to i tak nie 
pociąga za sobą żadnych dalszych konsekwencji,                      
a na dziś może być opłacalne. W ten sposób burzy 
się stopniowo fundament społecznego życia, jakim 
jest wzajemne zaufanie i odpowiedzialność. … -  
Właśnie taką postawę zaprezentował wobec ojca 
pierwszy syn: "Idę, Panie, już biegnę!" Co go to 
kosztowało? Oczywiście nic, a jakie pozytywne 
wrażenie wywarł na ojcu...  - Co innego drugi syn. 
Nie pochwalam, co prawda jego opryskliwości                        
i niechęci, ale … doceniam szczerość. Człowiek 
ten szybko zrozumiał swój błąd i zdobył się na 
opamiętanie. … Czynem naprawił to, co zepsuł 
nieopatrznym słowem. Czy imponuje mi taka 
postawa?  - A mnie, czy trudno jest przyznać się do 
błędu, i czy staram się później go naprawić? - Czy 
z rezerwą i ostrożnością traktuję słowne 
deklaracje? …  Czy patrzę bardziej na to,                                  
co człowiek robi i dopiero   w tym kontekście 
słucham tego, co mówi.- Czy też zachwycają mnie 
hasła i obietnice … często bez pokrycia … Drzewo 
poznaje się przecież po owocach, a nie po szumie 
liści. W tym względzie nie można być naiwnym.                       
I po drugie: bardzo ważne pytanie – czy  jestem 
cierpliwy(-a)? ... - Każdemu zdarza się nieraz 

popełniać błędy, upadać, ale człowiek zawsze 
może powstać. Czy nie osądzam przedwcześnie 
? – Po trzecie: nie ma takiej sytuacji, której nie 
dałoby się poprawić i nie ma takiego grzechu, który nie 
byłby wybaczony. Każdy moment jest dobry, by się 
nawrócić, zmienić życie  i zacząć od początku. Bóg tylko 
na to czeka… Na mnie też.  III. Oratio: Teraz ty mów do 
Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu                    
o przeżyciach,   rodzi w tobie słowo. Może ci w tym 
pomóc modlitwa psalmu: Nie pamiętaj mi grzechów                       
i win mej młodości, lecz o mnie pamiętaj w swoim 
miłosierdziu, ze względu na dobroć Twą, Panie. (Ps 

25)   IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

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

Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję. (Ps 25) 
KALENDARIUM:                                                   
02. X. – pn. – Wsp. świętych Aniołów Stróżów – Anioły 

są naszymi wiernymi przyjaciółmi, posłanymi przez Boga 
ku naszej obronie i dla towarzyszenia nam na drodze do 
wieczności. Tak jak towarzyszyli wielu postaciom 
biblijnym i wielu świętym, również i nam gotowi są służyć: 
prowadząc nas, wspierając, broniąc od złego, 
podpowiadając dobre rozwiązania. Sam Bóg … zachęca 
nas, byśmy ich słuchali i z nimi współpracowali...                     

04. X. – śr. – Wsp. św. Franciszka z Asyżu – syn 

zamożnego kupca, zrezygnował   z dostatniego życia                      
i wybrał głoszenie Ewangelii w ubóstwie i pokucie. 
Mówimy o nim, że upodobnił się do Chrystusa.                   
05. X. – czw. – Wsp. św. Faustyny Kowalskiej, 
dziewicy – zm. 5 X 1938. Nikt wtedy nie przypuszczał, 

że już wkrótce jej imię będzie znane niemal na całym 
świecie dzięki nabożeństwu do Bożego Miłosierdzia, 
opartym na objawieniu prywatnym …. Wraz z nią 
wysławiajmy Boże Miłosierdzie i dawajmy o nim 
świadectwo, pełniąc dzieła chrześcijańskiej miłości.                     
[H.  Ożdżyńska, „Oremus” X 2009, s. 10, 23-24].                                       

07. X. – sb. – Wsp. Najświętszej Maryi Panny 
Różańcowej- Jest to dzień szczególnej wdzięczności 

Bogu za dar modlitwy różańcowej, która dla wielu jest 
drogą zbliżenia się do Boga przez medytowanie Jego 
zbawczych tajemnic. Bóg jest naszym Ojcem, do którego 
możemy się zwracać z prostotą i ufnością jako Jego 
dzieci i który prowadzi nas do pełni życia. Prośmy 
Maryję, aby w Różańcu poprowadziła nas drogą 
bezwarunkowego zawierzenia Mu siebie samych                                          
i nauczyła nas odnajdować radość w pełnieniu Jego woli. 
[B. Paszkiewicz, „Oremus” X 2009, s. 33];             

       


