
Uzupełnij: 1. „Czyż życie nie znaczy więcej niż … a ciało 
więcej niż odzienie?”  2. Nikt nie może dwom panom 

służyć - bo albo z jednym będzie trzymał, a drugim 
wzgardzi  3. „Starajcie się naprzód o … Boże”.                       
4.  „Nawet … w całym swoim przepychu nie był tak 
ubrany jak jedna z nich (lilii)”.  5. „Starajcie się naprzód            
o Jego … a wszystko będzie wam dodane.”  6. „Nie … 
się zbytnio o swoje życie”.  7. „… się ptakom                           
w powietrzu”  8. Nikt nie może dwom panom służyć                    
- bo albo jednego będzie … a drugiego miłował  9. „Nie 
możecie służyć Bogu i …”.  10. „Przecież Ojciec wasz 
niebieski wie, że tego wszystkiego …”  11. Nie troszczcie 
się zbytnio o to czym się macie …  12. Kto z was może 
choćby jedną chwilę … do wieku swego życia? 13. „… 

dzień sam o siebie troszczyć się będzie”.  

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

Poprzez tragiczne doświadczenie grzechu, zerwanie 
komunii z Bogiem naruszyliśmy pierwotną jedność                
ze wszystkim, co nas otacza i doprowadziliśmy                      
do zanieczyszczenia środowiska, czyniąc w ten sposób 
stworzenie zniewolonym, poddanym naszej 
przemijalności. Niestety konsekwencja tego wszystkiego 
pojawia się dramatycznie na naszych oczach każdego 
dnia. Człowiek zrywając komunię z Bogiem traci swoje 
pierwotne piękno i doprowadza do oszpecenia 
wszystkiego wokół siebie; i tam gdzie wszystko 
wcześniej odsyłało do Ojca Stworzyciela i Jego 
nieskończonej miłości, teraz nosi smutny                                   
i przygnębiający znak ludzkiej pychy i zachłanności. 
Ludzka pycha wyzyskując stworzenie – niszczy. 
[http://papiez.wiara.pl/doc/3711957. -– 22.02.2017].       

Św. Jan Paweł II:  „Kościół Boży jest powołany przez 

Chrystusa po to, aby objawiać światu, uwikłanemu                  
w swoje przewiny i chybione dążenia, że Bóg w swoim 
miłosierdziu mimo wszystko może nawrócić serca ku 
jedności, otwierając im dostęp do swojej 
komunii..“ [31 XXII1993 r. – Rzym]                                    
Stefan Kardynał Wyszyński – Chrystus 

wprowadził rzesze ludzkie do nieba przez krzyż 
– i nasze cierpienie może niekiedy otworzyć niebo wielu 
ludziom [Kromka chleba, III 05].   

                                           

- Czy przeżywamy przyrodę? Przyroda 
przeważnie wydaje się nam czymś 
naturalnym: słońce świeci, zachodzi, 
wschodzi, pada deszcz, śnieg. A przecież żyjemy      
w tajemniczym świecie, tajemniczym kosmosie, 
nieskończonym i uporządkowanym. Ludzkie 
maszyny psują się po pewnym czasie, a ten wielki 
mechanizm obrotu ciał niebieskich działa bez 
awarii.  – Jeśli są prawa – jest i Prawodawca. – 
Patrząc na słońce, księżyc, gwiazdy, przeżywamy 
tajemnicę naszego życia, zagadkę istnienia. 
Jesteśmy w rękach niewidzialnego Ducha, który 
nas prowadzi aż do naszego zachodu słońca. 

„Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy 
dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień 

swojej biedy” (Mt 6,34); - Czytanie na czas kryzysu 
gospodarczego. Uspokaja, że chrześcijanin nawet 
wśród niezaspokojonych potrzeb powinien być 
spokojny i pogodny, bo najpierw ma szukać Boga, 
a dopiero potem rzeczy ziemskich – i nie musi palić  
w kościele świeczki w intencji, by się lodówka nie 
zepsuła. Ewangelia ta wydaje się tak łatwa, jak 
śpiew ptaka na gałęzi, a równocześnie bardzo 
trudna, bo we wszystkim wymaga całkowitego 
zawierzenia Panu Bogu. [J. Twardowski,  W świetle 

Ewangelii, 2005. s.47].                         
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 x x x P  K   M x x x x 

  2 x x W  G  R   I x x x x 

  3 x x x x K  Ó  E  T  O x 

  4 x x x x S  L  M  N x x x 

  5 S  R  W  E  L   O  Ć 

  6 x x x T   S Z  Z   E x 

  7 P  Z  P  T  Z   E x x 

8 x N  E   W  D   Ł x x 

9 x x x M   O   E x x x x 

10 P  T  Z  B  J  C  E x 

11 x x P  Z  O  Z   Ć x x 

12 x x D  Ł  Ż  Ć x x x x x 

13 x J  T   E  S  Y x x x 
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Starajcie się naprzód o królestwo Boże i o jego 
sprawiedliwość, a wszystko będzie wam dodane (Mt 6,33) 
Mt 6,24-34           

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego 
będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował; albo                         
z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie 
możecie służyć Bogu i Mamonie. Dlatego powiadam 
wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to,                        
co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie 
przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm,                   
a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom                      
w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do spichlerzy, 
a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście 
ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może 
choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia?                        
A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie 
się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą.                        
A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim 
przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc 
ziele na polu, które dziś jest, a jutro do pieca będzie 
wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej 
was, małej wiary? Nie troszczcie się więc zbytnio i nie 
mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym 
będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie 
zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego 
wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód                            
o królestwo /Boga/ i o Jego Sprawiedliwość, a to 
wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc 
zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć 
się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy.                         
Dopóki Duch Święty nie przekona nas o miłości Boga, 
dopóty nie poczujemy się prawdziwie wolni, lecz 
będziemy wewnętrznie podzieleni, chwiejni. Bóg, nie 
zrażając się naszymi kryzysami, zwątpieniami, 
poczuciem osamotnienia, nie przestaje powtarzać: Ja nie 
zapomnę o tobie. Kiedy w końcu dotrą do nas te słowa, 
znajdziemy spokój. Przyjęcie z wiarą miłości Bożej                           
w Eucharystii jest najlepszą receptą na wszystkie nasze 
troski. [x. J. Januszewski, „Oremus” maj 2008, s. 116]. 

„Tak jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną?… 

Jezus do uczniów w Ogrójcu (Mt 26, 40) 
Czym jest walka ze złym duchem, do której ma nas 
umocnić Wielki Post? To przede wszystkim walka                           
o wiarę, że Bóg „nie ma w nienawiści żadnego ze swych 
stworzeń” … że możemy się po Nim spodziewać jedynie 
miłosierdzia, a nigdy potępienia. … [O. W. Jędrzejewski 
OP, „Oremus” Wielki Post 2009, s. 4]. 

MODLITWA  WIERNYCH                        
- Przez Chrystusa, naszego Zbawiciela przedstawmy 

Bogu nasze prośby.:                                                        
1. Za papieża i wszystkich duszpasterzy, aby swoim 

życiem świadczyli o prawdzie Ewangelii - …                                    
2. za osoby sprawujące władzę, zwłaszcza na Ukrainie, 

aby w swoich decyzjach i działaniach stawiali dobro 
ludzi, którym służą. Ciebie prosimy...                                   
3.  za dzieci,  rodziców, lekarzy i pracowników   naszego 

Instytutu - o miłość i miłosierdzie. –…            
4. za żołnierzy wyklętych i ich rodziny, abyśmy, 
zachowali o nich godną pamięć … - CIEBIE...–                    
5. za nas, zgromadzonych wokół ołtarza Chrystusa, 
abyśmy umieli troszczyć się o Królestwo Niebieskie - 

CIEBIE PROSIMY – WYSŁUCHAJ NAS PANIE               
Wysłuchaj Boże naszych próśb, które z ufnością Tobie 

przedstawiamy. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen.  
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina:                        
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst Ewangelii, jak 
gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty;  - II - 
 Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:                  
"Co Bóg mówi do mnie?"-                                                                    

W Ewangelii Chrystus podaje nie tylko zasady życia 
wiarą i miłością, lecz również konkretne wskazania, 
podpowiadając niejako, jak te zasady należy 
zastosować w życiu. Jedna z nich jest ujęta                         
w słowach: „Nie troszczcie się zbytnio o jutro …” 
(Mt 6, 34). Jest to recepta na zachowanie w życiu 
ewangelicznie rozumianej wolności… 
Najnieszczęśliwsi ludzie na ziemi to ci, którzy od lat 
nie wysyłają wieczorem zapakowanego dnia na 
ręce Boga. Zagubieni w przeszłości i zatroskani                    
o przyszłość. Niewolnicy swego własnego życia. – 
Czy pamiętam, że jeśli każdy mój dzień jest                           
w rękach Ojca, to i ja w każdym momencie mogę 
złożyć w nie swoje własne serce. Na tym polega 
ewangelicznie rozumiana wolność. I tylko w niej 
można realnie planować przyszłość. Umiejętność 
życia dniem dzisiejszym jest piękna przez to,                       
że człowiek jest gotów zarówno pakować dobro 
przez sto lat na Ziemi, jak i skończyć pakowanie                      
w dniu dzisiejszym. Czynienie dobra w czasie jest 
dla niego źródłem radości, ale i myśl o zakończeniu 
tego dzieła i spotkaniu z Ojcem w wieczności 
wypełnia go szczęściem.                                    

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: Stwórz, o Boże, we mnie serce 
czyste i odnów we mnie moc ducha. (Ps 51);                      
IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 

Powtarzaj w różnych porach dnia:                                         
Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza(Ps62)                                   

[xEdwardStaniek, www.Katolik]  
Uspokajamy się – nie jest z nami tak źle -  
służymy jedynemu Panu. Niech każdy z nas 
zastanowi się, czy jednak ten jedyny Pan, któremu 
służę, to Bóg czy ja sam. [J. Twardowski, W świetle 

Ewangelii, wyd.: W drodze, s.45].  
KALENDARIUM:                                           
01. III. – Środa Popielcowa - Potrzebujemy znaku 

prostego jak posypanie głowy popiołem, bo jesteśmy                         
z ziemi–ziemscy, ale też jesteśmy z nieba-boscy, a więc 
otwarci na łaskę. Dlatego przez ten znak czujemy się 
zaproszeni do zmiany, która wyraża się w cichej 
modlitwie… w poście (w doświadczaniu braku, który 
prowadzi do zdania się na Boga),w jałmużnie, czyli 
miłości, która jest dawaniem. …  [O. T.  Zamorski OP, 
„Oremus” Wielki Post 08, s. 4].                            
01.  III. – sb - Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. [Święto uchwalone 
przez Sejm RP w 2011r].  – Cześć Ich 
Pamięci.                                   
04. III. – sb. - Święto św. Kazimierza Królewicza -  

Oderwanie serca od radości doczesnych nie oznacza 
lęku przed nimi ani tym bardziej pogardy. To walka                        
o mądrość i rozsądek. Św. Kazimierz, syn króla 
Kazimierza Jagiellończyka, w taki właśnie sposób 
przeżywał ducha wyrzeczenia. Zaangażowanie w sprawy 
publiczne (wspierał ojca w sprawowaniu rządów) potrafił 
w umiejętny sposób połączyć z głębokim życiem 
duchowym. Odkrył sekret przyjaźni z Chrystusem, która 
jest życiodajną więzią miłości. Trwanie w tej więzi stało 
się źródłem duchowej płodności św. Kazimierza.                       
[W. Jędrzejewski OP, „Oremus” ,Wielki Post 2009, s. 29]. 

  

"Iść zawsze naprzód, choćby po gorzkich zawodach                         
i szalejących bałwanach morskich, gdy opieka Boska nad 
nami, przed niczym zaś się nie cofać, a na wszystko być 
gotowym, jeśli Bóg czego od nas zażąda"                                                                             
Św.Brat Albert [http://www.katolicki.net/index.php/droga-do-
boga/droga-do-boga-mysli-sw-brat-albert.html]; 

http://www.katolik/

