
Krzyżówka:  1. „Kto idzie za Mną, będzie miał … życia.”. 
2. „Wy jesteście … świata”. 3. Wy jesteście solą dla …        
4.  „… ciemność w ludzkim sercu to egoizm i nieczułość”. 
5. „Ja jestem … świata”.  6. „światło jaśnieje                          
w ciemnościach, a ciemność staje się …”.  7. „Lecz jeśli 
sól utraci swój smak, czymże ją …”? 8. „Nie może się 
ukryć miasto …na górze.”     9. Sól, która swój smak 

utraci, na nic się już nie przyda, chyba na … i podeptanie 
przez ludzi”.  10. Tak niech świeci wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre …” 11. „Nie zapala się 
też światła i nie stawia pod korcem, ale na …”. 12. „Tak 

niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby … Ojca 
waszego, który jest w niebie”. 

Papież Franciszek - „Już teraz, stając duchowo                      

w Grocie Massabielskiej przed wizerunkiem Niepokalanej 
Dziewicy, w której Wszechmocny dokonał wielkich 
rzeczy dla odkupienia ludzkości, pragnę wyrazić 
swoją bliskość wobec was wszystkich, bracia                    
i siostry, którzy przeżywacie doświadczenie 

cierpienia oraz wobec waszych rodzin. Pragnę też 
wyrazić swoje uznanie tym wszystkim, którzy w różnych 
funkcjach i we wszystkich placówkach służby zdrowia na 
całym świecie kompetentnie, odpowiedzialnie                            
i z poświęceniem działają, by wam ulżyć, uleczyć was               
i zapewnić wam codzienne dobre samopoczucie. 
Chciałbym was wszystkich: chorych, cierpiących, lekarzy, 
pielęgniarki, członków rodzin, wolontariuszy, zachęcić do 
kontemplowania w Maryi, Uzdrowieniu Chorych, tej, która 
zapewnia czułość Boga wobec każdego człowieka i wzór 
powierzenia się Jego woli, a także do znajdowania 
zawsze w wierze karmiącej się Słowem Bożym                        
i sakramentami mocy … Spojrzenie Maryi, Pocieszycielki 
utrapionych, rozświetla oblicze Kościoła w jego 
codziennym zaangażowaniu na rzecz potrzebujących               

i cierpiących. Cenne owoce tej troski Kościoła dla 
świata cierpienia   i choroby są powodem do 
dziękczynienia Panu Jezusowi, który stał się solidarny            
z nami, będąc posłusznym woli Ojca aż do śmierci na 
krzyżu, aby ludzkość została odkupiona.  [z Orędzie 
papieża Franciszka na Świat. Dzień Chorego - 11 lutego 2017]. 
Św. Jan Paweł II  - «Pojednajcie się z Bogiem. (...) Oto 

teraz czas upragniony» (2 Kor 5, 20. 6, 2). Mówiąc                      
o «czasie upragnionym», apostoł Paweł ma na myśli 
«pełnię czasu» (por. Ga 4, 4) - to znaczy czas, w którym 
Bóg przez Jezusa «wysłuchał» swego ludu  i «pośpieszył 
mu z pomocą», urzeczywistniając w pełni obietnice 
proroków…  Stefan Kardynał Wyszyński – 

Myślenie o innych wyprowadza nas z naszego 
wnętrza na wolność. Jesteśmy wtedy w 
przestrzeni, jesteśmy wśród mnóstwa ludzi...             
[2 Kromka chleba II].      Dlaczego wiarę nazywamy solą?  

Ponieważ nadaje smak temu, co bez niej jest niedobre. – 
Bez wiary w Boga niedobra jest miłość, niedobre jest 
cierpienie, niedobra jest śmierć, niedobry jest czas. – 
Bez wiary w Boga miłość jest łakomstwem, 
rozczarowaniem, pustką, czasem rozpaczą. - Cierpienie 
jest przekleństwem,  torturą, buntem. Śmierć jest tylko 
rozkładem, a czas leci jak wiatr nie wiadomo dokąd i po 
co. – Z wiarą nabiera sensu nawet pokaleczona miłość, 
cierpienie zamienione na doświadczenie, śmierć, czyli 
spotkanie z Bogiem … Wiara w Boga nadaje sens temu, 
co może wydawać się bez sensu… - Sól jest ukrytym 
skarbem ziemi. Światło jest widzialnym skarbem tego 
świata. – Pan Jezus nazwał chrześcijanina i solą,                     
i światłem, a więc kimś niewidzialnym i widzialnym 
jednocześnie.- Gdyby chrześcijanin był tylko solą, 
sumieniem … ciągłym zmaganiem się ze sobą, byłby 
pobożnym egoistą. – Gdyby był tylko światłem, kimś, kto 
błyszczy, zapala reklamy, głosi propagandę wiary, ale 
sam nie ma wewnętrznego oparcia w Bogu, nie żyje 
modlitwa, jego światło byłoby sztuczne. Chrześcijanin ma 
być jednocześnie niewidzialny i widoczny. Ma być 
człowiekiem wewnętrznym, który ma swoje życie 

duchowe – i jednocześnie zewnętrzn. świadectwem 
dla świata. [x J. Twardowski, W świetle Rewanż., wyd.                   

W drodze 2005. s.29-30].   MOJE POSTANOWIENIE: 
Pomodlę się o łaskę, bym był dla świata znakiem Jezusa 
Chrystusa ukrzyżowanego … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 

  1 x x x x Ś  I  T  O x x 

  2 x x x Ś W  A  Ł  M x x 

  3 x x x Z I   I x x x x x 

  4 x x x N A  G  Ę  S  A 

  5 Ś  I  T  O  C  Ą x x 

  6 x x P  Ł  D  I  M x x 

  7 x x x P O  O   Ć x x x 

8 P  Ł  Ż   E  x x x x 

9 x x x W Y   U  E   E 

10 x x x U C  Y   I x x x 

11 x x Ś  I  C  N   U x 

12 x C   A  I  I x x x x 
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Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, 
będzie miał światło życia. (J 8,12b) 

Mt 5,13-16 
Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój 
smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, 
chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy 
jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto 
położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia 
pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, 
którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie. 
Najgłębsza ciemność w ludzkim sercu to egoizm                              
i nieczułość. Czynią one człowieka więźniem duchowych 
mroków, nawet jeśli “błyszczy on słowem i mądrością”. 
Jezus Chrystus, umierając za nas na krzyżu, zapalił 
ogień miłości, zdolny rozproszyć wszelką ciemność. Stał 
się dla nas wcieloną troską i miłosierdziem Boga. Blask 
bijący od krzyża rozprasza mroki naszego egoizmu, 
życia dla siebie, i wypełnia nasze serca miłosierną 
miłością. Sprawia że “ światło jaśnieje w ciemnościach,       
a ciemność staje się południem.” [W. Jędrzejewski OP, 
„Oremus” luty 2005, s. 151]. 
 

*  Rok 2017 jest w polskim Kościele rokiem Świętego 
Brata Alberta. Rozpoczął się 25 grudnia 2016, czyli w 
dniu 100. rocznicy śmierci świętego i potrwa do kolejnych 
świąt Narodzenia Pańskiego. W 2017 roku przypada też 
35-lecie powstania Towarzystwa Pomocy im. Brata 
Alberta. Ta pierwsza w Polsce organizacja pozarządowa 
wspierająca bezdomnych zajmuje się prowadzeniem 
schronisk i noclegowni, prowadzi kuchnie i łaźnie, 
organizuje również szkolenia dla pracowników i 
wolontariuszy.                              

* "Święty Brat Albert nie pisał uczonych 
traktatów..., On po prostu pokazał                    
jak należy miłosierdzie czynić. Pokazał, że kto 
chce prawdziwie czynić miłosierdzie, musi stać 
się bezinteresownym darem dla drugiego 
człowieka. Służyć bliźniemu to według niego 
przede wszystkim dawać siebie, być dobrym jak 
chleb."  Jan Paweł II 
 
"Powinno się być jak chleb, który dla 
wszystkich leży na stole z którego każdy 
może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się 
jeśli jest głodny" - św. Brat Albert 

  MODLITWA  WIERNYCH - Do Boga, który oświeca 

nasze życie, zanieśmy nasze błagania:                      
1. za Kościół święty, aby kapłani, zakonnicy i świeccy 

wielkodusznie współpracowali w misji ewangelizacyjnej… 

2. za Ojca Świętego – Franciszka, aby swoim  

apostolskim posługiwaniem oświecał z radością świat, 
który stworzyłeś dla swojej chwały.  - CIEBIE...                                                          
3.  za dzieci,  rodziców, lekarzy i pracowników   naszego 

Instytutu -  o zdrowie i radość życia, aby codziennym 
życiem odpowiadali na powołanie do świętości. - CIEBIE           
4. za nas samych, abyśmy wolni od wszelkiej ciemności, 
dawali przykład dobrymi czynami- CIEBIE PROSIMY...– 

Wszechmogący Boże, strzeż nieustannie swojej rodziny 
z ojcowską dobrocią, † a ponieważ całą nadzieję 
pokładamy w łasce niebieskiej, * otaczaj nas zawsze 
swoją opieką. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

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

przyszedłszy do was, nie przybyłem, by błyszcząc 
słowem i mądrością, dawać wam świadectwo Boże. 
Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać 
niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to 
ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości                         
i w bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje 
głoszenie nauki nie miały nic z uwodzących 
przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem 
ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na 
mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej.(1 Kor 2,1-5)                           

II --  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:       
"Co Bóg mówi do mnie?" - Paweł przypomina 
Koryntianom jak się zachowywał będąc wśród nich. Jego 
świadectwo nie opierało się na tym, co ludzkie, na tanim 
efekciarstwie, oratorskich popisach … Paweł przyniósł im 
Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego. Paweł …nie ukrywał 
swoich słabości, czyli nie udawał supermana, 
chrześcijańskiego twardziela. Apostoł drżał nie o siebie, 
ale  o Boże orędzie. Czynił wszystko, aby było one pełne 
ducha i mocy Bożej.- Czy zdaję sobie sprawę, jestem 
jako chrześcijanin zobligowany do dawania Bożego 
świadectwa, świadectwa o Jezusie Chrystusie? Czy moje 
świadectwo przeniknięte jest postawą bojaźni wobec 
Pana Boga i szacunku wobec bliźniego, wobec którego 
się dokonuje? … Czy zasłaniając się swoimi słabościami, 
nie zwalniam się z dawania świadectwa, przerzucam to 
na innych lub odkładam na później? Czy jest to 
świadectwo pełne zatroskania o jego autentyczność                        
i prawdziwość? Czy znam i głoszę całego Jezusa 

Chrystusa, także ukrzyżowanego?... 
Na czym opiera się moja wiara, z 
czego wypływa, czy z mocy Bożej? 
Czy w życiu nie zdarza mi się popisywać wiedzą 
religijną? Czy popisując się, chwaląc się wiedzą religijną, 
nie próbuję odwrócić uwagi innych od mojego marnego, 
byle jakiego życia religijnego? A z drugiej strony czy 
moje zdobywanie wiedzy religijnej nie zatrzymało się na 
etapie, kiedy przygotowywałem się do Pierwszej Komunii 
św. czy też bierzmowania? Czy w moim życiu inni mogą 
doświadczyć ducha i mocy Bożej?                                        
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: Jego sprawiedliwość będzie trwała 
zawsze, (Ps 112)                                             

IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia:                                    
Wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych      
[x. R. Stankiewicz SDS – www.Katolik]. 

KALENDARIUM:                                                        
06. II. – pn. – Wsp. świętych męczenników Pawła Miki 
i Towarzyszy - Paweł Miki urodził się w Japonii, w 1565 

roku. Gdy miał 22 lata, wstąpił do jezuitów i zaangażował                       
w ewangelizację. Tuż przed jego święceniami, w 1597 
roku gdy wybuchło prześladowanie chrześcijan, został 
aresztowany, Torturowano go i wraz z innymi obwożono 
po mieście  z wypisanym wyrokiem śmierci. Paweł nawet 
wtedy zebranym tłumom głosił Chrystusa. Zostali 
ukrzyżowani 5 II.1597 [K.  Jędrzycki, „Oremus” styczeń 10, s. 
158-159].                                                                     

10. II. - pt – Wsp. św. Scholastyki, dziewicy - O św. 

Scholastyce, żyjącej na przełomie   V i VI wieku, wiemy, 
że była siostrą św. Benedykta i założycielką żeńskiego 
klasztoru jego reguły… „oczyściła się z nałogów 
grzesznego człowieka i przyodziała nowego, 
stworzonego na Boże podobieństwo”. Módlmy się, 
abyśmy i my, którzy często czcimy Boga jedynie 
wargami, zaczęli czcić Go także sercem i pozwolili Mu 
się podobnie przemienić. [Mira Majdan, „Oremus” luty 2009, 
s. 44].                                  

11. II. - sb – Wsp. Najświętszej Maryi Panny                                 
z Lourdes - Objawienia w Lourdes miały miejsce w 1858 

roku – cztery lata po ogłoszeniu przez papieża bł. Piusa 
IX dogmatu  o Niepokalanym Poczęciu NMP. Od 1992 r. 
Kościół obchodzi w tym dniu Światowy Dzień Chorego.
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