
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. (Ps 

18)  

Uzupełnij:  1. Ta uboga wdowa wrzuciła … ze 
wszystkich  2. Uczeni w Piśmie odprawiają długie … 
dla pozoru 3. Jezus nauczając mówił: Strzeżcie się 
… w Piśmie 4. Wszyscy wrzucali do skarbony                
z tego, co im … 5. Jezus przypatrywał się, jak tłum 
wrzucał drobne …do skarbony  6. Wielu … wrzucało 
wiele  7. Uboga wdowa wrzuciła dwa pieniążki, czyli 
jeden … 8. Jezus … swoich uczniów                                
9.  Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 
nich należy … niebieskie 10.  Uboga wdowa 
wrzuciła …  co miała  

Papież Franciszek -…Jakże łatwo jest pójść za 
opinią ogółu, pozwolić, by pociągał nas defetyzm             
i pesymizm, które paraliżują i zaślepiają!                          
«Z przyzwyczajenia nie mierzymy się już ze złem             
i pozwalamy, aby rzeczy ‘były takimi, jakim są’, lub 
jakimi niektórzy postanowili, aby były» (Gaudete                      

et exsultate, 137). My chcemy parresia, chcemy 
szczerości, która pochodzi od Ducha Świętego                
i która pomaga zawierzyć prawdzie Chrystusa, 
tej prawdzie, która wyzwala. Przekroczmy mur 
smutku i rezygnacji, pomóżmy ludziom 

otworzyć oczy i uszy, a przede wszystkim serce na 
słowa, które zachowujemy dla siebie nawzajem, i by 
zdać sobie sprawę, że jesteśmy synami i córkami 
jednego Ojca"... [9 XI 2018, - z: - otwierajcie ludziom oczy, 

uszy i serca]; 

 
św. Jan Paweł II  - Posłuszeństwo prawdzie                 
o Bogu i człowieku jest pierwszym 
warunkiem wolności, pozwala człowiekowi 

uporządkować własne potrzeby, własne pragnienia       
i sposoby ich zaspokajania według właściwej 
hierarchii, tak by posiadanie rzeczy pomagało mu 
wzrastać… Wyobcowany jest taki człowiek, który 
nie chce wyjść poza samego siebie, uczynić z siebie 
daru ani stworzyć autentycznej ludzkiej 
wspólnoty, dążącej ku swemu ostatecznemu 
przeznaczeniu, którym jest Bóg…  (Encyklika 

CENTESIMUS ANNUS 1991)   
  

Stefan Kardynał Wyszyński – Im człowiek ma 
więcej okazać miłości innym, tym bardziej musi się 
wyrzec miłości jemy należnej, tym bardziej musi 
zapomnieć o swoim życiu osobistym. [Kromka Chleba, 

s.67]     
 
 Kiedy czytamy o groszu ubogiej wdowy wrzuconym 
do skarbony – powtarzamy najczęściej, że oddała 
nie z nadmiaru posiadania, ale oddała wszystko. – 
Spróbujmy  spojrzeć na to trochę inaczej. Jakże 
często może się komuś wydawać, że jest 
niepotrzebny, niekochany, porzucony, nieważny – 
jak niewiele znaczący grosz. A przecież nawet tak 
zwane nieudane nasze ludzkie życie staje się 
skarbem w oczach Boga, jeśli Mu je ofiarujemy jako 
wszystko co mamy. – Martwią się zwłaszcza starzy, 
chorzy, ci bez grosza, że nie maja co Bogu dać. 
Tymczasem możemy ofiarować Bogu właśnie swoją 
starość i cierpienie. Przypominamy wówczas ubogą 
wdowę, która nie miała nic, a dała wszystko. *           
Każdy grosz może być ostatnim groszem i każda 
sekunda życia może być ostatnią sekundą naszego 
życia. Trzeba być ostatnim, żeby Bóg był w naszym 
życiu pierwszy. [x. J. Twardowski, W świetle Ewangelii]. 

  

 

MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się za moją 
Ojczyznę, i wszystkich, którzy odeszli do Domu 
Ojca ... Spróbuję pamiętać o moim powołaniu do 
świętości … 
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Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem             
do nich należy królestwo niebieskie (Mt 5,3)                      

Mk 12,38-44                                           
Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: 

Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem 
chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią 
pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w 
synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. 
Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie 
modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem 
usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak 
tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu 
bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga 
wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: 
Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa 
wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do 
skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im 
zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 
wszystko, co miała, całe swe utrzymanie.                          

Trudno jest zrezygnować ze swoich praw i oddać coś,                      
co uważamy za swoją własność, nawet gdy skłania nas 
ku temu sumienie. Słowo Boże głosi dziś pochwałę dwóch 
ubogich wdów, hojnie obdarowujących Boga i ludzi tym, 
co posiadały. Takiej postawy uczy nas również sam 
Jezus, który ofiarował samego siebie dla zgładzenia 
naszych grzechów. Obyśmy przyjmując Go w Eucharystii, 
nie rezygnowali z Jego aprobaty, pokoju, bliskości dla 
drobiazgów niewartych więcej niż garść mąki, kropla oliwy 
czy dwa drobne pieniążki. [Mira Majdan, „Oremus” listopad 
2006, s. 58]                                 

Chwal, duszo moja Pana, Stwórcę swego. (Ps 146)  

Czy modlitwa nie jest ucieczką przed 
rzeczywistością? -  Kto się modli, nie ucieka przed 
rzeczywistością, ale o wiele lepiej dostrzega 
złożoność realiów. Od samego wszechmogącego 
Boga otrzymuje moc, by stawić czoło 
rzeczywistości. – Modlenie się jest jak czerpanie                    
ze źródła energii potrzebnej, by wyruszyć w długą 
podróż i móc sprostać najśmielszym wyzwaniom. 
Modlitwa nie alienuje od rzeczywistości, lecz głębiej 
w nią wprowadza. Nie okrada z czasu, lecz podwaja 
pozostały czas, napełnia go wewnętrznym sensem.     
[YOUCAT POLSKI,KKK 351, s.279].];   

MODLITWA WIERNYCH   
1. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka,  

kapłanów, zakonników i cały stan duchowny, aby ofiarnie 
wskazywali wiernym drogę do królestwa niebieskiego - 
Ciebie … 

2. Módlmy się za wszystkie ofiary wojny i naszych 
niezapomnianych Bohaterów, dzięki którym mieszkamy 
dzisiaj w wolnej Polsce - Ciebie … 

3. Módlmy się za naszych braci w wierze, chrześcijan 
prześladowanych w krajach Bliskiego Wschodu, żyjących 
w Egipcie, Libanie, Iraku i Syrii - Ciebie Prosimy  -                 

4. Módlmy się za chorujące dzieci, ich rodziny, lekarzy, 
pielęgniarki, wszystkich pracowników Służby Zdrowia                   
aby z ufnością zawierzyli swoje życie Bogu - Ciebie …  

5. Módlmy się za nas o dar ofiarnego życia w wierze                                          
i błogosławieństwu Bożym                                                               
- 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   - II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć 
dogłębnie tekst. - Spotykając ewangeliczną wdowę 

należy postawić dwa pytania: Ile rzeczy moglibyśmy 
oddać z tego, co nam zbywa? Do życia nie potrzeba za 
wiele. W jakiej sytuacji potrafimy podzielić się z innymi 
tym, co jest naszym utrzymaniem? - Czy chcesz 
spokojnie usiąść z Jezusem obok skarbony świątynnej                       
i wysłuchać Jego pouczenia  o ubogiej wdowie. Jest to 
świetny wykład na temat przeciwległego bieguna 
materializmu. … Młodzieniec odszedł od Jezusa smutny, 
bo miał majątku wiele, a serce niezdolne do 
przekroczenia bariery miłości własnej. Uboga wdowa 
odeszła ze świątyni głodna, lecz z sercem bogatszym niż 
cała świątynna skarbona. To nie przypowieść,                                
to konkretny człowiek, uboga wdowa objawiająca wolność 
od jakiejkolwiek formy materializmu. W Ewangelii 
doskonalszy w ubóstwie od niej jest tylko Chrystus, 
oddający przed ukrzyżowaniem swą szatę...  
 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   Pan króluje na wieki, Bóg 
twój, Syjonie, przez pokolenia. (Ps 146)                                                        
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem. To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia:                       

Chwal, duszo moja Pana, Stwórcę swego. (Ps 146)       

[z: „Całe swe utrzymanie”, x Edward Staniek].                    

11. XI. – ndz. – 100 Rocznica Odzyskania 
Niepodległości - Święto Narodowe -  

- W 1918 roku Polska po 123 latach niewoli odzyskała 

wolność.  – Rozdarci przez zaborców i intensywnie 
wynaradawiani, zachowaliśmy, mimo tych działań, 
jedność i tożsamość. - Rosja, Prusy i Austria korzystając        

z osłabienie naszego kraju, podzielili nasze ziemie                            
i wprowadzili własne rządy … - 1sierpnia 1914 roku 
wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią. 
Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. 
Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii.                       
To była wielka tragedia naszego narodu - walka 
bratobójcza …  -  Zmagania wojenne trwały ponad cztery 

lata … Dzięki tym wydarzeniom oraz poparciu naszych 
spraw przez Stany Zjednoczone, Francję i Anglię 
powstało w listopadzie 1918 roku NIEPODLEGŁE 
PAŃSTWO POLSKIE. Unieważniono umowy o rozbiorach 
Polski. - Polska pojawiła się znowu na mapach świata.
  KALENDARIUM                                           
12. XI. – pn. – Wsp. św. Jozafata, biskupa                                     
i męczennika - św. Jozafat Kuncewicz, biskup połocki                    

i bazylianin. Urodzony w rodzinie prawosławnej, jako 
młodzieniec zetknął się z powstałą właśnie Unią Brzeską                   
i odtąd poświęcił się sprawie jej zachowania i rozwoju. 
Orędownik jedności Kościoła, przyjął śmierć męczeńską - 
odpowiadając miłością na nienawiść. [H. Świrska, XI 07];        
13. XI. – wt. – Wsp. św. św.Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 
męczenników Polski – „Niech wam Pan błogosławi, 

ponieważ dobrze nam czynicie” – tak, według św. 
Brunona z Kwerfurtu, odpowiedział jeden z pięciu braci 
benedyktynów zbójcom, mającym pozbawić ich życia. 
Pierwsi męczennicy Polski, padli ofiarą napadu podczas 
przygotowań do pracy misyjnej … Potrafili wznieść się 
ponad pozorny bezsens przemocy i śmierci i zobaczyć                      
w niej zrządzenie Boga.                                                      
16. XI. – pt. – Wsp. NMP Matki Miłosierdzia - Matki  
Bożej Ostrobramskiej - „Maryja jest dla nas Matką 

Miłosierdzia, a miłosierdzie to zaczęła już świadczyć                      
od Kalwarii. Odtąd każda łaska spływa na ludzi za 
pośrednictwem Maryi: Ona wzmacniała Apostołów w ich 
pracy. Ona wyjednała natchnienie Ewangelistom. Gdy zaś 
została wzięta do nieba, tym bardziej opiekuje się nami                     
i wyjednuje nam Boże miłosierdzie. …Wobec tego 
zacieśnijmy bardziej jeszcze więzy łączące nas z Matką 
Miłosierdzia i zaufajmy Jej bezgranicznie”.[z: tekstu                          
ks. Michała Sopoćki]; 
 


