
Hasła: 1. Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał się 
ubogim, aby was swoim … ubogacić.  2.  Ewangeliczny żebrak   
3. Człowiek bogaty ubierał się  w …  i bisior.  4. Żebrak pragnął 
nasycić się odpadkami ze stołu …  5.  Umarł żebrak, i aniołowie 
zanieśli go na łono …  6.  Bogacz za życia otrzymał swoje …             
7. Abraham odparł: Mają … i Proroków, niechże ich słuchają.            
8. Bogacz strasznie cierpiał  w tym ...  9. Jeśli Mojżesza                     
i Proroków nie … to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. 
10. Udział w Eucharystii ma nam … życie wieczne, 
przekształcając nasze życie obecne.  11. Łazarz za życia 
otrzymał … 12. Teraz Łazarz  doznaje … a Bogacz cierpi męki.  
13. „Gdyby kto z … poszedł do nich,    to się nawrócą”.                   
14. Chrystus chce niwelować podziały i przepaści, jakie … 
między nami a innymi ludźmi. 

 

Papież Franciszek: - … Czy człowiek, który nie jest 

miłosiernym jest doskonałym? – Nie! Czy człowiek, 
który nie jest miłosiernym jest dobrym? – Nie! Dobroć  
i doskonałość są zakorzenione w miłosierdziu. 
Oczywiście, Bóg jest doskonały. … Jego doskonałość 

pobudza nas do bycia tak jak On … Ale czy naprawdę 
można kochać tak, jak miłuje Bóg i być miłosiernym jak 
On? … - Każdy chrześcijanin jest powołany do stawania 
się świadkiem miłosierdzia, a to się dzieje na drodze 
świętości. Pomyślmy, jak wielu świętych stało się 
miłosiernymi, ponieważ pozwolili, aby ich serce napełniło 
się Bożym miłosierdziem. … Zastanawiamy się, co dla 
uczniów oznacza bycie miłosiernymi? Jezus wyjaśnia nam 
to dwoma słowami: „odpuszczać” i „dawać”. Miłosierdzie 

wyraża się przede wszystkim  w przebaczeniu … Jezus 
przypomina uczniom, że aby nastały stosunki braterskie 
trzeba zawiesić sądy i potępienia. … Jeśli Bóg mi 
przebaczył,  to dlaczego nie powinienem przebaczyć 

innym? … Osądzanie i potępianie brata, który grzeszy jest 
błędne. Nie dlatego, że nie chcemy uznać grzechu, ale 
ponieważ potępienie grzesznika zrywa z nim więź 
braterstwa i lekceważy miłosierdzie Boga, który przeciwnie 
nie chce zrezygnować z żadnego ze swoich dzieci… 
Mamy raczej obowiązek przywrócenia go do godności 
dziecka Ojca i towarzyszenia jemu w jego drodze 
nawrócenia … Przebaczanie jest pierwszym filarem, zaś 
drugim jest dawanie. … Bóg daje znacznie więcej, niż na 
to zasługujemy, ale będzie jeszcze bardziej hojny wobec 
tych, którzy tutaj na ziemi byli szczodrzy. …  To 
miłosierdzie i miłość pozwala uczniom Jezusa, aby nie 
utracili tożsamości otrzymanej od Niego i uznali siebie za 
dzieci tego samego Ojca. …[z Katechezy, pośw. omówieniu 
hasła Roku Miłosierdzia. 21 IX 2016].  
 

 Jan Paweł II  - Nie zatwardzajmy serc,                       

gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć 
to wołanie. [Z homilii w Ełku 8 czerwca 1999].       

 
Stefan Kardynał Wyszyński – Gdy patrzymy                

na wygodnictwo i bezmyślne życie – coraz więcej 
rozumiemy sens ofiary. [Kromka Chleba, Wa-wa 1977, 16 IX)].  
Bogacz i biedak – dwie kontrastowe postaci, tak różne jak 
noc i dzień, ziemia i niebo. – Pan Bóg stwarza czasami takie 
pary nie do pary: Kain i Abel, Maria  i Marta, Piotr i Paweł. 
Często w życiu rodzinnym spotykamy się z kimś całkiem 
różnym niż my i musimy, chcąc nie chcąc, iść razem z nim 
przez całe życie, aż na Boży sąd. Chyba najgorzej dzielić 
ludzi na dobrych  i złych, Kainów i Ablów, bogaczy i łazarzy. 
Kiedy zaczynamy dzielić, możemy pomyśleć: teraz jestem 
żebrakiem, ale kiedy umrę, on będzie mnie prosił                    
o kubek wody, lecz nic mu nie dam. Lepiej widzieć                 
w sobie trochę z Abla trochę z Kaina, trochę z bogacza                        
i trochę z Łazarza. Żebrak, czołgający się po odpadki, 
mógłby pomyśleć sobie tak: Jestem biedakiem, ale czy 
naprawdę niczego nie mam? Mogę pomodlić się                  
za bogacza, mogę ofiarować za niego cierpienia. Bogacz 
też nie jest tylko bogaczem. Może otoczony pochlebcami 
potrzebuje miłości i modlitwy?” – Kubek wody podany           
za życia zalewa i gasi piekła. [x J. Twardowski, W świetle Ew. 
05,s.261-262].                                       
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 
 

1 x U   S  W  M x 

2 x x x x Ł  Z   Z 

3 x x x P U  P   Ę 

4 B  G  C  A x x x 

5 A  R  H   A x x 

6 D  B  A x x x x x 

7 x x M  J  E   A 

8 P  O  I  N  U x 

9 x x S  U  H   Ą 

10 Z  P  W   Ć x x 

11 x x x N I  D   Ę 

12 P  C  E   Y x x 

13 x U   R  Y  H x 

14 T  O  Z   Y x x 
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Jezus Chrystus, będąc bogaty, dla was stał 
się ubogim, aby was swoim ubóstwem 
ubogacić. (2 Kor 8,9)  

 Łk 16,19-31                                           

Jezus powiedział do faryzeuszów: ”Żył pewien 
człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior                     
i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego 
pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem 
Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu 
bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego 
wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono 
Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. 
Gdy w Otchłani, pogrążony w mękach, podniósł 
oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego 
łonie. I zawołał: "Ojcze Abrahamie, ulituj się nade 
mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca 
umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie 
cierpię w tym płomieniu". Lecz Abraham odrzekł: 
"Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje 
dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu 
doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego 
między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak            
że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może 
ani stamtąd do nas się przedostać". Tamten rzekł: 
"Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego 
ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich 
przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce 
męki". Lecz Abraham odparł: "Mają Mojżesza                           
i Proroków, niechże ich słuchają". Tamten odrzekł: 
"Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych 
poszedł do nich, to się nawrócą". Odpowiedział mu: 
"Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby 
kto z umarłych powstał, nie uwierzą”.   

Udział w Eucharystii ma nam zapewnić życie wieczne, 
przekształcając nasze życie obecne. Chrystus chce 
niwelować podziały i przepaści, jakie tworzymy między 
nami a innymi ludźmi. Jeśli tego dystansu, jaki nas dzieli 
od potrzebujących, nie przekroczymy teraz, nie zdołamy 
go pokonać już nigdy. Spotkanie z Jezusem ma pogłębić 
naszą wrażliwość na ubogich, gdyż to ich uczynił Bóg dla 
nas przewodnikami w drodze na łono Abrahama                                          
[x J. Januszewski, „Oremus” IX 07, s. 123].  

MODLITWA WIERNYCH                                                         
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby głosił wszystkim 

ludziom naukę o zbawieniu i odkupieniu - Ciebie...                       
2.  Módlmy się za rządzących, aby troszczyli się o godne 

warunki życia dla wszystkich ludzi – Ciebie prosimy …                                                  
3. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy, pielęgniarki, aby zaufali miłosierdziu Bożemu  -...                      
4. Módlmy się za chorych i cierpiących, załamanych,                

aby zaufali  Bogu – Ciebie prosimy …                                    
5. Módlmy się za nas o łaskę rozmiłowania w słowie 

Bożym i doświadczania jego uświęcającej mocy                                 
w naszym życiu. - 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. 
Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – … Bogaty 

człowiek zapatrzony w swoje bogactwa stracił z oczu nie 
tylko biednego Łazarza, stracił także perspektywę życia 
po śmierci. Ocknął się dopiero w Otchłani, ale było już za 
późno na zmiany. Między nim a Łazarzem była przepaść 
nie do przebycia  i to w obie strony. A przecież za życia 
dzieliła ich tylko pałacowa brama... Niestety w tej bramie 
nie pojawił się nikt … choćby z  jakimiś resztkami,                         
by ulżyć niedoli Łazarza. …                                                                
Nie powinienem przeżywając doczesność zapominać                   
o tym, co wieczne, o tym, co będzie po drugiej stronie, 
kiedy przekroczę bramę śmierci… Pan nie zabrania mi 
troski o to, co materialne, o codzienny byt. Nie zabrania 
też, abym się od czasu do czasu zabawił, oczywiście                      
w granicach przyzwoitości i rozsądku. Ważne, abym nie 
bawił się życiem swoim i innych. – Czy słucham 
przestrogi, abym w pogoni za pieniądzem                              
i rozrywką nie stracił(a) z oczu bliźniego                                
w potrzebie …  Chodzi o to, abyśmy po śmierci razem                       
z bliźnimi  zostali „przetransportowani” przez aniołów na 
łono Abrahama.  …                     
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: 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: ks. R. Stankiewicz SDS www.katolik].  
 

   KALENDARIUM;                              
30. IX. – pn. – Wsp. św. Hieronima, kapłana i doktora 
kościoła -  (ok. 345-419/420), doktor Kościoła, znany jako 
tłumacz i komentator Pisma Świętego. Swoją pracę 
traktował z niebywałym zaangażowaniem... jego przekład Pisma 
Świętego, zwany Wulgatą, jest do dziś obowiązującym 
tłumaczeniem Biblii na język łaciński. [J. Nowicka, "Oremus" IX 
2009, s. 122];                                                          
01. X. – wt. – Wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy- 
(1873-1897) … Ukazuje nowy obraz świętości: być świętym to 
zaufać Bogu, przylgnąć do Niego jak małe dziecko. Tylko tak 
możemy znaleźć się w ramionach Jezusa, a te ramiona są jak 
winda do nieba. Dlatego … by zdobyć niebo trzeba być małym, 
ciągle mniejszym i mniejszym, a ta małość nie ma nic wspólnego             
z poniżaniem siebie, lecz jest ufnym powierzeniem się Bogu.                  
02. X. – śr. – Wsp. świętych Aniołów Stróżów – istot 
duchowych, które posłane przez Boga, nieustannie nam 
towarzyszą. Zwiastują nam wielką radość, że jesteśmy dziećmi 
Boga, otoczonymi przez Niego czujną opieką i pilnie strzeżonymi 
na wszystkich naszych drogach, także tych, które po ludzku 
wydają nam się nie do przejścia…                      
[ M. Konarska, "Oremus" X 2007, s. 4, 7-8];                                                      
04. X. – pt. – Wsp. św. Franciszka z Asyżu – (syn zamożnego 
kupca, zrezygnował z dostatniego życia - wybrał głoszenie 
Ewangelii w ubóstwie i pokucie. Mówimy o nim, że upodobnił się 
do Chrystusa. Droga do podobieństwa to poznać i zrozumieć 
słowa Boga, a następnie wyruszyć w drogę, która prowadzi do 
misterium krzyża. Droga ta obiecuje radość doskonałą, radość w 
Duchu Świętym, której nikt i nic nie zdoła odebrać.                                      
[B. Matusiak OP, "Oremus" X 2008, s. 17];                   
05. X. – sb. – Wsp. św.  Faustyny Kowalskiej, zakonnicy –
Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia, związane z wieloma 
obietnicami, oparte jest na objawieniu prywatnym prostej, pokornej 
zakonnicy. Miłosierny Jezus gotów jest nieustannie do okazywania 
nam niezliczonych łask. Możemy o nie prosić za jej 
pośrednictwem… Wysławiajmy Boże Miłosierdzie i dawajmy o nim 
świadectwo, pełniąc dzieła chrześcijańskiej miłości. [H. Ożdżyńska 
i B. Paszkiewicz, "Oremus" X 2009, s. 23-24];     
   Rano, wieczór, we dnie, w nocy                               
"Każdy wierny ma u swego boku anioła jako opiekuna i stróża, 
aby prowadził go do życia" - głosi Katechizm Kościoła Katolickiego 
(336). Dzieci w to gorąco wierzą, ba - wedle brata Efraima - mają 
zdolność widzenia gościa z nieba! A dorośli? Żyjąc w nieustannym 
pośpiechu, nadmiernie racjonalizując rzeczywistość, zatracają 
gdzieś po drodze świadomość obecności i nie zauważają owoców 
działania ich osobistego opiekuna. Anioł Stróż zna doskonale 
naszą duszę, dba o nasze zdrowie i życie cielesne. Jednak 
sprawy doczesne  podlegają jego opiece tylko o tyle, o ile                             
w jakimś stopniu zależy od nich zbawienie człowieka. W historii 
Kościoła znaleźć można ludzi, którzy widzieli swojego anioła. 
Święta Gemma Galgani rozmawiała z niebiańskim stróżem jak ze 
starszym bratem, a o. Pio często posyłał ich z różnymi 
wiadomościami. Jak twierdzi kardynał Journet: "Aniołowie 
pokazują się tym, którzy ich miłują i wzywają ich pomocy". 
[MJakimowicz, http://www.jankowice.rybnik.pl/czytelnia/aniol.html]; 
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