
UZUPEŁNIJ: 1. Jezus … z uczniami, uczy ich 
przebaczania.  2.  Piotr zapytał ile razy ma przebaczyć, 
jeśli  brat wykroczy … niemu.   3. Mamy się tak miłować, 
jak Jezus nas … 4. Sługa … nie ulitował się nad swoim 
współsługą   5. Jezus nam przykazał, … się miłowali.  6. 
Pan kazał sprzedać dłużnika razem z żoną i … 7. Pan 
ulitował się nad sługą, uwolnił go i dług mu …  8. Sługa 

niegodziwy wtrącił brata, który mu był winien pieniądze 
do …  9.  Jezus dał nam nowe …  10. Jezus przestrzega, 

że podobnie, jak my naszym braciom, tak uczyni nam 
Ojciec niebieski  11. Jezus kazał przebaczać aż 
siedemdziesiąt … razy, czyli zawsze. 12.  Mamy się 
miłować … 13. Jeden ze współsług był … dziesięć 
tysięcy talentów 14. Każdy z nas powinien … z serca;  

• Papież Franciszek: “… „Nic nie zastąpi udziału we 

Mszy św. wraz z braćmi i siostrami zgromadzonymi 
razem w kościele. W sytuacji, gdy z przyczyn od 
nas niezależnych było to niemożliwe, mieliśmy 
okazję doświadczyć, na ile nasze domy są 
rzeczywiście domowymi Kościołami. Wiele rodzin 

ożywiło wspólną modlitwę, podejmując choćby lekturę 
Pisma Świętego. Dziękujemy rodzicom, którzy w duchu 
odpowiedzialności za wiarę swych dzieci jeszcze 
gorliwiej niż do tej pory realizowali spoczywające na nich 
obowiązki pierwszych i najważniejszych katechetów.                   
[z Listu past. z okazji X Tygodnia Wych. w Polsce; 4 IX 2020];             
-  „Wszystko jest ze sobą powiązane i my, wszyscy 
ludzie, jesteśmy zjednoczeni jako bracia i siostry we 
wspaniałej pielgrzymce, połączeni miłością, którą Bóg 
obdarza każde ze swoich stworzeń, a która łączy nas              

z bratem Słońcem, Księżycem, siostrą rzeką i matką 
Ziemią” (LS, 92). Cieszmy się, ponieważ w swojej miłości 
Stwórca wspiera nasze skromne wysiłki na rzecz Ziemi. 
Jest ona również domem Bożym, gdzie Jego Słowo 
„stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1, 14), 
miejscem, które zesłanie Ducha Świętego nieustannie 

odnawia. [Rzym, u Św. Jana na Lateranie, 1 IX 2020 r.];   •   
św. Jan Paweł II  - II  - Należy podkreślić, że 

wychowanie dzieci jest świętym i solidarnym 
obowiązkiem rodziców, zarówno matki, jak i ojca: 

wymaga bliskości, ciepła, dialogu, przykładu. Rodzice 
powinni być we wspólnocie rodzinnej przedstawicielami 
dobrego Ojca — jedynego doskonałego wzoru, którym 
należy się inspirować” (Zgr. Papieskiej Rady ds. 
Rodziny, Watykan 4.06.1999 );                                                    

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński:   - 

Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, 
które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi. 
[Kromka Chleba, s 67];                                         
Często mylimy przebaczenie z rozgrzeszeniem. Mamy 

przebaczać nawet wtedy, jeżeli ktoś nie żałuje za to co 
zrobił. Tylko Bóg może rozgrzeszyć.  – Chyba więcej jest 
rozgrzeszonych przez Boga, niż tych, którym umiemy 
przebaczyć … Mamy przebaczać bez żadnych 
warunków. Przebaczenie jest świadectwem miłości. 

Bóg sam wie, czy w duszy winowajcy jest żal. … 
Niektórzy urodzili się od razu z przebaczającym 
sercem. Łagodni jak jajko na miękko. Można ich ranić, 

grać im na nerwach, szturchać łokciem … ich to wcale 
nie rusza. Przebaczą, wytłumaczą, zrozumieją nie 
siedem, ale siedemdziesiąt siedem, i tysiąc razy. – Inni 
rodzą się z ciężkim charakterem jak czarownice, jędze, 
awanturnice, uparciuchy. Może i mają złote serce, ale 
ciężkie łapy. Ile się muszą nacierpieć, żeby przebaczyć 
… i tak trudno im wykrztusić „proszę o przebaczenie”…. 
Każdy dźwiga krzyż własnego charakteru.                   
- Kiedy modlimy się, mówimy: „Moja wina” i myślimy 
o naszych grzechach … miejmy na myśli nie tylko 

przebaczenie nam grzechów, ale i darowanie naszych 
długów wdzięczności wobec Boga … – Czy pamiętamy 
o tym, czy jesteśmy Mu wdzięczni? [Ks. Jan 

Twardowski];  MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę 
się o zgodę w rodzinie i abym umiał(a) przebaczać… 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1 x x R   M  W  A x 

2 P  Z   I W  O x x 

3 x x U   Ł  W  Ł x 

4 x N  E  O  Z   Y 

5 x x A   Ś  Y x x x 

6 x D  I  Ć  I x x x 

7 x D  R  W  Ł x x x 

8 x x W   Z  E   A 

9 P   Y  A  A   E 

10 x x x x O J    C x 

11 x S  E  E M x x x x 

12 W   J  M   E x x 

13 x x x W  N   N x x 

14 P   E  A  Z  Ć x 
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Daję wam przykazanie nowe, abyście się 
wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem                   

Mt 18,21-35                                              

Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam 
przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy 
aż siedem razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 
siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. 
Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który 
chciał rozliczyć się ze swymi sługami. Gdy zaczął się 
rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był 
winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał                          
z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, 
dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. 
Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej 
cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował 
się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz 
gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, 
który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął 
dusić, mówiąc: Oddaj, coś winien! Jego współsługa upadł 
przed nim i prosił go: Miej cierpliwość nade mną,                             
a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł                                                    
i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. 
Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się 
zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, 
co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł 
mu: Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, 
ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś 
był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem 
się nad tobą? I uniesiony gniewem pan jego kazał wydać 
go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie 
uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie 
przebaczy z serca swemu bratu.  - Jeden denar był                         
w czasach Pana Jezusa dziennym wynagrodzeniem za 
pracę robotnika. Sześć tysięcy denarów 
odpowiadało…jednemu talentowi. Sługa, który winien był 
dziesięć tysięcy talentów, nie byłby w stanie spłacić 
takiego długu. Ukazuje to wielkie miłosierdzie Boga, który 
wyciąga nas z rzeczywistości grzechu… Miłosierdzie 
Boga nie jest jednak tylko wielkim darem. Jest także 
przykładem i zadaniem. … Pan, wybaczając, wprowadza 
nas w rzeczywistość królestwa niebieskiego…                              
[R. Mińkowski, kleryk III r. WMSD]; Kalendarium cd.: 18 IX 

2020 – pt. – Święto Św. Stanisława Kostki – 
Patrona Polski i polskiej młodzieży - (1550-1568) 

…-  jego wierność życiowym decyzjom i podjęcie 
ogromnych trudów, np. wędrówki do Rzymu, świadczą                         
o odwadze i wielkiej sile charakteru – są znakiem 
wytrwałego dążenia do głębokiej dojrzałości. [ks. Jan 
Konarski, „Oremus” IX 2002]; 

           MODITWA  WIERNYCH                                  .             
1. Módlmy się za Papieża Franciszka i pasterzy Kościoła, 

aby z miłością głosili naukę Chrystusa – CIEBIE ...                              
2. Módlmy się za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 

lekarzy i wszystkich pracowników, aby  zawsze,                           
z ufnością pokładali nadzieję w  Twoim Miłosierdziu – 
CIEBIE PROSIMY …                                  
3. Módlmy się za rodziców i nauczycieli oraz wszystkich 

odpowiedzialnych za wychowywanie - aby wspomagali 
budowanie wzajemnego braterstwa opartego na 
umiejętności przebaczania braciom - CIEBIE PROSIMY 
4. Módlmy się za nas samych - o potrzebne łaski, do 

przebaczenia innym, abyśmy mogli naprawdę dostąpić 
Twego przebaczenia. - CIEBIE PROSIMY… -  
WYSŁUCHAJ NAS PANIE.                                                 
Panie, nie postępujesz z nami według naszych 
grzechów ani według win naszych nam nie odpłacasz 
(Ps 103,10)            

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?" –    Zakorzenienie w Chrystusie 

pomaga wszechstronnie i owocnie rozwijać swoje 
życiowe zdolności czy talenty. Pomaga też                                      
w opanowaniu … sztuki przebaczania… - Czy moje życie 
z dnia na dzień jest coraz bardziej zakorzenione w Panu 
Jezusie? Czy panowaniu Jezusa poddaję 
systematycznie także te przestrzenie mego życia … 
gdzie próbowałem żyć po swojemu, nie licząc się                              
z Chrystusem i Jego Ewangelią? Czy czasami nie 
ulegam pokusie, aby …Pana Jezusa w swoim życiu 
zmarginalizować, sobie podporządkować? Czy też nie 
ma w moim życiu zgody na obecność Pana Jezusa … 
chyba że na moich warunkach?  - Czy może jest we 
mnie głębokie pragnie, aby tak w życiu jak i w chwili 
śmierci być w głębokiej relacji z Panem? Czy troska                        
o moją więź  z Jezusem pomaga mi w budowaniu 
głębokich relacji  z ludźmi, pomaga mi np.                                       
w praktykowaniu przebaczania? Czy uświadamiam 
sobie, że być w głębokiej w relacji  z Panem, 
automatycznie nie oznacza, że przebaczanie będzie mi 
przychodziło, „lekko, łatwo i przyjemnie”? Chrystus 
bowiem uczy mnie przebaczenia, które jest  trudem 
miłości…       III - Actio/oratio:- Teraz ty pozwól Bogu 

zstąpić do swojego serca i mów o przeżyciach, które 
rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. 
Może ci w tym pomóc modlitwa słowami Ewangelii: 

Błogosław, duszo moja, Pana i nie zapominaj 
o wszystkich Jego dobrodziejstwach [Ps 103];

                                                                                                   

IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To 

czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia 
w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: Pan jest 
łaskawy, pełen miłosierdzia. [Ps 103]  -  [opr. ks. Ryszard 
Stankiewicz SDS, www.katolik.pl]. 

 „Budujmy więzi”  to hasło 

tegorocznego, X Tygodnia Wychowania w naszej 
Ojczyźnie. [13-19 września 2020]  - „Cechą 
charakterystyczną naszych czasów jest indywidualizm                         
i zanik więzi społecznych. Tymczasem w każdym z nas 

jest głęboka potrzeba relacji. Warto 
przytoczyć przypowieść Jezusa o kobiecie, 
która odnalazła zagubioną drachmę.                           
Z radości zaprosiła przyjaciółki i sąsiadki: 

„Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą 
zgubiłam” (Łk 15, 9). Spontaniczny odruch serca każe 
kobiecie dzielić radość z innymi. W czasie epidemii wielu 
z nas zatęskniło za swymi krewnymi, przyjaciółmi                              
i znajomymi. W prowadzonych rozmowach 
telefonicznych można było często usłyszeć: „Jak tylko to 
wszystko minie, musimy się spotkać.” Warto dotrzymać 
takich obietnic. W epoce, której wyrazem wzajemnych 
relacji są często jedynie kontakty poprzez media 
elektroniczne, w sercach wielu osób odżyło pragnienie 
rozmowy i prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem. 
Nie powinniśmy go w sobie zagłuszać. .. [z Listu 
pasterskiego z okazji X Tygodnia Wych. w Polsce; 4 IX 2020];

  Kalendarium:                                 
14 IX 2020 – pn. – Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego -  Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy 
Ciebie, bo przez Krzyż Twój święty, świat odkupiłeś 

Syn Boży przyszedł, aby dać nam zbawienie. Każdy, kto 
tylko w Niego wierzy, nie ginie, ale ma życie wieczne. Bo 
jedynie w Jego Imieniu jest zbawienie. Nikt i nic nie może 
nas uratować od grzechów naszych, jak tylko Jezus 
Chrystus. Jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę w Niego. 
Nie ma innej drogi zbawienia… On powiedział: Ja, gdy 
zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich 
do siebie. Pan przyszedł, aby świat został przez Niego 
zbawiony.  [M. Ristau,http://mateusz.pl/czytania].                     
15 IX 2020 – wt. – Kościół oddaje cześć Matce Bożej 
Bolesnej - Najpierw przeszył serce Maryi miecz słowa 

wypowiedzianego przez Symeona. Pod krzyżem przeszył 
je miecz boleści. Słowa Chrystusa: „Niewiasto – oto syn 
Twój”, to testament… Maryja stała się Matką całej 
ludzkości, każdego człowieka [A. Lutostańska]; 
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