
 Uzupełnij:  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 - „W XXVIII Światowy Dzień 

Chorego, Jezus kieruje zaproszenie do chorych, 
uciśnionych i biednych, którzy wiedzą, że zależą 
całkowicie od Boga i, dotknięci ciężarem próby, 
potrzebują uzdrowienia. Osobom przeżywającym 
przygnębienie z powodu swojej sytuacji słabości i 
bólu Jezus Chrystus nie narzuca przepisów prawa, ale 
oferuje swoje miłosierdzie czyli samego siebie jako 
odnawiającą moc. Jezus patrzy na poranione 
człowieczeństwo. On ma oczy, które widzą i które 
zauważają, gdyż patrzą głęboko, nie rozglądają się 
obojętnie, lecz zatrzymują się i akceptują całego 
człowieka, każdego z jego stanem zdrowia, nie 
odrzucając nikogo, zapraszając każdego do wejścia              
w Jego życie, aby doświadczyć łagodności. (Watykan, 
2020-01-3, „Orędzie na światowy Dzień Chorego”.);   
św. Jan Paweł II  - «Kościół, dzieląc radości i nadzieje, 

smutki i lęki ludzi każdej epoki, nieustannie towarzyszył 
ludzkości i wspomagał ją w walce z cierpieniem oraz                 
w dążeniu do ochrony zdrowia. Starał się zarazem 
ukazywać ludziom sens cierpienia oraz bogactwo 

odkupienia dokonanego przez Chrystusa Zbawiciela. 
Historia zna wielkie postaci mężczyzn i kobiet, które 

wiedzione pragnieniem naśladowania Chrystusa 
przez głęboką miłość do ubogich i cierpiących 
braci, tworzyły niezliczone formy opieki nad nimi, 
nasycając dobrem ostatnie dwa tysiąclecia. [Orędzie 

na VIII Świat. Dzień Chorego].   

Stefan Kardynał Wyszyński – Myślenie o innych 

wyprowadza nas z naszego wnętrza na wolność. 
Jesteśmy wtedy w przestrzeni, jesteśmy wśród 
mnóstwa ludzi. Są ich miliony [Druga Kromka chleba, luty 4] 
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. A czas, który pędzi 

jak wariat, im jest go mniej, tym sensowniejsze stawia 
pytania.  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, odpowiedzialnością, 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 zewnętrznym świadectwem dla całego 
świata. [Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd. W drodze 

2005. s.29-30]. MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się 

abym był(a) czytelnym znakiem Jezusa Chrystusa 
ukrzyżowanego …, a 11 lutego  będę pamiętać                      
o chorych,  którym możemy w jakikolwiek sposób pomóc 
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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, 12);   

  Mt 5, 13-16  
 Jezus powiedział do swoich uczniów:                        
"Wy jesteście solą 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 lampy i nie umieszcza pod 
korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, 
którzy są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje 
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. [Wojciech Jędrzejewski 
OP, "Oremus" styczeń/luty 2005, s. 151];                              

 KALENDARIUM:                                                                     
11. II. – wt.-  Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
z Lourdes - Objawienia w Lourdes miały miejsce w 1858 

roku – Skromna dziewczyna z ubogiej rodziny Ludwiki                         
i Franciszka Soubirous - byłego młynarza, stała się 
narzędziem, którym Matka Boża posłużyła się, aby 
przekazać ludzkości swoje orędzie. Maryja objawiła się 
światu jako „Niepokalane Poczęcie”. Wezwała 
grzeszników do czynienia pokuty oraz cały Kościół                       
do nawrócenia i odmawiania modlitwy różańcowej.                                                                        
11. II. – wt.-  Światowy Dzień Chorego -                                         

Od 13 V1992 roku, z inicjatywy papieża                           
św. Jana Pawła II, 11 lutego jest Światowym Dniem 
Chorego. Ojciec Święty ustanawiając ten dzień napisał: 
"Światowy Dzień Chorego ma na celu uwrażliwienie 
Ludu Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich 
instytucji działających na rzecz służby zdrowia                            
oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia 
lepszej opieki chorym; pomagania chorym                                                
w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, 
a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; 
włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot 
chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz 
cenniejszego zaangażowania wolontariatu".                         

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  –  WYSŁUCHAJ NAS PANIE    

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                                                             
Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie                                
w wiecznej pamięci. Nie przelęknie się złej nowiny, 
jego mocne serce zaufało Panu.  (Ps 112)   

 KALENDARIUM:                                                             
10. II. – pn.-  Wspomnienie św. św. Scholastyki, 
dziewicy- (480-540), siostra bliźniaczka św. Benedykta, 

podobnie jak on wybrała życie dziewicze ze względu                                             
na Boga. Takie powołanie spełnia się w odosobnieniu, 
cichości i modlitwie.                                                                            
[T. Zamorski OP, "Oremus" 02. 2012, s. 184 ].    

14. I. – pt. - Święto świętych Cyryla, mnicha,                                
i Metodego, biskupa - patronów Europy – Aktem 

wielkiej odwagi ze strony obu braci, Cyryla i Metodego 
(IX w.), była wyprawa misyjna do ludów słowiańskich. 
Święci bracia byli przeświadczeni, że Ewangelia 
przekracza bariery kulturowe i językowe, ponieważ niesie 
orędzie, które jest skierowane wprost do serca 
człowieka. Ich “głoszenie Ewangelii stało się drogą                            
i środkiem wzajemnego poznania i jedności wśród 
różnych ludów rodzącej się Europy” (Jan Paweł II). Dziś 
za ich wstawiennictwem módlmy się, aby zanikło to, co 
dzieli Kościoły, ludy i narody, a różnice tradycji i kultury 
stały się wzajemnym dopełnieniem wspólnego bogactwa.                                   
[Ks. Jan Konarski, „Oremus” styczeń 2004, s. 61].  
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