
Uzupełnij: 1. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem 

do nich należy królestwo niebieskie”  2. „Nauczycielu … 
co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” 3. „Znasz 
przykazania: Nie ...”  4. „Znasz przykazania: Nie ...”               
5. „Znasz przykazania: Nie ... fałszywie”. 6. „Jednego             
ci brakuje: Idź, sprzedaj … co masz, i rozdaj ubogim”             
7. „Trudno jest bogatym … do królestwa Bożego”.                 
8. Prawdziwym skarbem jest więź z Bogiem i – w Bogu – 
z … człowiekiem.  9. „Nikt nie … domu, braci, sióstr, 
matki, ojca, dzieci i pól z powodu Mnie i z powodu 
Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej”. 10. Boża 
mądrość wskazuje drogę do prawdziwego skarbu, którym 
nie są jakiekolwiek dobra ... 11. Jest naszym 
Zbawicielem.  12. „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez 
… igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego.” 
 

 

• O. Franciszek  -   „…Droga do prawdy i wolności 

jest procesem żmudnym i trwa przez całe życie. 
Jest to droga, w której jesteśmy prowadzeni                     
i wspierani przez Miłość płynącą z krzyża” … - 

Wolność to skarb, który doceniamy naprawdę dopiero 
wtedy, gdy ją tracimy. Dla wielu z nas, nawykłych                 
do życia w wolności, często jawi się ona bardziej jako 
pewne nabyte prawo, niż dar i dziedzictwo, którego 
należy strzec. Ileż to nieporozumień wokół tematu 
wolności, ileż różnych wizji ścierało się na przestrzeni 
wieków!...    
 Nigdy nie można zmuszać w imię Jezusa,              
nie można nikogo czynić niewolnikiem w imię Jezusa, 
który czyni nas wolnymi. Chodzi o wolność będącą 
darem, jaki otrzymaliśmy       w sakramencie chrztu św..  
[z papieskiej katechezy, 06.10. 2021];          

   • Św Jan Paweł II  „ 
Różaniec �to modlitwa, 
którą bardzo ukochałem. 
Przedziwna modlitwa! 
Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...] 
Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia 
anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej 
duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. 
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca 
serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, 
które składają się na życie człowieka, rodziny, 
narodu, Kościoła, ludzkości. … W ten sposób ta 
prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem 
ludzkim. [29 października 1978 

    • Błogosławiony Kardynał Stefan 
Wyszyński – Prymas Tysiąclecia - Potęga 
Boga jest tak wielka, że potrafi On obdzielić pełną 
miłością każdego człowieka. [Kromka chleba, VII, 31]. 

    

Niektórzy obgadują bogatego młodzieńca,                    
że dobrze się zapowiadał, ale nic z tego nie wyszło 
i zmarnował swoje powołanie. Widzę jednak przy 
nim dwa światła nadziei. Pierwszym – jest smutek 
… odszedł ze smutkiem w sercu. Jeśli ktoś leży             
w hebanowym łóżku wśród bogactw i tęskni                 
za czymś – to dobry znak. Wie, że mu brak czegoś 
wielkiego.  – Drugim światłem jest to, że  Jezus 
„spojrzał na niego z miłością”… Odejść                        
ze smutkiem od Jezusa, który kocha, to znaczy 
wrócić potem do Niego ze łzami radości…  
Pomódlmy się                  o spojrzenie Jezusa pełne 
miłości na tych, którzy odchodzą od Niego. 
Nieprawdopodobne, ale On patrzy z miłością na 
grzeszników.  – Czy umiemy tak spojrzeć na tego, 
który od nas odchodzi, nie chce z nami iść i nam 
służyć? – Miłosne spojrzenie zawsze jest 
początkiem nowych cudów … [x Jan Twardowski,                

W świetle Ewangelii, s.153]. MOJE  POSTANOWIENIE:              
Pomodlę się o Bożą miłość i cierpliwość wobec 
siebie i bliźniego i o czas, który oddamy Bogu …  
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę.. 
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Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem              
do nich należy królestwo niebieskie. (Mt 5,3) 

Mk 10,17-30 
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien 
człowiek i upadłszy przed Nim na kolana, pytał Go: 
Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć 
życie wieczne? Jezus mu rzekł: Czemu nazywasz 
Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. 
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie 
kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czcij 
swego ojca i matkę. On Mu rzekł: Nauczycielu, 
wszystkiego tego przestrzegałem od mojej 
młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego 
i rzekł mu: Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj 
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz 
miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną. 
Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł 
zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. 
Wówczas Jezus spojrzał wokoło i rzekł do swoich 
uczniów: Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa 
Bożego. Uczniowie zdumieli się na Jego słowa, lecz 
Jezus powtórnie rzekł im: Dzieci, jakże trudno wejść                          
do królestwa Bożego . Łatwiej jest wielbłądowi przejść 
przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa 
Bożego. A oni tym bardziej się dziwili i mówili między 
sobą: Któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich 
i rzekł:   U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga 
wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr zaczął mówić                              
do Niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy                       
za Tobą. Jezus odpowiedział: Zaprawdę, powiadam 
wam: Nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, 
dzieci    i pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii, żeby 
nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, 
braci, sióstr, matek, dzieci i pól, wśród prześladowań,                    
a życia wiecznego w czasie przyszłym. 
Boża mądrość wskazuje drogę do prawdziwego skarbu, 
którym nie są ani bogactwa, ani jakiekolwiek inne dobra 
doczesne. „Co mam czynić?” – pyta bogaty młodzieniec. 
„Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim,                            
a będziesz miał skarb w niebie” – odpowiada Chrystus. 
Serca ludzkiego nie zaspokoją namiastki. Więź z Bogiem 
i – w Bogu – z drugim człowiekiem jest prawdziwym 
skarbem, zdolnym nas zaspokoić i uszczęśliwić. 
Bogactwo dzielone z bliźnimi w potrzebie otworzy nam 
drogę do królestwa niebieskiego. [B. Paszkiewicz, „Oremus” 
październik 2009, s. 50] 
 

   MODLITWA WIERNYCH   
1. Módlmy się za Kościół Święty, aby wspomagał nas                         
w pielgrzymce wiary i do wielkodusznej odpowiedzi Ojcu 
Niebieskiemu  wzywającemu nas do nawrócenia, miłości 
i radości życia - Ciebie prosimy...        
2. Módlmy się za wszystkich prześladowanych, aby Pan                           
ich wspierał, a ludzie przyjmowali w duchu poszanowania 
godności każdego człowieka - Ciebie prosimy...                                
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, 
ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby postępowali                          
za Chrystusem w światłości życia. - Ciebie prosimy ... 
4. Módlmy się za wszystkich Polaków, aby dzięki 
umiejętności spotkania, jakiego uczył nas błogosławiony 
Jan Paweł II, potrafili na co dzień przezwyciężać wszelką 
wrogość, nieufność, pokusę zniewag i wzajemnego 
potępiania.- Ciebie prosimy... 
5. Módlmy się za wszystkich, którzy modlitwą, 
cierpieniem i ofiarą wspierają „żywy pomnik” Świętego 
Jana Pawła II, którym są stypendyści Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia”, aby za okazane serce dobry Bóg 
obdarzył ich obfitym błogosławieństwem i łaską- Ciebie...        
6. Módlmy się za nas samych - abyśmy wypełniali 
duchowy testament świętego Jana Pawła II  poprzez 
wierność wierze w słowie i świadectwie życia. - Ciebie ...     
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?" -  Słowo Boga jest skuteczniejsze i ostrzejsze 

od najbardziej nowoczesnego laserowego noża. 
Przenika aż do rozdzielenia duszy i ducha, a więc osiąga 
to, co dla nas jest niezwykle trudne, wciąż jeszcze                         
w pełni niemożliwe. Nie umiemy oddzielić życia                         
od ducha, nie potrafimy osądzić pragnień i myśli serca … 
Dobrze to widać w spotkaniu Jezusa z bogatym 
człowiekiem, który wypełniony był pragnieniem 
osiągnięcia życia wiecznego. Jego życie moralne było na 
wysokim poziomie. Ta szlachetność zachowana                         
„od młodości” spotkała się z radosnym przyjęciem przez 
Jezusa. Rzadko Ewangeliści notują, iż Jezus „spojrzał                        
z miłością”. … Piękne serce wezwane do przyjaźni                        

z Jezusem musiało dokonać wyboru. Przyjaźń za cenę 
rezygnacji  ze wszystkiego … Słowo Boga jest 
wszechmocne, a człowiek może je odrzucić, nie na 
zasadzie swojej wszechmocy, lecz na zasadzie wolności. 
Jest to niezwykle głęboka tajemnica, do której trzeba 
nam wracać, i to często, jeśli chcemy wykorzystać                         
w pełni zarówno wolność, jak i łaskę wszechmocnego 

Boga … Kochający Bóg delikatnie wspiera tych, którzy 
wybrali świat łaski. Cierpliwie czeka ze swym 
przebaczeniem na tych, którzy poszli swoimi drogami. 
Wolność opowiedzenia się po stronie Boga czy grzechu 
to jedna z najgłębszych tajemnic. Chwała każdemu, kto 
umie powiedzieć Bogu „tak”.  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: Powróć, o Panie, jak długo 
będziesz zwlekał? (Ps 90)  IV – Contemplatio: 

Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego 
westchnienia Ducha, ukojenia  w Bogu. Powtarzaj w 

różnych porach dnia: Nasyć nas, Panie, Twoim 
miłosierdziem. (Ps 90). [z: Skuteczność Bożego słowa,                           

Ks. E. Staniek]. KALENDARIUM                   
13. X. – śr. – Wsp. bł. Honorata Koźmińskiego, 
prezbitera -  (1829 – 1916) jako młody człowiek utracił 

wiarę. Podczas studiów trafił do więzienia, oskarżony                    
o udział w spisku przeciwko carowi. Tam ciężko 
zachorował… Po wyjściu na wolność dokończył studia                   
i wstąpił do zakonu kapucynów. Zasłynął jako 
charyzmatyczny spowiednik, odnowiciel życia zakonnego 
i założyciel wielu zgromadzeń…                    
15. IX. – pt. – Wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy        
i doktora Kościoła -   (1515-1582) Teresa wstąpiła do 

klasztoru karmelitańskiego w Avili w wieku 20 lat.                       
We współpracy ze św. Janem od Krzyża przeprowadziła 
reformę klasztorów... Napisała.: „Księgę życia”, „Drogę 
doskonałości”, „Twierdzę wewnętrzną …”.                                    
16. X. – sb. – Wsp.  św. Jadwigi Śląskiej – Wywodziła 

się z arystokratycznego rodu z Andechs w Bawarii.                     
W b. młodym wieku poślubiła księcia wrocławskiego 
Henryka Brodatego. Stanowili wzorowe małżeństwo                         
i doczekali się kilkorga dzieci. Jadwiga otaczała opieką 
miejscową ludność, wyposażała kościoły i klasztory...                        
Po śmierci męża wstąpiła do klasztoru cysterek                          
w Trzebnicy. Zmarła w 1243 roku, w wieku 60 lat.                    
17. X. – ndz. – Wsp.  św. Ignacego Antiocheńskiego, 
biskupa i męczennika – wg legendy miał być tym 

dzieckiem, które Chrystus postawił przed Apostołami, 
mówiąc: „…Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak 
dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego”. Był 
trzecim z kolei (po św. Piotrze i św. Ewodiuszu) 
biskupem Antiochii (ok. 70-107). Skazany na pożarcie 
przez dzikie zwierzęta;- Jego listy są ważnym 
świadectwem wiary pierwotnego Kościoła.                                  
[H. Ożdżyńska, „Oremus” X 2009, s. 58-59, 67, 70-71, 74]. 

   


