
Hasła: 1.  „Pewnego dnia … upadając na kolana, prosił 
Jezusa: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. 2. Jezus 
zdjęty litością, … rękę i dotknął go. 3.  Jezus rzekł: „Chcę, 
bądź …”. 4. Jezus surowo mu … żeby nikomu nic nie mówił.  
5.  Ludzie … schodzili się do Jezusa.  6.  „Złóż za swe 
oczyszczenie ofiarę, którą … Mojżesz”. 7.  Według Prawa 
Izraela człowiek trędowaty był wykluczony ze …”.  8.  „Jezus 

nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz … w miejscach 
pustynnych.”.  9.  Jezus uzdrowionemu przykazał też, żeby 
złożył za swe oczyszczenie ofiarę na …   10. Uzdrowiony 
trędowaty miał też pokazać się …”.   11.  Lecz on po wyjściu 
zaczął wiele … i rozgłaszać to, co zaszło 12.  „Jezus głosił 

…   o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu”. 

 • Papież Franciszek: Drodzy bracia i siostry - 

zapowiadając uczniom swoją mękę, śmierć                                        
i zmartwychwstanie, aby wypełnić wolę Ojca, Jezus ukazuje 
im głęboki sens swojej misji i wzywa ich do zjednoczenia się         

z nią dla zbawienia świata.                                                         

–… Podążając wielkopostną drogą, która prowadzi nas 
do uroczystości wielkanocnych, pamiętajmy o Tym, który 
„uniżył samego siebie, czyniąc się posłusznym aż do 

śmierci i to śmierci krzyżowej” (Flp 2, 8). W tym czasie 
nawrócenia odnówmy naszą wiarę, zaczerpnijmy „żywej wody 
nadziei” i przyjmijmy z otwartym sercem miłość Boga, która 
przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. …              
Post, modlitwa i jałmużna, przedstawione przez Jezusa                   

w Jego kazaniu (por. Mt 6, 1-18), są warunkami i znakami 
naszego nawrócenia. Droga ubóstwa i wyrzeczenia (post), 
spojrzenie i gesty miłości wobec zranionego człowieka 
(jałmużna) oraz synowski dialog z Ojcem (modlitwa) 
pozwalają nam wcielić w życie szczerą wiarę, żywą nadzieję             
i czynną miłość. …”.  [z Orędzia na Wielki Post 2021].  

• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński -  Ciężko jest 
być wiernym Bożym przykazaniom, ale zachowanie 
Bożych przykazań daje radość, a pogwałcenie ich 
mnoży krzyże i mękę. (Kromka chleba, II - 26).                                                                                                

•  św. Jan Paweł II - …  Oto czas sprzyjający, drodzy 
bracia i siostry, by zastanowić się nad naszą postawą 
względem Boga i braci. Oto dzień zbawienia, w którym 
trzeba dogłębnie przeanalizować kryteria kierujące 
nami w codziennym życiu. Dopomóż nam, Panie, 
byśmy całym sercem nawrócili się do Ciebie — Drogi, 
która prowadzi do zbawienia, Prawdy, która wyzwala, 
Życia, które nie zna śmierci.  [Środa Popielcowa,     5 marca 

2003].  

* Trędowaty był cały chory, ani mniej, ani więcej. … 
Straszył jak najgorsza grypa. W końcu przyszedł do 
Pana Jezusa i wyznał wiarę.  Ilu nie trędowatych, 
szlachetnych, z dobrą opinią stale do Niego 
przychodzi, bo można być trędowatym na sto 
procent, ale nie można być dobrym na sto procent. 
Każdy  z najlepszych świętych musi się wciąż 
nawracać. Nawet święty kanonizowany nigdy nie był 
cały bez zarzutu. -  Z trędowatym nikt nie chciał 
rozmawiać, jeden tylko Jezus. – Dzisiaj do Jezusa 
przychodzą zdrowi, którzy maja z kim rozmawiać              
i z kim się spotykać. Brak im jednak Boga. Stale ich 
coś od Niego odpycha: zmęczenie, zniechęcenie, 
rozmaite humory, wstawanie lewą nogą z łóżka, 
nagły spadek ciśnienia na łeb na szyję. Wleką się 
przez życie jak trędowaci bez laski. - Do Boga 
trzeba przychodzić dniem i nocą. … Nawracał się 
Piotr, Tomasz, Paweł – wszyscy święci po kolei. – 
Nie tylko trądu czy grzechu trzeba się bać, ale 
lenistwa w służbie Bożej.-  Trędowaty to jeszcze pół 
biedy, ale cała bieda to być leniuchem i nawracać 
się do siebie samego.        
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Spowiedź pół godziny 
      przed i po Mszy Św. 

     oraz na prośbę.  
 

1 x T  Ę  O  A  Y x x 

2 x x x W  C  Ą  N  Ł 
3 O   Y  Z  Z   Y x 

4 x x P   Y  A   Ł x 

5 x x Z  W S   D x x x 

6 x x x P  Z  P  S  Ł 
7 S  O   C  N  Ś  I 
8 x x x P  Z  B  W  Ł 
9 Ś  I   E  T  O x x 

10 K  P   N   I x x x 

11 x O  O  I  D  Ć x x 

12 E  A   E   Ę x x x 
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Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył 
wszelkie choroby wśród ludu. (Mt 4,23); 
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa 
trędowaty i upadając na kolana, prosił 

Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”. Zdjęty 
litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: 
„Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go 
opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo mu 
przykazał i zaraz go odprawił ze słowami: „Uważaj, 
nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi                    
i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał 
Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po 
wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to,                   
co zaszło, tak   że Jezus nie mógł już jawnie wejść 
do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. 
A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.                              
W Chrystusie, cokolwiek czynimy, wszystko                            
na chwałę Bożą czynimy. Dlatego staramy się 
przypodobać wszystkim pod każdym względem, 
szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby 
byli zbawieni. Tylko to, co czynimy na chwałę Bożą                   
i dla dobra innych ludzi, pozostanie na wieki. Bóg 
szuka takich, którzy oddają Mu cześć w duchu i w 
prawdzie. I Bóg błogosławi takich, którzy                           
we wszystkim starają się, aby inni mogli dostąpić 
zbawienia. Szukamy zawsze najpierw Królestwa 
Bożego. Szukamy chwały Boga i zbawienia innych. 
[Marek Ristau];

 * Ci, co żyli za czasów Jezusa, inaczej patrzyli na 
cud niż my dzisiaj. Dla nich całe życie było Bożym 
cudem. Nikt go nie sprawdzał. Był dla wszystkich 
oczywisty. Cud oczyszczenia trędowatego oglądano 
jako znak mocy Bożej.           Współczesny 
człowiek sprawdza cud, kwestionuje, podważa jego 
wiarygodność na wszystkie strony. Utraciliśmy 
świeżość, bezpośredniość spojrzenia oczyma wiary 
na wszystko, co się dzieje w naszym życiu. - Czy to 
cudowne wydarzenie oczyszczenia trędowatego nie 
jest dla nas, dziś żyjących – takim znakiem Boga? - 
Czy szukamy w Jego mocy źródła naszego 
oczyszczenia z grzechów? [Jan Twardowski, W świetle 

Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s.123].  

  MODLITWA WIERNYCH  - Módlmy się -                                        
1. - za Ojca świętego Franciszka, biskupów,                              

kapłanów, rekolekcjonistów -  by ich posługa ukazywała 
wielkie Boże miłosierdzie.…                                                          
2. - za rządzących, aby otworzyli się na prawdę i na jej 

moc                                                               
3. -  za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, pielęgniarki 
lekarzy, aby ich praca i cierpienia przyczyniały się do 
uświęcenia całego ludu Bożego…                                          
4.  - za nas, aby Pan dał nam przebaczenie, owocne 

przeżycie Wielkiego Postu, pogłębienie wiary                                 
i doprowadził nas do radości Zmartwychwstania …

 Zmiłuj się, Panie, zmiłuj nad Twym ludem …       
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 tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?" – ...   Chcąc to 

wydarzenie dobrze zrozumieć, trzeba mieć na uwadze dwa 
rodzaje cudów Jezusa. Jedne, a jest ich większość, … to 
jakby lekcje poglądowe dla słuchaczy. …- drugie miały 
charakter bardziej prywatny i można je nazwać osobistym 
darem miłości ofiarowanym konkretnemu człowiekowi. … - 
Uzdrowienie trędowatego należy do tej drugiej grupy 
cudów. Jezus ulitował się nad nim. … Chrystus doskonale 
zdawał sobie sprawę z tego, że zbyt wczesna sława 
utrudni Mu wykonanie zadania. Stąd Jego ostrzeżenie pod 
adresem uzdrowionego: „Uważaj, nikomu nic nie mów...”. 
Jezus nie chciał rozgłosu, nie chciał działać w nimbie 
sławy. - Uzdrowiony jednak nie rozumiał wskazań Jezusa. 
Nie umiał ukryć swego szczęścia. Wydawało mu się, że 
przyczyniając się do rozsławienia Proroka z Nazaretu 
będzie Jego dobrodziejem. Stało się jednak odwrotnie. 
„Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał 
w miejscach pustynnych”. 

Był tylko jeden wypadek, gdy Jezus zgodził się na głośne 
wołanie „Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, 
który przychodzi w imię Pańskie!”. Miało to miejsce                          
u samego kresu Jego życia, na kilka dni przed śmiercią. 
Ten triumf już Jego dziełu nie zaszkodził. 

Wielkie wartości dojrzewają bardzo powoli                                   
i wymagają spokoju. Kto szuka sławy, wcześniej czy 
później staje się jej ofiarą. Prawdziwa wielkość 
człowieka ujawnia się najczęściej po jego śmierci. 
Rzadko się zdarza, by pomniki stawiane komuś za 
jego życia przetrwały dłużej niż jedno pokolenie.                       

Te, które trwają, są wzniesione po latach,                      
a czasem nawet wiekach, przez potomnych, 
którzy doceniają prawdziwą wielkość zmarłego 
człowieka. Ewangelia przestrzega przed pogonią                          

za sławą, widząc w niej bardzo niebezpieczną pułapkę 
pychy. Równocześnie ukazuje wartość twórczego wysiłku 
bez rozgłosu. Szczęśliwy, kto zrozumie to ewangeliczne 
ostrzeżenie i zamiast sławy u ludzi, szuka w życiu radości 
własnego sumienia z powodu dobrych czynów dokonanych 
w ukryciu.                                                                         
- III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed 
Bogiem serce … Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu: 

Wyznaję mą nieprawość Panu, a Ty darowałeś 

niegodziwość mego grzechu. (Ps 32)                           - 
IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha … Powtarzaj w różnych 
porach dnia: Tyś jest ucieczką i moją radością. (Ps 32)                   
[z: Ks. Edward Staniek, Sława utrudnia życie, Oremus].  

Istotą Wielkiego Postu …nie są jakieś zewnętrzne 

praktyki ale prawdziwe nawrócenie serca, czyli pojednanie 
z Bogiem, który sam pierwszy wychodzi z inicjatywą 
spotkania z człowiekiem w miłości. Posypanie głów 
popiołem jest z jednej strony znakiem uznania własnej 
słabości i grzeszności,  z drugiej – zaproszeniem do swego 
życia Boga z Jego miłosierdziem. [M.Zachara MIC].             
KALENDARIUM                                                                                          

17. 02  - śr.  – Środa Popielcowa  – Rozpoczynamy 
święty czas Wielkiego Postu. Kościół daje nam 40 
dni, żebyśmy przygotowali się na największe święta 
chrześcijańskie – Święte Triduum Męki, Śmierci                                 
i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.                               

Popiół na naszych głowach przypomina o tym, że Bóg 
nas stworzył z niczego i że kiedyś w proch obrócimy się 

zarówno my sami, jak  i nasze plany i ambicje, jeśli nie 
będą oparte na Ewangelii Chrystusowej.                                                    
-  Ewangelia wymaga od nas wiary i wzywa                                       
do nawrócenia.                                                            
Ten akt wewnętrznej przemiany powinien dokonać się na 
trzech poziomach:                                               - 
w relacji do bliźnich przez jałmużnę, ofiarowanie siebie,                            
-  w stosunku do Boga przez modlitwę i oddanie                           
Mu należnej chwały,                                                                                
- zaparcie się siebie aby uporządkować własne wnętrze 
przez post;                                                                                 
[ z: O. P. Stasiński OFMCap, "Oremus" Wielki Post 2006, s. 4]; 

Bóg jest pierwszym, który chce spotkania z nami                                         
w modlitwie. Nie bójmy się jeszcze raz przyjąć Jego 
zaproszenia. 


