
Oto mi Bóg dopomaga, Pan podtrzymuje me życie (Ps 
54)  Uzupełnij:  1. Jezus … swoich uczniów                     
2. Jezus z uczniami zmierzali do …  3. Jezus i Jego uczniowie 
podróżowali przez … 4. Uczniowie nie rozumieli słów Jezusa,           
a bali się Go … 5.  Jezusa powiedział: Kto przyjmuje jedno              
z tych dzieci w imię moje, Mnie  …    6. Bóg wezwał nas przez 
… abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa              
7. Jezus uczy, że prawdziwa … człowieka polega na służbie            
8. Jezus zapytał uczniów o czym to rozmawiali w … 9. Jezus 
mówił, że ludzie Go zabiją, lecz zabity po … dniach 
zmartwychwstanie 10. Uczniowie posprzeczali się między sobą 
o to, kto z nich jest … 11. Jezus rzekł: Jeśli kto chce być … 
niech będzie ostatnim ze wszystkich            i sługą wszystkich! 
12. Wszyscy mamy stać się ufni, jak … które bezgranicznie ufa 
Ojcu   13. Chrystus mówi Apostołom o … Go męce 14. Jezus 
mówił, że  Syn … będzie wydany w ręce ludzi.  

 Św Jan Paweł II  - Liczni wierzący próbują wiernie 

podążać za tym nauczaniem Pana. Chciałbym tutaj 
wspomnieć o rodzicach, którzy bez wahania biorą na 
siebie odpowiedzialność za rodzinę wielodzietną;          
o matkach i ojcach, którzy nie uznają                                          

za najważniejsze poszukiwania sukcesu zawodowego                 
i kariery, lecz troszczą się o przekazanie dzieciom tych 
wartości ludzkich i religijnych, które nadają prawdziwy 
sens istnieniu.  [Orędzie na Wielki Post, Watykan,   8 XII 2003] 

Ojciec Franciszek – … Gdy „nadeszła wiara”                  

w Jezusa Chrystusa (w. 25), rodzi się stan radykalnie 
nowy, który wprowadza nas w synostwo Boże. 

Synostwo, o którym mówi Paweł, nie jest już tym 
ogólnym, które obejmuje wszystkich mężczyzn i kobiety 
jako synów i córki jedynego Stwórcy. … Wiara pozwala 
być dziećmi Bożymi „w Chrystusie” (w. 26) – oto nowość. 
Nie jest to tyle synostwo Boże takie, jak wszystkich ludzi, 

niezależnie od wyznawanej religii czy przynależności 
etnicznej, nie, ale to właśnie owo „w Chrystusie” sprawia 
różnicę. Dzieje się tak wyłącznie poprzez udział                    
w Chrystusowym odkupieniu, a zaczyna w sakramencie 
chrztu świętego. Jezus stał się naszym bratem, a przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie pojednał nas z Ojcem. 
Ten, kto przyjmuje Chrystusa w wierze, zostaje 
„przyobleczony” w Niego przez chrzest i otrzymuje 
godność synowską (por. w. 27)..  [z Audiencji Genera lnej 

08. 09 2021];        Błogosławiony Kardynał 
Stefan Wyszyński – Prymas 
Tysiąclecia - Synteza wszystkich 

ludzkich działań, całego świata, 
sprowadza się do „kubka wody”, podanego w imię 
Chrystusa. - [Kromka Chleba, s.34]. 
Są w kościele ludzie, którzy nie słyszą Ewangelii, bo są 
głusi. Są tacy, którzy słyszą, ale nie dosłyszą, bo są 
półgłusi, albo mikrofon źle działa. Są też tacy, którzy 
słyszą i nie słuchają. Tacy właśnie byli uczniowie, którzy 
szli z Jezusem kawał drogi. Jezus mówił do nich                 
o Wielkim Piątku, Wielkiej Sobocie i Wielkiej Niedzieli,        
o swojej śmierci i zmartwychwstaniu, a oni słyszeli i nie 
słuchali. Postawili w tym momencie chyba najgłupsze 
pytanie: Kto z nich jest największy? – Jeżeli nauczyciel 
tłumaczy trudną lekcję, to jeden z uczniów patrzy przez 
okno, inny kopie sąsiada, jeszcze inny puszcza 
lusterkiem zajączki na ścianie. – Nikt nie rozumie 
potrzeby cierpienia. Kiedy o tym słyszymy, zmieniamy 
temat. Uczniowie też zajęli się myśleniem o sobie.  
Można przypuszczać, że stale myślimy o swoich 
sprawach, ambicjach, zazdrościach. Słyszymy Pana 
Jezusa, ale Go nie słuchamy.       [x Jan Twardowski]. 
Boże, wysłuchaj mojej modlitwy (Ps 54)     

Ewangelia często mówi nam o umniejszaniu 
się, stawaniu się dzieckiem, o służeniu, 
ziarnie, które ma obumrzeć, aby wydać życie. 
Pokora zaczyna się nie od człowieka, ale od 

Pana Boga. – Ktoś powiedział, że miłość jest 
bezinteresownym oddaniem się komuś drugiemu.               
… * Wśród wszystkich religii tylko w chrześcijaństwie dziecko  
odgrywa tak wielką rolę. … Jezus pośrodku uczonych postawił 
tego, który          w ówczesnym świecie nie miał żadnych praw – 
i powiedział, żeby się od niego uczyli prostoty, szczerości,                  
a przede wszystkim ufności. [x Jan Twardowski].  

        MOJE  POSTANOWIENIE:                
Pomodlę się o prostotę, szczerość i pokorę …  
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę.. 

 

1  x  x  P   U     Ł  x  x  

2  x  x  K   F   R    M  x  

3  x  x  x  G  A   I    Ę  x  

4  P   T   Ć  x  x  x  x  x  x  

5  P   Z   J     E  
x  x  

6  x  x  E   A   G   L   Ę  
7  W   E   K    Ć  x  x  x  

8  x  x  x  x  D   O    E  x  

9  x  x  T   Z    H  x  x  x  

1 0  N   J   I   K    Y  x  

1 1  x  x  P   E   W   Z   M  
1 2  D   I   C   O  x  x  x  x  

1 3  x  C    K   J   C   J  
1 4  x  C    O   I   C   Y  
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Bóg wezwał nas przez ewangelię, abyśmy 
dostąpili chwały naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. (2 Tes 2,14)    

Mk 9,30-37 

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, 
On jednak nie chciał, żeby kto wiedział                          
o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: 
Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go 
zabiją, lecz zabity po trzech dniach 
zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli tych 
słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do 
Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich:                                
O czym to rozprawialiście w drodze? Lecz oni 
milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między 
sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, 
przywołał Dwunastu i rzekł do nich: Jeśli kto chce 
być pierwszym, niech będzie ostatnim                                        
ze wszystkich i sługą wszystkich! Potem wziął 
dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy                          
je ramionami, rzekł do nich: Kto przyjmuje jedno                      
z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto 
Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, 
który Mnie posłał. - Kiedy Chrystus mówi Apostołom                           

o czekającej Go męce, oni spierają się, który z nich jest 
ważniejszy. Pycha czyni z człowieka istotę bardzo słabą, 
egocentryczną, szukającą wygody, uciekającą od trudu                 
i cierpienia. Jezus uczy, że prawdziwa wielkość 
człowieka polega na służbie, na oddaniu siebie Bogu. 
Aby otrzymać tę „mądrość zstępującą z góry”, trzeba 
trwać na modlitwie i stać się jak dziecko, które 
bezgranicznie ufa Ojcu. [A. Lutostańska, „Oremus” IX 03,                     

s. 84]. Kto chce być pierwszym, niech służy innym – 
czy to znaczy, że Jezus nie uznaje pierwszego miejsca? 
– Czy uważa, ze to jest miejsce niepotrzebne, od którego 
trzeba uciekać jak od paskudnego powietrza? – Czy 
chciałby ustawiać tylko okrągłe stoły bez pierwszych 
miejsc, jak dla dyplomatów? – Pierwsze miejsce musi 
istnieć zawsze, musi być coś ważnego wśród rzeczy 
nieważnych, ale chodzi o to, żeby zastanowić się, jaką 
drogą dochodzimy do pierwszego miejsca. Jeśli 
przepychamy się siłą  i myślimy tylko o sobie, wtedy to 
miejsce jest straszne i chyba sam diabeł na nim siedzi                  
i czeka na kwiatki i fotografię. Jeżeli jednak służymy 
ludziom, to nawet nie wiemy, że już jesteśmy na 
pierwszym miejscu. Święci w niebie dopiero dowiedzą 
się, jak ważni byli na ziemi; to zdziwienie będzie należało 
do dodatkowych przyjemności.  [x. Jan Twardowski]. 

MODLITWA WIERNYCH   
1. Módlmy się za Kościół Święty, który jest naszym 
domem, aby  karmił nas Słowem Bożym i Chlebem życia 
– Ciebie prosimy ...                                      
2. Módlmy się za papieża Franciszka, aby Pan                          
Go wspierał, a ludzie przyjmowali z otwartymi sercami - 
Ciebie prosimy...                                      
3. Módlmy się za wszystkie dzieci z naszego Instytutu,                      
ich rodziny, lekarzy, pielęgniarki, aby jak ewangeliczne 
dziecko zawsze ufali Jezusowi - Ciebie prosimy ...                       
4. Módlmy się  za wszystkie dzieci i młodzież całego 
świata o prawo do życia w pokoju i miłości  - Ciebie...                                    
5. Módlmy się za nas abyśmy umieli z pokorą i miłością 
Bożą pomagać naszym bliskim. - Ciebie prosimy ...                     
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?" – „Kto chce być 
pierwszym...” - Słowa Chrystusa musiały wywoływać                     
u Apostołów wiele rozterek. I jeśli dziś traktuję te słowa 
na serio, także powinienem (powinnam) odczuwać jakiś 
niepokój. Zwłaszcza, gdy Jezus mówi o krzyżu… Czy ja 
już wiem …  co to znaczy dźwigać krzyż. Nie ten                             
z drewna, ale równie ciężki krzyż choroby, utraty 
najbliższych, ubóstwa, samotności, ludzkiej 
niesprawiedliwości. Czy dla mnie słowa Chrystusa są 
jeszcze teorią czy już wzniosłym nauczaniem … znaną 
melodią, która towarzyszy w godzinach własnej udręki, 
bo  wtedy jest jakoś łatwiej. - Chrystus wie,                                      
że doświadczenie krzyża jest nieodwołalne i nieuniknione                    
w ludzkim życiu, że prędzej czy później czeka                                 
to każdego… Właśnie dlatego powiedział o swoim krzyżu 
Apostołom, aby mogli się oswoić  z myślą o tej ciężkiej 
próbie i na nią przygotować …  - Zrozumienie                                
i pogodzenie się z koniecznością cierpienia, dokonuje się 
powoli, rodzi się w bólach wraz z wewnętrzną 
dojrzałością. - Ale to przychodzi dopiero wtedy, gdy 
człowiek coś już w życiu przejdzie. – Czy ciągle mam 
inne  sprawy i myśli w głowie? -  Np. czy jestem dość 
ważny(a), sławny(a), czy ludzie się ze mną liczą,                             
co o mnie mówią i myślą, czy mnie podziwiają? …                                         
A może mógłbym coś zrobić, aby było o mnie głośniej? - 
Jak na swoje możliwości, jestem stanowczo za mało 
doceniony(a)! Na pewno należy mi się więcej! – Tak, to 
są dwa odległe bieguny i ogromne skrajności: - to co 
mówi  Chrystus  – i  to co ja … o sobie  myślę!  - Czy 
uważam, że Bóg mnie nie rozumie…?  -  Czy też może 
zauważam, że w takim myśleniu przejawiam całkowity 

brak pokory? -  że ulegam próżnym 
marzeniom o swojej doskonałości?...  -                         
I chyba dlatego Chrystus stawia                       
za wzór małe dziecko … Kiedyś, w 
starożytności, dziecko było uosobieniem 
bezradności, i to nie tylko  w zakresie zaspokajania 
życiowych potrzeb, ale także swoich praw. Dziecka, poza 
miłością rodzicielską, nic nie chroniło: było zdane tylko 
na troskliwość i ofiarność swoich najbliższych…                              
I dlatego dziecko było dla Chrystusa synonimem pokory         
i niedościgłym wzorem dla chrześcijanina. Wobec Boga 
mam  być jak to dziecko: całkowicie zdany(a) na Jego 
łaskę, ufny(a), bez cienia buntu ani sprzeciwu, liczący(a)  
tylko na Jego miłość,  a nie na swoje prawa czy zasługi. 
– Czy wierzę, że Jego miłość jest tak niezawodna,                         
że stanowi gwarancję lepszą niż największe moje 
wysiłki… - Czy ufam Bogu?    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: Wybaw mnie, Boże, w imię 
swoje (Ps 54) IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...         

To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia                           

w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:                              
Pan podtrzymuje całe moje życie(Ps54)                                     

[wg: Ks. M. Pohl, http://mateusz.pl/czytania/2012/]. 

KALENDARIUM  -                        
21 IX  – pn. – Święto św. Mateusza, Apostoła                              
i Ewangelisty -  Każdemu człowiekowi Chrystus udziela 

darów według miary swojej miłości. Niestety, ludzkie 
spojrzenia i opinie albo nasze własne przekonania o nas 
nie pozwalają nam uwierzyć w to, że jesteśmy tak bardzo 
obdarowani. Także celnik Mateusz wiele musiał w sobie 
pokonać, by poczuć się godnym wezwania Jezusa.                         
Co nas dzisiaj krępuje aby pójść za Panem?                    
[S. M. Elia i ks. W. Skóra MIC, „Oremus” IX 2001, s. 90].                         

23  IX  – śr. – Wsp. św. Pio z Petrelciny                                        
- jeden  z największych mistyków. Owocem jego 

głębokiej wiary było duchowe i cielesne zjednoczenie z 
Chrystusem cierpiącym za ludzkie grzechy ... 
Heroiczność cnót oraz cuda, które dokonały się za jego 
wstawiennictwem, zostały potwierdzone podczas 
kanonizacji dokonanej w 2002 roku przez Jana Pawła II. 
[M. P. Gniadek, „Oremus” IX 2008, s. 95].                                  
25  IX  – wt. –  Wspomnienie bł. Władysława                              
z Gielniowa, prezbitera - (ok. 1440-1505)- bernardyn, 

patron Warszawy, słynął z wielkiej czci męki Pańskiej. 
Odznaczał się duchem pokuty i surowym, pełnym wyrzeczeń 
stylem życia. Jego postawa i posługa zjednały mu szacunek 
wiernych. Już wkrótce po jego śmierci lud Warszawy gromadził 
się przy jego grobie, modląc się za jego wstawiennictwem.                            


