
Uzupełnij: 1. Wokół Jezusa gromadziło się mnóstwo ludu 

z całej Judei i Jerozolimy oraz z …Tyru i Sydonu                
2. Do was należy królestwo Boże, którzy teraz …                    
3. Biada ... 4. Błogosławieni będziemy, gdy z powodu 
Syna Człowieczego podadzą w … nasze imię 5. Do was 
należy królestwo Boże 6. „Biada wam, którzy się teraz 
śmiejecie, albowiem …  się i płakać będziecie” 7. Do was 
należy królestwo Boże, którzy teraz …  8. Głodujący będą 
…9. Biada, gdy wszyscy  was będą … 10.  Królestwo 

Boże należy do tych, których  … z powodu Jezusa                 
11. „Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód 
… będziecie” 12. Na prześladowanych z powodu Jezusa 
czeka wielka … w niebie 13. … się i radujcie w owym dniu 

(prześladowania) bo wielka jest wasza nagroda w niebie. 

Papież Franciszek: „… Komunia świętych scala 
wspólnotę wierzących na ziemi    i w niebie”                   

–  Prorok Jeremiasz przypomina nam: „Przeklęty mąż, 
który pokłada nadzieję w człowieku, [...] błogosławiony 
mąż, który pokłada ufność w Panu” (17, 5-7). Nawet jeśli 
w pełni polegamy na wstawiennictwie świętego, a tym 
bardziej Najświętszej Maryi Panny, nasza ufność ma 
znaczenie tylko w relacji do Chrystusa. Tak jak droga ku 
danemu świętemu czy Matce Bożej na nich się nie 
kończy, tak, tędy przebiega, lecz w relacji do Chrystusa.      
A więź, która łączy nas z Nim i między sobą, ma 
specyficzną nazwę: ta więź, która nas wszystkich łączy 
między sobą i nas z Chrystusem to „komunia świętych”. 
To nie święci czynią cuda! „ten święty czyni wiele cudów”: 
nie, przestań! To nie święci czynią cuda, lecz jedynie 
łaska Boża, która poprzez nich działa. Cuda czyni Bóg, 
łaska Boża, działając przez osobę świętą, osobę 
sprawiedliwą. Musi to być jasne. Są ludzie, którzy mówią: 

„nie wierzę w Boga. lecz w tego świętego”. To błąd. 
Święty jest orędownikiem, modli się za nas, my modlimy 
się do niego, a on modli się za nas, zaś Pan daje nam 
łaskę. Pan działa poprzez świętego.  
  [z Audiencji ogólnej, 02 lutego 2022].  
 św. Jan Paweł II - Jezus przyjmuje w pełni 

sprzeczności i całe ryzyko, jakie niesie życie: „będąc 
bogaty, dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem 
swoim ubogacić”. [Encyklika EVANGELIUM VITAE 1995]   
  Stefan Kardynał Wyszyński Nie wystarczy 

posiąść Boga dla siebie. Kto żyje Bogiem samolubnie, nie 
żyje Nim w pełni. By dobrze przeżywać Boga trzeba 
zawsze pamiętać o tym, że jest to Ojciec „nasz”…  

[stefwysz.blogspot.com/2011/04/mysli-kard-wyszynskiego-lipiec.html]. 

 Ubodzy w oczach świata: Zwróćmy uwagę,              

że na pierwszym miejscu Jezus postawił ubogich 
duchem...  Dzisiejszy świat tak bardzo boi się ubóstwa, 
nie szanuje ludzi ubogich, co widzimy na własne oczy....
 - Ubogi jest ten, który się smuci, ponieważ sam 
sobie wydaje się niedoceniony, ale mimo to nie szuka 
uznania; Ubogi wyrzeka się prawa wyboru. Cokolwiek 
przyjmuje – wierzy, że przyjmuje od Boga. Jeżeli 
przyjmuje pieniądze, przyjmuje je jak stypendium od 
Niego i wie, że Bóg mu zaufał, by posłużył się nimi w 
dobrej sprawie.  – Ubogi to ten, kto żyje duchem 
Ewangelii w takiej sytuacji,  w jakiej Bóg go postawił. 

Ufa jedynie Bogu. Cichy – ponieważ nie jest hałaśliwy, 
gadatliwy, nie jest znany, wychwalany, nie ma tytułów, 
rozgłosu; - ten który łaknie i pragnie sprawiedliwości – 
ponieważ sam jest często pokrzywdzony, odepchnięty, 
pomijany; miłosierny – ponieważ nie szuka  niczego dla 
siebie... ; - Kim jest  człowiek bogaty ? – Bogaty to ten, 

który trzyma się kurczowo prawa swojego wyboru. 
Koniecznie chce być bogaty lub biedny, ale po swojemu. 
Chce cierpieć, a Bóg chce, by był zdrowy... –  . Jakże 
biedni jesteście,... którym wydaje się, że pieniądz może 
wystarczyć, którzy pokładacie nadzieję w dobrym 
śniadaniu… Współczucia godni jesteście wy, którzy 
myślicie tylko o rozgłosie, ziemskiej chwale. – A więc...  
biada nam wszystkim, bo każdy z nas wyczekuje 
komplementów i dobrej opinii... [ks. Jan Twardowski];  
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się o serce 

zwrócone ku Bogu, w Nim zakorzenione – i  za tych, 
którzy przez życie idą, zamknięci na Pana Boga ... 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1  W   B      A  x  x  x  

2  x  P  Ł    Z   C   E  x  

3  x  B  O   A     M  x  x  

4  P   G   R   Ę    x  x  

5  U   O    Y  x  x  x  x  x  

6  x  x  S   U    Ć  x  x  x  

7  x  G  Ł   D   J     E  

8  x  N  A    C    I  x  x  

9  C   W   L   Ć  x  x  x  x  

1 0  Z   I   N    I    Ą  
1 1  C   E   P    Ć  x  x  x  

1 2  x  x  N   G   O   A  x  x  

1 3  x  C  I    Z    E  x  x  
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Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza nagroda 
w niebie. (Łk 6, 23ab);  

 Łk 6,17.20-26  
Jezus zeszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. 
Był tam duży poczet Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu 
z całej Judei i Jerozolimy oraz z wybrzeża Tyru i Sydonu; 
A On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: 
Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, albowiem do was 
należy królestwo Boże. Błogosławieni wy, którzy teraz 
głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni 
wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. 
Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was znienawidzą,                           
i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was                                  
i z powodu Syna Człowieczego podadzą w pogardę 
wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym 
dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo 
bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada 
wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. 
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód 
cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, 
albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam,                        
gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem 
przodkowie ich czynili fałszywym prorokom.                                   
Jakże często można usłyszeć mądrych tego świata, 
którzy odrzucają Boże przykazania twierdząc, iż nie 
cierpią ograniczeń, że kochają wolność. Gdyby pojęli 
tajemnicę Bożej mądrości, dostrzegliby, że Dekalog jest 
darem kochającego Ojca, który nie chce, by Jego 
dzieciom stała się krzywda. …  Módlmy się częściej do 
Ducha Świętego. On bowiem przenika wszystko, nawet 
głębokości Boga samego.  [x T. Bieliński, "Oremus" lI1999,                     

s. 185];  Ile smutku odnajdujemy w Jezusowych słowach: 
Tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznaliście? 
[por.J 14,9].  Czy nie łączą się one z treścią ośmiu 
błogosławieństw ? – Jezus zawarł bowiem w nich prawdę 
głoszącą, że Boga nie trzeba widzieć, ale żeby                              
Go poznawać, wystarcza obcować z samym Jezusem,                      
to znaczy żyć Jego słowem zapisanym przez 
Ewangelistów, żytnim ukrytym w sakramencie pokuty                          
i Eucharystii, być z Jezusem modlącym się, kochającym, 
dźwigającym krzyż. Widzieć Jezusa na ziemi jako 
człowieka w ludziach ubogich, cichych, czystych, 
sprawiedliwych, prześladowanych, ufających… Wystarczy 
obcować z Jezusem, żeby poznawać Boga. ...                                
Jak niezwykłą zagadką jest ukrycie się Boga w świecie. 
Gdyby Bóg nagle się ukazał, to tak olśniłoby nas Jego 
światło, że nie widzielibyśmy świata. Bóg,                                   
tak jak prawdziwa miłość – nie zasłania Sobą.                                        
[ks. Jan Twardowski]; 

MODLITWA WIERNYCH:  Módlmy się -                            
1. za Kościół Święty aby z mocą głosił światu Dobrą 
Nowinę – CIEBIE PROSIMY  ...                                                    
2. za papieża Franciszka, biskupów  i prezbiterów,                       

aby najważniejszym celem ich ziemskiego życia było 
zmartwychwstanie i zjednoczenie z Bogiem   ...                       
3. za rządzących państwami, aby w swoich działaniach 

dążyli do zapewnienia godnego i bezpiecznego życia 
swoim obywatelom –   CIEBIE...                                             
4. za   dzieci, lekarzy i wszystkich pracowników naszego 

Instytutu i ich rodziny -  aby potrafili przyjmować swoje 
życie z pokorą i  wiarą i w Bogu znajdowali potrzebne siły.  
5. za ludzi bogatych, aby potrafili wykorzystać swój 

majątek dla dobra innych ludzi   - CIEBIE ...                  
6. za nas, tu obecnych, abyśmy potrafili przyjąć łaskę 

nawrócenia i Zbawienia –                                                          
CIEBIE  PROSIMY - WYSLUCHAJ NAS PANIE…                                                     

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                    
I - Lectio  - I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty 
tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował dla ciebie Duch 
Święty.   II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć 
dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi                              
do mnie?" -  Dzisiejsza Ewangelia wyraźnie zaznacza, 

że Jezus mówi do swoich uczniów. Zatem uczniów 
dotyczy zarówno „błogosławieni”, jak i „biada”. 
Łatwo przychodzi nam dzielić ludzi na dobrych i złych,                           
bo czyż nie tak rozumiemy słowa „błogosławieni”                                             
i „biada”? Ewentualnie jesteśmy skłonni poszerzyć krąg 
„błogosławionych” o osoby ubogie, skrzywdzone, chore. 
Tymczasem jest to podział powierzchowny i zbyt prosty. 
Prawdziwa granica przebiega w sercu każdego człowieka. 
Każdego z nas dotyczy zarówno „błogosławieni”, jak                           
i „biada”. - W jakiej przestrzeni, w jakich dziedzinach 
doświadczam dobrobytu, sytości, śmiechu i dobrej opinii? 
Czy to przybliża mnie do Jezusa, czy od Niego oddala? 
Czy są to przestrzenie, na które moje sumienie może 
odpowiedzieć wdzięcznością Bogu i ludziom? Czy w tych 
przestrzeniach mogę usłyszeć „błogosławiony…”? 
 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:   On jest jak drzewo zasadzone nad płynącą 
wodą, które wydaje owoc w swoim czasie. (Ps 1);   
   IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...   

To czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia                          
w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia:
 Błogosławiony, kto zaufał Panu!                                           
[z Komentarza przygotowanego przez s. Marię Agnieszkę od 
Wcielenia i Paschy Jezusa OCD]; 

 KALENDARIUM:                        
14. 02.– pn. - Święto św. Cyryla, mnicha, i Metodego, 
biskupa - patronów Europy -  św. Cyryl ur. się                             

w Tesalonikach w 826 r. Po studiach w Konstantynopolu 
został bibliotekarzem przy kościele Hagia Sophia.                           
W szkole cesarskiej wykładał filozofię. W 855 r. udał się 
na górę Olimp do klasztoru w Bitynii, gdzie przebywał już 
jego starszy brat - św. Metody (ur.ok.820 r.). Na żądanie 
cesarza Michała III obaj wyruszyli do kraju Chazarów na 
Krym, aby rozwiązać spory religijne między 
chrześcijanami, Żydami i Saracenami. Nieśli 
chrześcijaństwo Bułgarom, potem udali się na Morawy. 
Tam wprowadzili do liturgii język słowiański pisany 
alfabetem greckim (głagolicę)... Cyryl przetłumaczył 
Pismo Święte na język starocerkiewno-słowiański. … 
wstąpił do jednego z greckich klasztorów, gdzie zmarł na 
rękach swego brata 14 lutego 869 r. Św. Metody był 
przełożonym klasztoru w Bitynii. Po śmierci Cyryla (w 869 
r.) Hadrian II konsekrował Metodego na arcybiskupa 
Moraw  i Panonii (Węgier). Zm. w 6 kwietnia 885 r.     
[z:http://mateusz.pl/czytania/2022/20220214.html];                        
15. 02.– wt. - Wsp. bł. Michała Sopoćko, prezbitera -- 

ur. się 01 XI 1888 - na Wileńszczyźnie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał 15 VI.1914 r. Kapłańską posługę 
rozpoczął jako wikariusz w parafii Taboryszki koło Wilna. 
… W 1926 r.; uzyskał tytuł doktora teologii. Studiował 
także w Wyższym Instytucie Pedagogicznym. …W 1927 
roku został mianowany ojcem duchownym, a rok potem – 
wykładowcą  w Seminarium Duchownym i na Wydziale 
Teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie…                        
Od 1932 r. był spowiednikiem sióstr ze Zgromadzenia 
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Tam spotkał s. Faustynę 
Kowalską, która od maja 1933 r. została jego penitentką. 
Znalazła w nim mądrego spowiednika, który był 
inspiratorem powstania jej Dzienniczka Duchowego,                              
a on za jej przyczyną stał się czcicielem Miłosierdzia 
Bożego  i stworzył podstawy teologiczne tego kultu…                    
Zm. 15 lutego 1975 -  w dzień wspomnienia św. Faustyny, 
patrona siostry Faustyny Kowalskiej.                            

Św. Faustyna w swoim „Dzienniczku” zapisała słowa 
Jezusa…: „O, jak bardzo mnie rani niedowierzanie duszy. 
Taka dusza wyznaje, że jestem święty  i sprawiedliwy,                      
a nie wierzy, że jestem miłosierdziem, nie dowierza 
dobroci mojej. I szatani wielbią sprawiedliwość moją, ale 
nie wierzą w dobroć moją”. (Dz. 300) - oraz: „Kiedy dusza 
zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim 
ogromem łask, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie 
może, ale promieniuje na inne dusze.  (Dz. 1074). 


