
UZUPEŁNIJ:  1. Abyście się … miłowali  2. Daję wam … 
nowe  3. Jeśli cię kto uderzy w policzek, … mu i drugi                 
4. … zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty 5. Dobrze 
czyńcie tym, którzy was … 6. „Ja was …” 7. Wasza … 

będzie wielka i będziecie synami Najwyższego;                          
8. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy …9. … się 
za tych, którzy was oczerniają 10.  Każdy jest … Boga       
11. „Bądźcie … jak Ojciec wasz jest miłosierny” 12. Jeśli 

… udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, 
jakaż za to należy się wam wdzięczność?  13. … a będzie 
wam dane. 14. … każdemu, kto cię prosi. 15. miarę dobrą 
wsypią w … wasze. 16. miarę … utrzęsioną i wypełnioną 
ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze. 17.  Nie 

dopominaj się zwrotu od tego, który … twoje; 
 

Papież Franciszek: „…- "Świat jest mistrzem                           

w prowadzeniu wojny", to wstyd dla 
wszystkich…"mieliśmy nadzieję, że nie trzeba będzie 
powtarzać podobnych słów w: trzecim tysiącleciu,                    
a jednak ludzkość wydaje się dalej błądzić w mrokach". -                    
[z wiara.pl 18 lutego 2022];                                   
… „Spojrzenie Jezusa wzywa nas do spotkania, 
działania, czułości i braterstwa”… „Wiara to nie tylko 

poglądy, tradycje i zwyczaje. To przede wszystkim 
kroczenie za Jezusem i więź z Nim, która odnawia nasz 

sposób patrzenia na świat i bliźnich”…”Serce Jezusa 

nigdy nie pozostaje obojętne w obliczu cierpienia. …. 

„Nas również zaprasza do działania, aby pocieszać 
naszych bliźnich i leczyć ich rany. Kościół powinien być 
jak szpital polowy, ponieważ jest wśród nas wielu 
zranionych, którzy potrzebują naszej wyciągniętej ręki”… 
”Paradoks polega na tym, że niewidomy, spotykając 
Tego, który jest Światłością Świata, zaczyna widzieć, 
natomiast ci, którzy widzą, mimo spotkania z Jezusem, 
pozostają ślepi. Ten paradoks bywa częścią naszego 
własnego życia i wiary. W powieści «Mały Książę» 
czytamy: «Nie można dobrze widzieć inaczej, jak tylko 
sercem. To, co istotne, jest niewidoczne dla oczu». 
Patrzeć sercem to patrzeć na świat i bliźnich oczami Boga 
– [do osób niewidomych, 19 lutego 2022].  
 
Św. Jan Paweł II - Czego szukacie?… Pozwólcie,                     

że jeszcze raz zapytam: czego szukacie? Albo lepiej – 
kogo szukacie?… Odpowiedź może być tylko jedna: 
szukacie Jezusa Chrystusa! Jezusa Chrystusa, który 
jednak wychodzi pierwszy na poszukiwanie was…                   
Nie sądźcie nigdy, że w Jego oczach jesteście 
nieznajomymi, niczym puste liczby tworzące anonimowy 
tłum. Chrystus ceni każdego z was, każdego osobiście 
zna i gorąco kocha.” [do młodzieży, 15 sierpnia 2000.];                      
Bł. Stefan Kardynał Wyszyński - Ciężko jest być 

wiernym Bożym przykazaniom, ale zachowanie Bożych 
przykazań daje radość, a pogwałcenie ich mnoży krzyże           
i mękę”. [Kromka Chleba , luty 26];.   

 „Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw 
mu   i drugi.” – To znaczy: zatrzymaj potok zła. 
Uczyniono ci coś złego ?  - Nie myśl o sobie. Jeśli 
odpłacisz dobrocią, zatrzymujesz ciąg zła, które 
mnoży się na świecie.  
Jakkolwiek dobro i zło mnożą się na świecie, nasza 
wiara jest pełna nadziei dlatego, że dobro jest 
nieśmiertelne. Śmiertelne jest tylko zło. To, co Bóg 
stworzył, nigdy nie umrze. Dobro stworzył Pan Bóg, 
zło – upadły anioł i człowiek. Zło miało swój 
początek i będzie miało swój koniec.  – Dobro jest 
nieskończone i nieśmiertelne, zło jest skończone             
i śmiertelne. ... [ks. Jan Twardowski];    

 
  MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się za tych, których 

kocham ciągle za mało… oraz za prześladowców,             
tych, którzy źle mi życzą... 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 
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mailto:swstanislaw_bm@o2.pl
http://www.stanislaw-bm.pl/


Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie 
miłowali, tak jak Ja was umiłowałem  (J 13, 34);  
 Łk 6, 27-38                        

Jezus powiedział do swoich uczniów: "Powiadam wam, 
którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze 
czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, 
którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was 
oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu                     
i drugi. Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj 
każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od 
tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam 
czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie 
tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam 
wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, 
którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko, którzy 
wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam 
wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek 
udzielacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, jakaż 
za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy 
pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać.                       
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie 
dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. 
A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami 
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych 
i złych. Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. 
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie 
będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam 
odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę 
dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią 
w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, 
jaką wy mierzycie".                           
Chrystus zachęca nas dzisiaj, abyśmy nie podnosili ręki 
na nikogo, nawet na nieprzyjaciela, bo każdy jest 
dzieckiem Boga, namaszczonym Jego miłością. Jest to 
wezwanie, które rzeczywiście nas przerasta. Sami nie 
potrafimy mu sprostać. Możemy na nie odpowiedzieć 
jedynie mocą Chrystusa. W tej Eucharystii prośmy, by 
nasze serca poddały się Jego miłości. [Jan Ogrodzki, 
"Oremus" luty 1998, s. 93];    
 MODLITWA FRANCISZKAŃSKA O POKÓJ:                            
- O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju abyśmy 
siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie, tam, 
gdzie panuje krzywda, jedność, tam, gdzie panuje 
zwątpienie, nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz, światło, 
tam, gdzie panuje zmrok, radość, tam, gdzie panuje smutek 
Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę 
dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle 
szukać miłości, co kochać. Albowiem dając – otrzymujemy, 
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,                         
a umierając – rodzimy się  do wiecznego życia. Amen. 

MODLITWA WIERNYCH:  Módlmy się -                            
1. za Kościół Święty aby w dzisiejszym świecie                               
był źródłem miłości i przebaczenia.– CIEBIE  ...                
2. za kraje pogrążone w konfliktach, aby ich przywódcy 

starali się o pokojowe rozwiązanie wszystkich sporów–   
3. za   dzieci, lekarzy i wszystkich pracowników naszego 

Instytutu i ich rodziny -  aby nigdy nie zwątpili                                      
i nieustannie pokładali swoją ufność w Tobie. - CIEBIE …  
4. za ludzi bogatych, aby potrafili wykorzystać swój 

majątek dla dobra innych ludzi   - CIEBIE ...                  
5. za nas, tu obecnych, abyśmy umieli służyć sobie 

nawzajem –                                                          
CIEBIE  PROSIMY - WYSLUCHAJ NAS PANIE…                                                      

Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina                    
I - Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak 
gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty: -  

Słuchając słów Pana Jezusa z dzisiejszej, niedzielnej 
Ewangelii chciałoby się i to bardzo wyraźnie i mocno,                      
i głośno, i zdecydowanie powiedzieć czy wręcz 
wykrzyczeć: „ Panie Jezu! Czy nie przesadzasz z tymi 
wymaganiami? Dlaczego tak wysoko podniosłeś życiową 
poprzeczkę. Chcesz z nas zrobić rekordzistów świata w 
miłowaniu? Nie dość, że mam problemy z miłowaniem 
bliskich, a Ty wzywasz do miłowania nieprzyjaciół.                                  
Z modlitwą też sobie zbyt nie radzę, zwłaszcza 
systematyczną i wytrwałą a Ty pragniesz, abym się modlił 
za tych, którzy mnie oczerniają. Na przekleństwo każesz 
odpowiadać błogosławieństwem. To prawda, że dobra 
nigdy za wiele, ale czy trzeba je czynić wobec tych, którzy 
mnie nienawidzą? Niekiedy mam ochotę obić i to nie raz 
tę czy inną buzię, a Ty mówisz, aby nastawiać drugi 
policzek. Czemu nie, chętnie pożyczę na niewielki 
procent, ale żeby zaraz pożyczać bez minimalnej 
perspektywy zwrotu, narażać się na straty, dać się 
wykorzystać. Czy słyszysz co mówisz? Pamiętasz jak 
szukali Cię najbliżsi, w tym Twoja Matka, bo gruchnęła 
wieść, że odszedłeś od zmysłów. Skąd u Ciebie tak 
wysokie życiowe standardy? No tak. Odwołujesz się do 
Ojca Niebieskiego. To On przez Ciebie je nam przekazał. 
On, który jest dobry dla niewdzięcznych i złych, choć nie 
pochwala ich niewdzięczności i zła. To On jest miarą 
miłości, do której trzeba mi się odwoływać, miłości 
najpełniej objawionej w Twoim dziele zbawienia, w Tobie. 
Panie Jezu, powiem szczerze. Nie dam rady, nie 
przeskoczę, to się nie uda, ale z Tobą spróbuję, ciągle 
będę próbował. Nie chcę być chrześcijańskim minimalistą. 
Nie chcę ograniczać przestrzeni dla Twojej miłości.                        
Nie powiem, że będę kochał, ale proszę, posługuj się mną 
i kochaj Panie”.                                          

III - Actio/oratio - Pozwól Bogu zstąpić do swojego 
serca i mów o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo - 
...Módl się prosto i spontanicznie - Może ci w tym pomóc 
modlitwa psalmu:... Błogosław, duszo moja, Pana i nie 
zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach... (Ps 

103,2);                                                                         
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem...                        
To czas bezsłownego westchnienia Ducha... Powtarzaj                      
w różnych porach dnia:  Pan jest łaskawy, pełen 
miłosierdzia!     [patrz: ks. R. Stankiewicz SDS 

Oremus,www.katolik.pl/modlitwa.html?c=22215];      

KALENDARIUM:                                                                

21. 02. – pn. – wsp. św. Piotra Damianiego, biskupa                        
i doktora Kościoła- (1007- 1072) … Był pisarzem… 

Zostawił ok. 240 utworów poetyckich, 170 listów, 53 
kazania, 7 życiorysów i kilka rozpraw. - Ur. się                                     
w Rawennie, w licznej i niezamożnej rodzinie... Po 
przyjęciu święceń został wykładowcą w jednej ze szkół 
parafialnych. Zrezygnował  z czynnego życia. Został 
mnichem, a następnie opatem eremu w Ponte Avellana.                                                   
22. 02. – wt. - Święto Katedry św. Piotra Apostoła - 

„Wśród zamętu świata” poszukujemy czegoś stałego… 
niezachwianych przekonań, niezmiennych prawd. Święto 
Katedry św. Piotra Apostoła przywraca nam przedmiot 
naszych często nieświadomych tęsknot. „Ty jesteś 
Mesjasz, Syn Boga żywego” – to wyznanie wiary warto 
powtarzać gdy przechodzimy „przez ciemną dolinę”.  ;                                                 
23. 02.– śr. - wsp. Św. Polikarpa, biskupa                                              
i męczennika -- Wg tradycji znał osobiście kilku 

apostołów Był ukochanym uczniem apostoła Jana 
Teologa (Ewangelisty). Przez niego został mianowany 
biskupem Smyrny. Z wielu listów zachował się jeden, 
skierowany do wspólnoty chrześcijańskiej w Filippi. 
Uczniem Polikarpa był jeden z płodniejszych teologów II 
w., Ireneusz z Lyonu(140–202). Polikarp zginął  na stosie 
jako  stuletni starzec w czasie prześladowań za cesarza 
Marka Aureliusza  (121–180). [O. W. Czwichocki OP];                      

24. 02.– czw. - wsp. Św. Marka Marconiego, zakonnika 

– ur. się w Mantui w 1480 r. Wcześnie zetknął się z 
życiem pustelniczym... Pociągnięty przykładem, w wieku 
ok. 16 lat, wstąpił do klasztoru pod wezwaniem św. 
Mateusza w Migliarino… Zasłynął z życia pobożnego                       
i daru prorokowania. Zm. mając ok. 30 lat, 24 lutego 1510                      
26. 02. – sb. – wsp. św. Aleksandera, biskupa -ur. się                            

w 250 r. Był biskupem Aleksandrii. Największą zasługą 
Aleksandra było to, że jako pierwszy rozpoznał błędy 
Ariusza i z całą stanowczością je zwalczał... Zwołał 
synod, na którym nauka Ariusza została potępiona (320). 
Pożegnał ziemię dla nieba 18 kwietnia 326 r. 


