
Dobrze jest dziękować Panu, 
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy (Ps 92);        

UZUPEŁNIJ:  1. Po … owocu bowiem poznaje się każde 

drzewo  2. „… usuń najpierw belkę ze swego oka”              
3. „Nie ma drzewa … które by wydawało zły owoc”                   

4. „Czy może … prowadzić niewidomego”                         
5. Możemy wyprosić łaskę spojrzenia w … na 
samych siebie.6. „Nie zrywa się fig z ciernia, ani              
z krzaka … nie zbiera się winogron”  7. „Dobry 
człowiek  z dobrego skarbca swego serca … dobro”  
8. Uczeń nie przewyższa … 9. „Wtedy otrzymujemy 
zdolność zobaczenia własnych grzechów i 
doświadczenia … miłości Boga”; 

Papież Franciszek: - "„Mądrość długiej drogi 

towarzysząca starości w swoim odchodzeniu, musi być 
przeżywana jako dar sensu życia, a nie marnotrawiona 

jako bierność jego przetrwania. Jeśli starości nie 
przywróci się godności życia godnego człowieka, to jest 
skazana na zamknięcie się w przygnębieniu, które 
pozbawia wszystkich miłości”… W dominującej kulturze 
jedynym wzorcem jest młody-dorosły, czyli osoba, która 
sama siebie stworzyła i zawsze pozostaje młoda. Ale czy 
to prawda, że młodość zawiera pełen sens życia, 
podczas gdy starość stanowi jedynie ogołocenie                 
i utratę? …Krótko mówiąc, dla okresu życia, który 

stanowi obecnie decydującą część przestrzeni 
wspólnotowej i obejmuje jedną trzecią całego życia, 
istnieją - niekiedy - plany opieki, ale nie projekty 
egzystencji. Owszem istnieją plany opieki, ale nie ma 

planów, aby sprawić, żeby żyli w pełni. I jest to pustką 
myśli, wyobraźni i kreatywności… Młodość jest bardzo 
piękna, ale wieczna młodość to bardzo niebezpieczne 
urojenie. Bycie starym jest tak samo ważne - i piękne - jak 
bycie młodym. …Starość jest darem dla wszystkich 
okresów życia... Słowo Boże pomoże nam rozeznać 

znaczenie i wartość starości. Niech Duch Święty 
obdarzy nas także marzeniami i wizjami, których 
potrzebujemy.  [z Katechezy ogólnej, 23 lutego 2022].                  
św. Jan Paweł II - Tylko On może uciszyć lęk człowieka. 

Patrzcie na Jezusa głębią waszych serc i umysłów!                    
On jest waszym nieodłącznym przyjacielem. [Z homilii                       

-3 czerwca 1997 r. w Poznaniu do młodzieży]                                           
Kardynał Śtefan Wyszyński - Chrystus wprowadził 

rzesze ludzkie do nieba przez krzyż – i nasze cierpienie 
może niekiedy otworzyć niebo wielu ludziom. [Kromka Chleba , 

marzec 5];.  

Mogłoby się wydawać, że niewidomy prowadzący 
niewidomego wysypie się z nim razem do rowu albo 
wpadnie w przepaść, jeżeli nie przyzna się do tego,                   
że sam też nie widzi. Chyba lepiej jeśliby nie udawał,              
że wszystko widzi i powiedział od razu: „ słuchaj, 
jedziemy razem na jednym wózku. Ty ślepak i ja 
ślepak. Nie widzimy ani w okularach, ani bez. 
Pomagajmy sobie wzajemnie. Podaj rękę, bo przecież 
ręka podana z głębi serca wyciąga ból jak magnes. 
Może razem nie przewrócimy się”.                         

Gdyby faryzeusz, który modlił się w świątyni jerozolimskiej 
i tłumaczył Bogu, że jest  lepszy  od celnika, wziął                 
go za rękę i zaczął prowadzić,     to pewnie by go wysypał 
do rowu ze wszystkimi podatkami, jakie ten celnik zbierał.
  
- Jak często na ludzi grzesznych, niewierzących patrzymy   
z wysoka i mamy się za lepszych, a przecież wszyscy 
idziemy po ciemku, wszyscy błądzimy. Widzący jest tylko 
Jezus i On jeden może nam pomóc.  
 - … Człowiek wierzący musi widzieć nie tylko oczyma, 

ale poprzez wiarę, miłość, poprzez całą Ewangelię. -  
Jeden tylko Bóg jest wszystkowidzący, a my wszyscy 
jesteśmy trochę ślepi. Wzrok może dawać modlitwa. 
Spowiednik, który spowiada, modli się. Ponieważ              
ze swego urzędu i swego powołania ma prowadzić 
dusze ludzkie, stale musi pamiętać, że ma się opierać 
na samym Bogu – Jedynym Widzącym pośród tylu 
wciąż niewidzących ludzi.  
[ks. Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, s. 217-218];;   
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Jawicie się jako źródło światła w świecie, 
trzymając się mocno Słowa Życia. (Flp 2, 15d. 16a);  

Łk 6, 39-45 
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: "Czy 
może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie 
wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa 
nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni 
wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to 
widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie 
dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz 
mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę 
drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam 
belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń 
najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, 
ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego. Nie ma 
drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani 
też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. 
Po własnym owocu bowiem poznaje się każde 
drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka 
jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek                            
z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro,                              
a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło.                                
Bo z obfitości serca mówią jego usta". 
Jezus gromadzi nas w Eucharystii. Przyjmujemy 
Jego zaproszenie i przychodzimy tu, aby dziękować 
i błogosławić. Ta modlitwa może usunuąć belkę                       
z naszych oczu. Możemy wyprosić łaskę spojrzenia 
w prawdzie na samych siebie. Wtedy otrzymujemy 
zdolność zobaczenia własnych grzechów                                 
i doświadczenia wielkiej miłości Boga. Stajemy się 
zdolni do miłosiernego spojrzenia na tych,                               
do których On nas dzisiaj pośle. [Ł. Kleczka SDS, 

"Oremus" 02. 2008, s. 14]; 

Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie                     
się jak cedr na Libanie. 
Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną                              
na dziedzińcach naszego Boga. (Ps 92); 
- Nieraz nam się wydaje, że miłość jest raczej 
dawaniem niż przyjmowaniem. Kocham, bo daję, 
poświęcam się, znajduję czas dla kogoś. Jak 
trudno przyjąć drugiego takim, jakim on jest, 
choćby nam się wydawało, że jest gorszy                                
od nas, że chodzi z denerwującą nas belką                         
w oku. [ks. Jan Twardowski];    

MODLITWA WIERNYCH:  Módlmy się -                            
1. za Kościół Święty aby był znakiem jedności i światłem, 

które prowadzi ku Chrystusowi -  CIEBIE  ...                                      
2. o Pokój na Ukrainie, w całej Europie i na świecie  … - 

aby  rannym i prześladowanym towarzyszyła łaska Ducha 
Św. - CIEBIE  ...                                        
3. za wszystkich prześladowanych za wiarę, spraw, aby 

ich cierpienia i świadectwo nie poszły na marne                              
i przynosiły nieustannie owoce. –    CIEBIE  ...                                 
4. za   dzieci, lekarzy i wszystkich pracowników naszego 

Instytutu i ich rodziny -  aby ich problemy i trudności 
zostały zauważone i właściwie rozwiązane.. - CIEBIE …  
5. za rządzących państwami, aby umieli słuchać  i widzieć 

skutki swych działań oraz by zrozumieli, że władza jest 
służbą i troską... - CIEBIE ...            
6. za nas zgromadzonych wokół ołtarza, spraw, abyśmy 

szczerym sercem wielbili Twoje imię. 
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: - To mówi 
Pan: " Gdy sitem się przesiewa, zostają odpadki, 
podobnie błędy człowieka przy jego ocenie.          
Piec poddaje próbie naczynia garncarza,                                 
a sprawdzianem człowieka jest jego wypowiedź. Jak 
o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa                       
o zamyśle serca człowieka. Nie chwal męża przed 
wypowiedzią, to bowiem jest próbą dla ludzi. (Syr 27, 

4-7);                              
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie: 

"Co Bóg mówi do mnie?":  Czy zdaję sobie sprawę, 
że moja mowa, jej styl, treść ujawnia pewną prawdę 
o mnie samym? Czy reflektuję nad tym co mówię                  
i jak to czynię? Jeżeli weryfikacja jest niekorzystna, 
to czynię wszystko, aby się poprawić? Czy moje 
wypowiedziane słowa ujawniają głębię mądrości, 
życiowego doświadczenia, kryjące się w moim 
sercu, czy może duchową pustkę? Czy potrafię 
pochwalić bliźniego …? Czy nie manipuluję…?                                   
Czy kiedy nie mam nic do powiedzenia, potrafię 
milczeć?  
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:... Dobrze jest dziękować 
Panu (Ps 92);                                                                                                                 

IV - Contemplatio: Trwaj przed Bogiem...                      
To czas bezsłownego westchnienia Ducha... 

Powtarzaj w różnych porach dnia:  Dobrze 
jest śpiewać Tobie, Panie Boże! 

 [patrz: ks. Ryszard Stankiewicz SDS Oremus];  

 KALENDARIUM:                                                                

02. 03. – śr. - Środa Popielcowa - "Nawróćcie się                      
do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz,                        
i lament.” [Jl 2, 12];  - Krzyż jest nauką miłości, wiernej                         

i trudnej. Boga bowiem nie kocha się abstrakcyjnie, nie 
kocha się, deklarując wobec Niego jakieś uczucia czy 
przynależność do Kościoła. Kochać Boga to być wszędzie 
tam, gdzie są Jego sprawy. [O. T. Zamorski OP, "Oremus" 
Wielki Post 2008, s. 9];                        
04. 03. – pt. – Święto św. Kazimierza, królewicza - 

(1458-1484) … - zapisał się w pamięci współczesnych 
jako człowiek modlitwy. Był mądrym władcą i miłosiernym 
opiekunem ubogich.   
 
  Stawać się wolnym od więzów egoizmu. 

Stawać się wolnym do miłości. To duchowy wymiar postu.                                     
A materialny? Odmawiam sobie czegoś, by wspomóc 
ubogiego. Bo prawdziwy post jest powiązany z jałmużną. 
Ale bez modlitwy, bez pogłębiania zażyłości z Bogiem 
post może się przemienić w duchową kulturystykę,                              
a jałmużna w zagłuszanie wyrzutów sumienia. Z kolei 
modlitwa bez postu może przerodzić się w pielęgnowanie 
duchowych wzruszeń, a bez jałmużny, bez wrażliwości na 
ludzką biedę – może stać się  po prostu fałszywa.                         
[O. P. Ciesielski OP & Ł. Kubiak OP, „Oremus” Wielki Post                                
i Triduum Paschalne 2004, s. 4].                                               

 
* Samotność ludzka jest największą chorobą 
dzisiejszych czasów. Panuje przeświadczenie, że jest 

nieszczęściem. Naturalnie, jest nieszczęściem, gdyby nie 
było Pana Boga. Jeśli On jest – samotność jest 
szczęściem. Człowiek może poświęcić Bogu czas                                
i choćby przez chwilę oderwać się od spraw, od ludzi, by 
być z Nim tylko sam na sam. pokusą, jaką szatan dzisiaj 
dręczy człowieka, jest wmawianie mu, że nie ma czasu 
dla Pana Boga: „Masz przecież troje dzieci, książkę do 
napisania, książkę do przeczytania …”.  – Czas dla Pana 
Boga zawsze musi się znaleźć. Choćby na najmniejszą 
chwilkę  w ciągu dnia można – tak jak Jezus – nawet 
odejść od najbliższych, których kochamy. Musi znaleźć 
się moment spotkania z samym Bogiem, by przemyśleć 
swoje życie, działania, spotkania z ludźmi… [J. Twardowski, 
W świetle Ewangelii, 2005. s.116];    


