
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie (z Ps 71) 

Uzupełnij:  1. „Pan posłał Mnie, abym więźniom … 
wolność”  2. Wielu … było w  Izraelu   3. „Pan posłał Mnie, 
abym … niósł dobrą nowinę”    4.  „Wszyscy … się pełnym 
wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego”.  5.  „Lekarzu, 
ulecz … siebie” 6. „Dziś spełniły się te … Pisma, któreście 
słyszeli” 7. Ludzie słyszeli o cudach, których Jezus 
dokonał w …   8. „Wiele wdów było w Izraelu za czasów 
Eliasza” 9. Wszyscy w synagodze unieśli się …                   
10. „Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do 
owej wdowy w … Sydońskiej”. 11. Wyprowadzono Jezusa 
aż na stok góry aby Go …12. Tylko Syryjczyk Naaman 
został …  13. „Zaprawdę, powiadam wam: żaden prorok 
nie jest mile widziany w swojej…”  14. Wszyscy dziwili się                     
i mówili: Czy nie jest to syn…? 15. Nieść dobrą …  znaczy 
głosić ewangelię o naszym odkupieniu. 16. Jeden                           
z wymienionych proroków  17. „Niebo pozostawało … 

przez trzy lata i sześć miesięcy”.  

Papież Franciszek: „… Módlmy się za kaznodziejów               

i głosicieli Ewangelii, aby żyli dniem dzisiejszym Jezusa, 
słodką mocą Jego Ducha, który sprawia, że Pismo 
Święte staje się żywe … Jezus zaczyna mówiąc: „Dziś 
spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście" (w. 21). 
Zastanówmy się nad tym dzisiaj. Jest to pierwsze 

słowo przepowiadania Jezusa zapisane w Ewangelii św. 
Łukasza. Wymówione przez Pana, wskazuje na „dzisiaj”, 
które przekracza wszystkie epoki i pozostaje zawsze 

aktualne. Słowo Boże jest zawsze „dzisiaj”. Zaczyna się 
pewne „dzisiaj”: kiedy czytasz Słowo Boże, zaczyna się 
„dzisiaj” w twojej duszy, jeśli je dobrze rozumiesz. Dzisiaj. 
Proroctwo Izajasza pochodzi sprzed wieków, ale Jezus 
„mocą Ducha” (w. 14) czyni je aktualnym,      a przede 
wszystkim doprowadza do jego wypełnienia oraz 
wskazuje sposób przyjmowania Słowa Bożego: dzisiaj. 
Nie jako dawnej historii, ale dzisiaj. Dzisiaj przemawia do 
twego serca.. (z rozw. przed modl. Anioł Pański, 23.01.2022]; 

św. Jan Paweł II - … "Kościół przyniósł Polsce 

Chrystusa - to znaczy klucz do rozumienia tej 
wielkiej  i podstawowej rzeczywistości, jaką jest 
człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca 
zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może 
siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może 
zrozumieć ani kim jest, ani jaka jest jego właściwa 
godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne 
przeznaczenie… I dlatego Chrystusa nie można wyłączać 
z dziejów człowieka … Dzieje narodu są przede 
wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka 
toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami 
zbawienia. [z Homilii  Mszy Św. na Placu Zwycięstwa - 

Pielgrzymka do Ojczyzny 2.VI.1979].     Bł. Stefan Kardynał 
Wyszyński -  Im bardziej życie jednostki jest 

uzależnione od warunków bytowania społecznego  
i publicznego, tym bardziej potrzeba nam ludzi 
dobrych, łagodnych, życzliwych, przyjaznych 
…ludzi, którzy by umieli zdobywać sercem, a nie 
pięścią… Jesteśmy narodem, który rozumie sens                      
i wartość serca  w życiu Rodziny ludzkiej [Stare Miasto -
Warszawa, 16.VIII. 1970].                         
Kiedy słyszymy o proroku, stoi nam w pamięci cała galeria 
proroków z długim i chudym Janem Chrzcicielem,  z 
Eliaszem, zawsze w towarzystwie kruka, w wozie 
ognistym jak w pojeździe międzyplanetarnym. Spróbujmy 
jednak odnaleźć proroków nie tylko Biblii, ale w naszym 
rodzinnym otoczeniu, przy wspólnym stole. Są z nami na 
co dzień, czasami Graja nam na nerwach, potrącamy ich 
jak popychadła, zapominamy, że mają dusze, swoje 
cierpienia, samotność. Jeżeli zdarzy się,                                 
że nieoczekiwanie powiedzą nam prawdę w oczy, gotowi 
jesteśmy zrzucić ich ze schodów.  Czekamy                           
na grzmiących proroków, a omijamy cichych.                      
[xJT] MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się do Boga 

o Miłość do Niego i wszystkich ludzi … i całego świata …   
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

1 x x G   S  Ł x x x 

2 T  Ę   W  T   H 
3 x x x U  O   M x x 

4 x D  I  I  I x x x 

5 x S    G O x x x x 

6 x x x S  O  A x x x 

7 K  F   N   M x x 

8 x x x E  I  S  A x 

9 x x G   E W  M x x 

10 x S  R  P   E x x 

11 x x x S  R  C  Ć x 

12 O  Z   Z  Z   Y 
13 x O  C  Y  N  E x 

14 x x x x x J  Z   A 
15 N  W   Ę x x x x x 

16 x x x x E L    Z x 

17 Z  M   I   E x x 
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Pan posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, 
więźniom głosił wolność (Łk 4,18)                                    

Łk 4, 21-30        

Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu                       
w synagodze: "Dziś spełniły się te słowa Pisma, które 
słyszeliście". A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się 
pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: 
"Czy nie jest to syn Józefa?" Wtedy rzekł do nich:                            
"Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz 
samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, 
co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum". I dodał: 
"Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile 
widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: 
Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo 
pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, 
tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do 
żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy                           
w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu 
za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został 
oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman". Na te słowa 
wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy 
się z miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na 
urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby 
Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił 
się. - Żyjemy w świecie, który jest owładnięty manią 
doraźnej skuteczności… Bywa, że w różnych sytuacjach 
wycofujemy się z dania świadectwa wierze, motywując to 
tym, że to i tak nic by nie dało. Tymczasem 
chrześcijańskie świadectwo ma uobecniać Chrystusa, 
niezależnie od tego, czy zostanie On natychmiast 
przyjęty, czy nie. Bóg przygotowywał proroka Jeremiasza 
na przeciwności, a Jezus przyszedł do Nazaretu świadom 
tego, że żaden prorok nie jest mile widziany w swojej 
ojczyźnie… [x M. Zachara MIC, "Oremus" 01. 2007, s. 112];

                                           
I-y piątek miesiąca – to dzień w sposób szczególny 

poświęcony  przeżywaniu  miłości Bożego Serca. Pomaga 
w tym uczestnictwo we Mszy oraz przyjmowanie komunii świętej. 
Czynimy to w duchu wynagrodzenia za grzechy, gdyż takie było 
życzenie Pana Jezusa, przekazane św. Małgorzacie Marii 
Alacoque. Praktykę pierwszych piątków potwierdził papież Pius 
XII w encyklice  Haurietis aquas. W ostatniej jej części poucza, 
że celem kultu Najświętszego Serca ma być stale wzrastająca 
miłość Boga i bliźniego.                                 
I-a sobota miesiąca - Istotą tego nabożeństwa jest 
wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu 
Sercu Najświętszej Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej 
Niepokalane Serce… Pragnie Ona ocalić jak najwięcej osób, 
dlatego przychodzi, aby ocalić grzeszników od piekła, aby skłonić 
ich do nawrócenia.                                 

MODLITWA WIERNYCH:  Módlmy się:- 

1. za Kościół Boży, aby kierujący nim Duch ciągle 
odnawiał go i uświęcał.- CIEBIE PROSIMY…                                                                                            
2. za Ojca Świętego Franciszka, za biskupów, 
prezbiterów, diakonów, aby by posługa, którą sprawują 
umacniała ich w wierze i miłości.- CIEBIE                                                 
3. Módlmy się  za ochrzczonych, aby przez jedność                      
w miłości i w prawdzie, przyczyniali się do pokoju                            
i porozumienia z wszystkimi ludźmi.- CIEBIE …                         
4. za wszystkie dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, 
lekarzy, pielęgniarki aby swym życiem                         
przyczyniali się do wzrostu miłości - CIEBIE …                   
5. Módlmy się za nas, tu obecnych, abyśmy słuchając 
słowa Bożego, w jego świetle poznali prawdę                                          
CIEBIE  PROSIMY - WYSLUCHAJ NAS PANIE                     
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 - pytaj siebie:                       
"Co Bóg mówi do mnie?"…-  Jest to jedna z najbardziej 
dramatycznych scen Ewangelii  i tragicznych momentów 
w życiu Jezusa: został On odrzucony przez swoich 
najbliższych: rówieśników i ziomków. Po nieprzychylnym 
Betlejem i rzezi Niewiniątek, stanowiło to kolejną 
zapowiedź tego, co później dopełni się pod pałacem 
Piłata i na Kalwarii, i w tylu jeszcze miejscach                                   
i momentach ludzkich dziejów. Człowiek nie chce Boga! 
Bóg umiłował człowieka i oddał swego Syna z miłości,                        
a człowiek nie chce tego daru, nie chce Bożej miłości, nie 
chce Boga! Czy to możliwe? - Ano możliwe i chyba sami 
niejednokrotnie byliśmy świadkami czy wręcz 
uczestnikami takiego buntu przeciw Bogu. Z czego                         
to wynika? … Grzech raz posiany, rozkrzewił się 
wszędzie … Grzech pierworodny: nie potrzebuję Ciebie, 
nie chcę! Sam będę o sobie decydował! Czyż i dziś nie 
rozpoznajemy wokół siebie i w sobie takiej postawy? …                     
A Bóg pomimo to nie traci cierpliwości. Czeka na każdego 
z nas, aż zrozumiemy  i zechcemy Go z zaufaniem 
przyjąć. Czy przyjmiemy?                             
-  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:                       
W Tobie, Panie, ucieczka moja, niech wstydu nie 
zaznam na wieki  (Ps 71)                                                      
IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 

bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia:                                                      
Będę wysławiał pomoc Twoją, Panie (Ps 71) [z „Wyrzucili 

Go”, Ks. Mariusz Pohl].   

  KALENDARIUM:                                                  

31. 01. – pn.    – Wsp. Św. Jana Bosko, 
prezbitera – (1815-1888) - Już jako dziecko 

apostołował wśród rówieśników... Był 
szczególnie wrażliwy na niedolę dzieci                        
i młodzieży. Założył zakony salezjanów i salezjanek, 
których charyzmatem jest praca wychowawcza wśród 
dzieci i młodzieży. Zachęcał do podejmowania drogi 
ascezy: uświęcenia się w codzienności poprzez sumienne 
wypełnianie obowiązków swego stanu. [H. Świrska, 2008];   

01. 02.– wt. – Wsp. św. Brygidy z Kildare, dziewicy –  

ur. się między rokiem 452 a 456 w Irlandii. Już od 
dzieciństwa tęskniła za życiem poświęconym Bogu. Od 
nieznanego z imienia biskupa otrzymała welon, symbol 
dozgonnego dziewictwa. Zaczęła gromadzić przy sobie 
dziewice o podobnych ideałach. Założyła dla nich                           
w Kildare, pierwszy klasztor w Irlandii... Brygida niosła 
pomoc cierpiącym i ubogim. Zm. w Kildare ok. 523r                        
02. 02.  – śr. – Święto ofiarowania Pańskiego - 

Najstarsza nazwa dzisiejszego święta to Spotkanie. 
Wierna Reszta Izraela, reprezentowana przez Joachima                      
i Annę, spotyka i rozpoznaje Mesjasza. W świątyni było 
obecnych bardzo wielu ludzi, ale tylko niektórym dane 
było rozpoznać Chrystusa w czterdziestodniowym 
Dziecku. Wydarzenie to jest znakiem, że Bóg nie zawodzi 
pragnienia tych, którzy Go oczekują.                                                             
[ks. Maciej Zachara MIC, „Oremus” luty 07, s. 9].    
02.02 - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego -  życie 
konsekrowane i troska o jego rozwój są sprawą całego Kościoła. 
Wiele kobiet i mężczyzn wielkodusznie i całkowicie powierzają  
się Panu Bogu i tylko w Nim pokładają całą swoją ufność                         

03. 02.– czw. – Wsp. św. Błażeja, biskupa                                     
i męczennika-  - ur. się w Sebaście. Studiował filozofię, 

został jednak lekarzem. Po pewnym czasie porzucił swój 
zawód i podjął życie na pustyni. Stamtąd wezwano go na 
stolicę biskupią. Podczas prześladowań za cesarza 
Licyniusza uciekł do jednej z pieczar górskich, skąd nadal 
zarządzał swoją diecezją…Ścięto go mieczem ok. w 316 r 
04. 02. 2016 – pt. – Wsp.   św. Agaty, dziewicy                               
i męczennicy -       ur. się w 235 r. w Katanii. Po przyjęciu 

chrztu poświęciła się Chrystusowi i żyła w dziewictwie. Jej 
uroda zwróciła uwagę Kwincjana, namiestnika Sycylii. 
Zaproponował jej małżeństwo. Agata odmówiła, 
wzbudzając w nim pragnienie zemsty. Kwincjan 
aresztował ją, próbował zniesławić… Oddał ją pod opiekę 
pewnej rozpustnej kobiety (Afrodyssy). Kiedy te zabiegi 
spełzły na niczym skazał Agatę na tortury. Agata poniosła 
śmierć, rzucona na rozżarzone węgle, 5 lutego 251 r.                        
[z: http://mateusz.pl/czytania/2022/];      


