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EWANGELIA (MK 12, 28B-34)  
Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze 
wszystkich przykazań?»


Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. 
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym 
swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak 
siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych».


Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo 
Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą 
mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie 
całopalenia i ofiary».


Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa 
Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.


LUB  TAM, GDZIE OBCHODZI SIĘ UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA 

KOŚCIOŁA WŁASNEGO (J 4, 19-24) 
«Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy 
mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga».


Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej 
górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my 
czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak 
godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w 
Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; potrzeba więc, 
by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie».	


„DZIENNICZEK” ŚW. SIOSTRY FAUSTYNY (Dz. 1270, 825, 1411) 
W rozmyślaniu poznałam, że im dusza czystsza, tym jej obcowanie z Bogiem jest czysto 
duchowe, niewiele zważa na zmysły i ich protesty. Bóg jest duchem, wię[c] kocham Go w 
duchu i prawdzie.


	 Aby śpiew mej duszy miły był Trójcy Przenajświętszej, kieruj i urabiaj sam duszę 
moją, o Duchu Boży.	 


© Stowarzyszenie Apostołów Bożego Miłosierdzia „Faustinum”



ROK B  XXXI TYDZIEŃ OKRES ZWYKŁY

	 O Duchu Boży, Duchu miłości i miłosierdzia, który wlewasz w me serce balsam 

ufności, Twa łaska w dobrym mą duszę utwierdza, dając jej moc nieprzezwyciężoną ⎯ 

stałości. O Duchu Boży, Duchu pokoju i radości, który krzepisz me serce spragnione i 
wlewasz w nie żywy zdrój Bożej miłości, i czynisz ją do walki nieustraszoną.


➡ Prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli 
chce mieć Ojciec, mówi do mnie Jezus.


➡ Jezus, który za mnie umarł i zmartwychwstał, w każdej chwili pragnie dawać mi 
swojego Ducha. Czy proszę Ojca w imieniu Jezusa o ten największy dar?


➡ Wraz ze św. Faustyną będę prosił Ducha Bożego, aby sam kierował i urabiał duszę 
moją!
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