
DAR WZAJEMNOŚCI ORAZ WSPÓLNA DROGA DO ŚWIĘTOŚCI 
 

„Społeczeństwo takie jak dzisiaj nasze może stać się obojętne za-
równo na cierpienia fizyczne, jak i duchowe i moralne potrzeby 
życia. Tak nie powinno być we wspólnocie chrześcijańskiej! (…) 
(…) bliźni należy do mnie, jego życie, jego zbawienie wiążą się z 
moim życiem i moim zbawieniem. Sięgamy tutaj bardzo głębokiego 
aspektu wspólnoty: nasze życie i życie innych są współzależne, 
zarówno w dobru, jak i w złu; tak grzech, jak i uczynki miłości 
mają również wymiar społeczny (…) 
(…) wzajemna troska to także uznanie dobra, które Pan w nich 
czyni, i dziękowanie razem z nimi za cuda łaski, jakich dobry i 
wszechmogący Bóg nieustannie dokonuje w swoich synach. Kiedy 
chrześcijanin dostrzega w bliźnim działanie Ducha Świętego, mo-
że się z tego jedynie radować i chwalić za to Ojca niebieskiego 
(…) 
 
(…) musimy mieć na uwadze powszechne powołanie do świętości, 
nieustanne postępowanie w życiu duchowym, byśmy dążyli do cha-
ryzmatów oraz coraz wznioślejszej i bardziej owocnej miłości (…) 
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O G Ł O S Z E N I A  
1. W każdą ŚRODĘ o godz. 20:00 zapraszamy na Mszę św. a później na spotka-

nie formacyjne Duszpasterstwa Akademickiego; 
2. W każdy CZWARTEK od 20:00 - 21:00 zapraszamy na adorację Najświętsze-

go Sakramentu prowadzoną przez Duszpasterstwo Akademickie; 
3. AKADEMICKIE REKOLEKCJE „NA RATY” w każdą niedzielę Wielkiego 

Postu o godz. 19:00 
⇒ 18.03 - ks. Marek Kruszewski - diecezjalny specjalista od rodzin 
⇒ 25.03 - ks. Kazimierz Gajowy, Salezjanin, misjonarz w Libanie 
⇒ 01.04 - ks. bp Marek Solarczyk - biskup pomocniczy diecezji warszaw-
sko-praskiej, po Mszy św. Agapa z biskupem! 

 
4.  W okresie Wielkiego Postu - DROGA KRZYŻOWA dla młodzieży, studentów - 
 piątek, godz. 19:30 
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„Troszczmy się o siebie wzajemnie, by zachęcić do miłości i do dobrych 
uczynków” (Hbr 10,24) 

TEMAT  MIESIĄCA 

 
 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA BRATA 

 
 (…) Pierwszym elementem jest wezwanie do tego, by „troszczyć 
się” - występuje tu grecki czasownik katanoein, który oznacza: uważ-
nie obserwować, być uważnym, przyglądać się w sposób świadomy, 
dostrzegać pewną rzeczywistość. Czasownik, o którym mowa, zachęca 
by patrzeć na drugiego człowieka, przede wszystkim na Jezusa, i by 
troszczyć się o siebie nawzajem, by nie okazywać dystansu, obojętno-
ści wobec losu braci. Tymczasem często dominuje postawa przeciwna: 
obojętność, brak zainteresowania, które rodzą się z egoizmu, masko-
wanego przez pozorne poszanowanie sfery prywatnej (…) 
 (…) dzisiaj Bóg nas prosi, abyśmy byli stróżami naszych braci, 
abyśmy tworzyli relacje nacechowane wzajemną troskliwością, za-
bieganiem o dobro drugiego. Wielkie przykazanie miłości bliźniego 
nakazuje i apeluje, by mieć świadomość, że jest się odpowiedzialnym 
za tego, kto tak jak ja jest stworzeniem i dzieckiem Bożym (…). 
 (…) Troska o bliźniego oznacza, ż pragniemy jego czy jej dobra 
pod każdym względem: fizycznym, moralnym i duchowym. Odpowie-
dzialność za bliźniego oznacza zatem pragnienie i czynienie dobra 
drugiego człowieka, z nadzieją, że i on otworzy się na logikę dobra; 
interesować się bratem znaczy otworzyć oczy na jego potrzeby (…) 
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„Powołanie chrześcijanina wymaga nie przywiązywania serca do rzeczy te-
go marnego świata. Cała troska, cały wysiłek dobrego chrześcijanina, jest 
staraniem się o dobra wieczne; powinniśmy wyrobić sobie taką ocenę dóbr 
tutaj na ziemi, by szanować i cenić tylko te, które zbliżają nas do tych wiecz-
nych, a uważać za marne te wszystkie, które oddalają od osiągnięcia tego 
celu” 

„Wzrastajmy zawsze i postępujmy w miłości chrześcijańskiej, która jest kró-
lową wszystkich cnót. Pamiętajmy zawsze, iż nigdy nie można powiedzieć 
„dość” dla tej najpiękniejszej z cnót. Niech ona będzie jakby źrenicą oka 
(…) Bądźmy jej wierni, postępujmy drogą przykazania miłości, a pokonamy 
wszystkie przeciwności i trudności”.  

rozważania Ojca Pio 
 

„Nie troszczcie się zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o sie-
bie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy  

(Mt 6,24-34) 
 
 „Co nie pozwala humanitarnie i z miłością patrzeć na brata? 
Często bogactwo materialne i dostatek, a także stawianie na pierw-
szym miejscu własnych interesów i własnych spraw. Nigdy nie powin-
niśmy być niezdolni do miłosierdzia nad cierpiącym człowiekiem; nig-
dy nie mogą tak bardzo pochłaniać nas nasze sprawy i nasze proble-
my, że nasze serce stanie się głuche na wołanie ubogiego. (…) pokora 
serca i własne doświadczenie cierpienia mogą wzbudzić we wnętrzu 
człowieka współczucie i empatię (…) Spotkanie z drugim człowiekiem 
i otwarcie serca na jego potrzeby są sposobnością do zbawienia i 
szczęśliwości (…)  
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„A więc wraz ze wzrostem darów Bożych niech wzrasta i twoja pokora i pa-
miętaj zawsze, ż to wszystko zostało ci dane. Wraz ze wzrostem darów niech 
zawsze łączy się wdzięczność za nie i niech stale z twej duszy spływają dzięk-
czynienia. (…) Zachowaj ufność w Bożą pomoc i bądź pewien, że Ten, który 
dotąd cię bronił, nadal będzie prowadził swoje dzieło zbawienia.” 

rozważania Ojca Pio 
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„fundamentem naszej religii jest Miłosierdzie, bez którego ona cała zwaliła-
by się w gruzy, bo nie będziemy naprawdę katolikami, dopóki tego nie do-
pełnimy, i nie dostosujemy całego naszego życia do dwóch przykazań, na 
których opiera się cała istota wiary katolickiej: miłowanie Boga ze wszyst-
kich sił i miłowania bliźniego jak siebie samych” 
 
„Kto pomaga choremu, wypełnia dzieło wyjątkowe; nie wszyscy mają odwa-
gę narażać się na sytuacje nieprzyjemne, a często także niebezpieczne (…) 
Kto opiekuje się chorym, (…) jest szczególnie błogosławiony, bo trudno nam 
jest obarczać się bólem innych, gdyż mamy sami tysiące własnych udręk i 
zmartwień” 
 

bł. Jerzy Frassati  

 
DOBRO DUCHOWE 

 

(…) Troszczenie się o brata oznacza również, ż dbamy o jego dobro 
duchowe - upomnienie braterskie z myślą o zbawieniu wiecznym. 
Upomnienie chrześcijańskie nie jest jednak nigdy formułowane w du-
chu potępienia czy oskarżenia; wypływa zawsze z miłości i miłosier-
dzia i rodzi się z prawdziwej troski o dobro brat (…) 
(…) wielką przysługą jest zatem pomaganie i akceptowanie pomocy w 
postrzeganiu w prawdzie samych siebie, aby doskonalić własne życie i 
postępować bardziej prawidłowo drogą Pana. Zawsze potrzebne jest 
spojrzenie, które miłuje i koryguje, zna i uznaje, rozeznaje i przeba-
cza, jak Bóg uczynił i czyni w stosunku do każdego z nas. 
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„Miłość nakazuje też nieraz upomnieć bliźniego, aby pomóc mu się zmienić. 
Jest to konieczne w sprawach ważnych. Upomnienie nie jest konieczne, gdy 
czyniący zło człowiek już został upomniany albo gdy już pracuje nad po-
wstaniem ze swoich upadków.  
Upomnienie powinno zawsze być połączone z ukazaniem drugiemu sposobu 
usunięcia zła, na które zwraca mu się uwagę, np. przez częste przystępowa-
nie do sakramentu pojednania, przez robienie dokładnego rachunku sumie-

nia”              Katechizm Kościoła Katolickiego
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