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BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA, ALBOWIEM ONI 

BOGA OGLĄDAĆ BĘDĄ.  

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY WPROWADZAJĄ POKÓJ, 

ALBOWIEM ONI BĘDĄ NAZWANI SYNAMI BOŻYMI. 

BŁOGOSŁAWIENI, KTÓRZY CIERPIĄ 

PRZEŚLADOWANIE DLA SPRAWIEDLIWOŚCI, ALBOWIEM DO NICH NALEŻY 

KRÓLESTWO NIEBIESKIE. 

R O Z W A Ż A N I E   S Ł O W A    B O Ż E G O  

ROCZNICA POŚWIĘCENIA WŁASNEGO KOŚCIOŁA. 

„Kto służy Bogu, z upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego 

dosięgnie obłoków. Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna 

pociechy, zanim nie osiągnie celu”. Bóg nie ma względu na osoby, ale widzi 

prawdę o człowieku i dostrzega, kto Go szuka szczerym sercem. Ta 

szczerość, prawość i pokora stają się jak niewidzialna nić wiążąca człowieka 

z Bogiem, który nie zostawia człowieka samego. Bóg zawsze chce okazać 

swą hojność, ale nie zawsze człowiek jest gotowy ją przyjąć. 

  Kim jestem, kiedy się modlę, jestem faryzeuszem czy celnikiem? Z 

którym z nich się utożsamiam? I jaką w rzeczywistości przyjmuję postawę 

przed Bogiem? Czy stać mnie na to, by z głębi serca i z całym przekonaniem 

wołać: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”? Czy nie wydaje mi się, że 

myślenie o sobie jako grzeszniku nie uwłacza mi, skoro nikogo nie zabiłem, 

nikogo nie okradłem, co więcej, chodzę w niedzielę do kościoła? „Biedak 

zawołał i Pan go wysłuchał” – tak zaświadcza Psalmista. Jestem 

grzesznikiem i biedakiem, który bez Boga zupełnie sobie nie radzi. 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Mądrości Syracha. Pan jest sędzią, 

który nie ma względu na osoby. Nie będzie On miał 

względu na osobę przeciw biednemu, owszem, 

wysłucha prośby pokrzywdzonego. Nie 

zlekceważy błaganie sieroty ani wdowy, kiedy się skarży. Kto służy Bogu, z 

upodobaniem zostanie przyjęty, a błaganie jego osiągnie obłoków. 

Modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie 

osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za 

sprawiedliwymi, i wyda słuszny wyrok.    Oto słowo Boże.              CZYTANIE 

z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy: Krew moja 

już ma być wylana na ofiarę, a chwila mojej rozłąki nadeszła. W dobrych 

zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. Na ostatek 

odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda 

Pan, sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali 

pojawienie się Jego. Pośpiesz się, by przybyć do mnie szybko. W pierwszej 

mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale wszyscy mnie opuścili: niech im 

to nie będzie policzone! Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, 

aby się przeze mnie dopełniło głoszenie Ewangelii i aby wszystkie narody je 

posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Wybawi mnie Pan od 

wszelkiego złego czynu i ocali mnie, przyjmując do swego królestwa 

niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków. Amen.      Oto słowo Boże. 

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co 

dufni byli z siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: 

„Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi 

celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże dziękuję Ci, że nie 

jestem jak inni ludzie zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak ten 

celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze 

wszystkiego, co nabywam”. A celnik stał z daleka i nie śmiał oczu wznieść 

ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie 

grzesznika!”. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie 

tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, 

będzie wywyższony”.     Oto słowo Pańskie.  



N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 

ZAKOCHANY KRÓL 

Król zakochał się do szaleństwa w biednej, ale atrakcyjnej dziewczynie z 

ludu, więc rozkazał ją przyprowadzić do królewskiego pałacu. Był 

zdecydowany poślubić ją i uczynić z niej królową. 

Ale dziewczyna w tajemniczy sposób rozchorowała się poważnie w dniu, w 

którym znalazła się w pałacu. Jej stan gwałtownie się pogarszał. 

Wezwano najsłynniejszych lekarzy i uzdrowicieli z królestwa. Nie udało się 

im jednak nic zrobić. Biednej dziewczynie groziła śmierć. Zrozpaczony król 

przyrzekł połowę swego królestwa temu, kto potrafi wyleczyć ją. Ale nikt 

się nie zgłosił. 

Zjawił się jedynie bardzo mądry starzec, który poprosił tylko o możliwość 

porozmawiania z dziewczyną. Po rozmowie został przyjęty przez władcę, 

który czekał na niego niecierpliwie. „Królu” – powiedział mędrzec – „mam 

niezawodne lekarstwo dla królewskiej narzeczonej. Jest to lek bardzo 

bolesny… nie dla dziewczyny, ale dla Jego Królewskiej Mości!”. 

„Powiedz mi, co to za lek!” – wykrzyknął król. „Zostanie zastosowany bez 

względu na koszty!” 

Mędrzec spojrzał na króla i powiedział: „Dziewczyna zakochała się w 

jednym z królewskich żołnierzy. Proszę pozwolić poślubić go, a wyzdrowieje 

natychmiast!”. Król zamilknął. Kochał swą narzeczoną zbyt mocno, by 

pozwolić jej umrzeć. Zgodził się na jej ślub z żołnierzem. 

Dziewczyna rzeczywiście wyzdrowiała, ale monarcha każdego dnia stawał 

się smutniejszy i bardziej osłabiony. Jego stan pogarszał się. Groziła mu 

śmierć. Wezwano więc mędrca, który uratował dziewczynę. Starzec przybył 

do wezgłowia króla, ale jedynie pokiwał głową ze smutkiem i wyszeptał: 

‘Biedny król! Nie ma dla niego ratunku. Nikt bowiem nie kocha tak mocno, 

jak on kocha”. 

BÓG NA ZIEMI MUSIAŁ UMRZEĆ. NIKT BOWIEM NIE KOCHAŁ 

GO TAK, JAK ON KOCHA. 

                                                                                          [KORZYSTANO: BRUNO FERRERO – ALE MY MAMY SKRZYDŁA] 



LISTOPADOWA REFLEKSJA 

Tak żyj, aby śmierć nie miała przy tobie wiele do roboty. Wszystkie twoje 
„walizki” niech będą spakowane, a ty spokojnie patrz w przyszłość. Bez pośpiechu, 
bez gorączki, bez żalu, że to czy tamto jeszcze niedokończone. Jeśli coś zacząłeś 
dla Boga, to Bóg dokończy - z tobą lub bez ciebie.  

Gdy będziesz umierał, ze wszystkimi się rozstaniesz, wszystko zostawisz. 
Pozostaną po tobie jedynie zasługi na życie wieczne. Pamiętaj więc o swoim końcu. 
To da ci trzeźwy, poważny pogląd na życie dzisiejsze. Nie trać z oczu tych spraw, o 
których teraz mało kto pamięta: że istnienie twoje jest kruche, że lada dzień 
możesz stanąć przed trybunałem Chrystusa.  

Dni moje biegną szybciej od kroków szybkobiegacza,  
Minęły i nie były szczęśliwe.  
Przepłynęły jak trzcinowe czółna,  
Jak orzeł lecący za żerem  
(R. Brandstaetter).  

Tyle razy byłeś obecny przy ceremoniach pogrzebowych nad trumnami 
innych, nieraz młodych ludzi. Przyjdzie dzień, kiedy i nad twoją trumną je 
odprawią. Pamięć o tym jest cechą dojrzałości umysłowej człowieka. Czy będzie to 
dla ciebie dzień radosny? Obyś mógł mieć wtedy to nieocenione uczucie, że dużo 
dobrego zrobiłeś dla swoich braci i sióstr ze względu na Jezusa Chrystusa. Dużo 
dobrego, tak dużo, że wiele tych rzeczy będzie stopniowo wychodzić dopiero po 
twojej śmierci. Czyń dobrze, ale w cichości.  

„W dniu śmierci mojej niech doskonały stanę przed Tobą...”. Jakże piękne i 
słuszne są te słowa św. Augustyna. Obym mógł wyczekiwać na śmierć z rosnącą w 
podświadomości radością, jak dobrze przygotowany do egzaminu uczeń czy 
zawodnik do startu - obawiając się zarazem i ciesząc, świadomie obawiając, 
podświadomie ciesząc.  

Czyń dobrze na każdym kroku. Nie chciej zbyt gwałtownie zmieniać tego, co 
On - Wszechmocny mógłby tak łatwo zmienić, a nie czyni tego. Miej więc 
świadomość, że Ty przeminiesz, a świat pójdzie swoim torem. Staraj się o 
rozszerzenie dobra i światła, to znaczy królestwa Bożego, staraj się to czynić 
łagodnie, na drodze cierpliwej miłości, bo wtedy, choć umrzesz, pozostawisz po 
sobie to, co najwspanialsze - dobre wspomnienie.  

Panie Jezu, w Twojej mocy jest przedłużyć moje dni. Gdybym jednak stanął 
tam przedwcześnie, uczyń mi tę łaskę i zostaw mi nieco czasu, abym zdołał 
dokończyć swego i zarazem Twojego dzieła miłosiernej miłości.  

                                                                                                          ksiądz proboszcz 



J E Z U S O W E    P R Z Y P O W I E Ś C I 

PRZYPOWIEŚĆ O DZIESIĘCIU PANNACH 

„WTEDY PODOBNE BĘDZIE KRÓLESTWO NIEBIESKIE DO DZIESIĘCIU PANIEN, 

KTÓRE ZIĘŁY SWOJE LAMPY I WYSZŁY NA SPOTKANIE PANA MŁODEGO. PIĘĆ 

Z NICH BYŁO NIEROZSĄDNYCH, A PIĘC ROZSTROPNYCH. NIEROZSĄDNE 

WZIĘŁY LAMPY, ALE NIE WZIĘŁY Z SOBĄ OLIWY. ROZTROPNE ZAŚ RAZEM Z 

LAMPAMI ZABRAŁY RÓWNIEŻ OLIWĘ W NACZYNIACH. GDY SIĘ PAN MŁODY 

OPÓŹNIAŁ, ZMORZONE SNEM WSZYSTKIE ZASNĘŁY. LECZ O PÓŁNOCY 

ROZLEGŁO SIĘ WOŁANIE: „PAN MŁODY IDZIE, WYJDŹCIE MU NA 

SPOTKANIE!” WTEDY POWSTAŁY WSZYSTKIE OWE PANNY I OPATRZYŁY 

SWE LAMPY. A NIEROZSĄDNE RZEKŁY DO ROZSTROPNYCH: UŻYCZCIE NAM 

SWEJ OLIWY, BO NASZE LAMPY GASNĄ”. ODPOWIEDZIAŁY ROZSTROPNE: 

„MOGŁOBY I NAM, I WAM NIE WYSTARCZYĆ. IDŹCIE RACZEJ DO 

SPRZEDAJĄCYCH I KUPCIE SOBIE!” GDY ONE SZŁY KUPIĆ, NADSZEDŁ PAN 

MŁODY. TE, KTÓRE BYŁY GOTOWE, WESZŁY Z NIM NA UCZTĘ WESELNĄ, I 

DRZWI ZAMKNIĘTO. W KOŃCU NADCHODZĄ I POZOSTAŁE PANNY, 

PROSZĄC: „PANIE, PANIE, OTWÓRZ NAM!” LECZ ON ODPOWIEDZIAŁ: 

„ZAPRAWDĘ, POWIADAM WAM, NIE ZNAM WAS”. CZUWAJCIE WIĘC, BO 

NIE ZNACIE DNIA ANI GODZINY. 

 Kiedy przypatrujemy się tej przypowieści zaskakuje nas fakt, że 

Jezus jest nie tylko świetnym nauczycielem, ale również doskonałym 

znawcą literatury. W bardzo krótkiej opowieści przedstawił cel życia 

ludzkiego teraz i aż do wieczności używają metafor i symboli. Jest to 

opowiadanie o Królestwie Bożym. Przyczyną przedstawienia ludzi mądrych 

– których symbolizują panny roztropne niosące 

dostateczną ilość oliwy - oraz ludzi głupich, 

którym zabrakło oliwy i dlatego trwali w 

ciemnościach – było spostrzeżenie Jezusa, że 

nie wszyscy interesują się Jego nauczaniem. 

Dlatego celem tej przypowieści jest ukazanie 

ludziom skutków życia zgodnego z wiarą i 

efektów jej odrzucenia. Grupa dziesięciu 
, autor:znany autor, licencja: 
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panien symbolizuje społeczeństwo. Panny roztropne niosą ze sobą 

wszystko to, co potrzebne jest na 

spotkanie z Bogiem, z Jezusem i 

nic je nie zaskakuje. One wchodzą 

na ucztę. Wchodzą do Królestwa 

Bożego. Zostają nagrodzone. 

Panny głupie – nieoświecone 

przez światło lamp, zastają drzwi 

zamknięte. Kiedy proszą o ich 

otwarcie, słyszą w odpowiedzi 

straszliwe zdanie: „Zaprawdę, 

powiadam wam, nie znam was”. To zdanie jest równe z potępieniem. 

 Taką cichą i prawdziwą bohaterką tej opowieści jest OLIWA. To na 

niej koncentruje się to opowiadanie. Roztropne panny wyszły na spotkanie 

z Oblubieńcem – Jezusem z płonącymi lampami, ale i z zapasem oliwy. 

Nierozsądne nie przewidziały tego, że Oblubieniec się spóźni i nie zabrały 

jej. Lampy jednych panien płonęły, a tych drugich zgasły. Mądrym oświeciły 

Oblubieńca i drogę do domu uczty. Nierozsądne pozostały w mroku, na 

zewnątrz. 

 Kiedy możemy spodziewać się spotkania z Bogiem? Pierwsza 

możliwość – to pascha, nasze przejście z tego, ziemskiego życia, do 

wieczności. Druga – to koniec historii – paruzja, ponowne przyjście Jezusa 

Chrystusa na ziemię. Jest także trzecia – pełny udział w Eucharystii. Już w 

cyklu o Mszy świętej pisałam, że Komunia święta jest spotkaniem Boga z 

nami, Jego stworzeniem. Symbolizuje ona ucztę weselną. Oblubieniec i 

Oblubienica spotykają się, Bóg – nieustająca, oblubieńcza Miłość przygarnia 

człowieka do życia w Królestwie Bożym – do życia w wiecznej szczęśliwości, 

do której człowiek został wezwany. 

 Czym zatem jest oliwa? Oznacza ona wiarę, modlitwę, wierność, 

godne życie, a także niezmienne życie – zawsze z Bogiem i według Jego 

nakazów. Jezus nie mówi, dlaczego zabrakło oliwy. Być może był to 

szczegół, coś nieważnego, co umknęło uwadze panien nierozsądnych, sama 

oliwa wydała się nieważna. Być może tyle istotnych rzeczy trzeba było  

 



przygotować: ubiór, włosy, czystość ciała, biżuteria… W pośpiechu nie 

rozeznały jednak tego, co najważniejsze. Oliwa. Zapomniały, że na Boga 

trzeba poczekać. On może się spóźnić. Nie można Mu wyznaczyć daty i 

godziny. On nadchodzi, kiedy chce. To my musimy być gotowi i oczekiwać 

Go.                                                    

 Oliwa w lampie, to tak jak miłość, wiara i rozmowa z Panem w 

modlitwie, to cierpliwe bycie dobrym, to Jego obecność w naszej duszy. I 

właśnie te cechy oświecają nasze życie. Są światłem. Chrystus, Jego 

nauczanie są dla nas jasnością i drogowskazem. 

 Pięciu nierozsądnym pannom nie zabrakło entuzjazmu, dobrej woli, 

pragnienia spotkania z Oblubieńcem, chęci ucztowania z Nim i radości. 

Dużo serca włożyły w przygotowania do uczty weselnej.  

 Nie wystarczy rozpocząć dobre dzieło. Trzeba je jeszcze 

doprowadzić do końca. Podobnie jest z życiem duchowym. Nie wystarczy 

wierzyć w Boga. Trzeba wiary strzec i rozwijać ją codziennie.  

BÓG OBJAWIA SIĘ W ZWYCZAJNOŚCI, A WIARA TO CODZIENNE ŻYCIE. 

  Nie można nikogo zastąpić w wierze. Wiara jest decyzją każdego z 

nas. Można uprosić łaskę dla kogoś, kto jej potrzebuje, ale ta osoba sama 

musi ją przyjąć. Nieroztropnie jest zrzucać na innych troskę o własne 

zbawienie. Kiedy zabraknie oliwy w naszych lampach i zgasną one w 

momencie nadejścia Oblubieńca – Jezusa, nie będziemy mogli jej pożyczyć 

od pobożniejszych od nas. Swoje lampy musimy opatrzeć posiadaną oliwą. 

 

 

 

 

 



O MODLITWIE (10) 

STAMTĄD PRZYJDZIE SĄDZIĆ ŻYWYCH I UMARŁYCH 

NIEBO NA PUNKTY 

 Pewna dobra kobieta przyszła do bram niebios. Była pełna obaw. 

Święty Piotr przyjął ją jak najserdeczniej, próbując uspokajać, lecz przy tym 

powiedział: „Aby wstąpić do raju, trzeba zdobyć sto punktów”. 

 Zaczęła więc wyliczać kolejno: „Byłam wierna mężowi przez całe 

życie. Wychowałam po chrześcijańsku moje dzieci i choć nie wszystko mi 

się udało, jednak robiłam co w mojej mocy. Przez dwadzieścia dwa lata 

byłam katechetką. Pracowałam jako woluntariuszka po misjach i punktach 

Caritasu. Starałam się zawsze wspierać osoby, które były blisko mnie, jak 

też księdza proboszcza i sąsiadów…” 

 Kiedy przerwała, aby złapać oddech, Święty Piotr podsumował: „To 

jest dwa i pół punktu”. 

 Kobietę po prostu zamurowało. Po chwili podjęła swą wyliczankę: 

„Opiekowałam się moimi starymi rodzicami. Wybaczyłam mojej siostrze, 

która skłóciła się ze mną o spadek… A prócz tego nie zaniedbałam nigdy 

Mszy świętej w niedzielę, z wyjątkiem pobytu w szpitalu przy narodzinach 

moich dzieci. Angażowałam się w spotkania grup modlitwy i w rekolekcje 

wielkopostne. Zawsze odmawiałam pacierz… I różaniec w maju…” 

 Święty Piotr oświadczył: „Wobec tego mamy trzy punkty”.  

 Kobieta była zdruzgotana. W jakiż jeszcze sposób mogła zdobyć sto 

punktów? Powiedziała już wszystko, co najważniejsze. Nie sposób było 

dodać coś do listy.  

 Ze łzami w oczach i lękiem w sercu powiedziała cicho: „Jeśli tak, to 

mogę liczyć tylko na Boże miłosierdzie”.  

 „Sto punktów!” – wykrzyknął Święty Piotr. 



O MODLITWIE (10) 

MOJA  „KARTA PAMIĘCI” 

Bóg nie stworzył nas dla jakiegoś kaprysu, lecz po to, byśmy z Nim 

współpracowali w budowie Jego królestwa na ziemi, które oznacza 

powszechne szczęście, pokój i sprawiedliwość. Po śmierci Bóg spyta 

każdego z nas: „Co zrobiłeś ze swoim życiem?” 

A więc życie to bardzo poważna sprawa.  

„Niech twoje życie będzie arcydziełem” – mawiali mądrzy ojcowie Kościoła. 

Tak swój pobyt na ziemi powinien traktować każdy z nas. 

 

MOJA MODLITWA 

Bóg jest mocą ufających Mu 

Boże, Ty zawsze ratujesz tego, kto Ci ufa, 

Twoja dłoń przynosi mu zwycięstwo. 

Ciebie, mój Boże, szukam całym sercem, 

Twoja prawica mnie wspiera. 

                                                                  (według Psalmu 63) 

 

 

 

 

 

[KORZYSTANO: BRUNO RERRERO – WIERZĘ] 



UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
ŚWIATŁO CHRYSTUSA 

Najlepiej sprzedającym się artykułem, obok kwiatów, w nadchodzącą 

uroczystość będą świece i znicze. Uderza w ich wyglądzie komercjalizm, 

reklama, zdobnictwo wpływające na uczucia kupującego. Czy dlatego 

kupujemy znicze, by przypadały naszemu gustowi? Tak w ogóle – dlaczego 

je kupujemy? 

 Pan Bóg przyszedł na świat i podjął trudną misję przemieniania go. 

Pragnieniem Boga było i jest rozjaśnienie ciemności, szarości materialnej 

egzystencji. Nasz Pan chciał wydobyć ludzkość z szeolu. Osoba Chrystusa, 

Mesjasza, przyniosła na ziemię światło Miłości. Jej moc zbawczą. Jezus – 

światło na oświecenie pogan – przyniósł nową moc Bożą, którą jest Boże 

Miłosierdzie. My wszyscy możemy przyjąć to Miłosierdzie. Ono jest dla 

każdego. Także dusze zmarłych, zwłaszcza dusze czyśćcowe, które nie są w 

stanie wypraszać potrzebnych im łask. Tylko 

my, żyjący możemy im w tym pomóc. 

 Światło świecy lub znicza symbolizuje moc Boga, 

Jezusa, która rozprasza ciemności naszych myśli, ale 

także jest nadzieją dla dusz, które pragną osiągnąć 

niebo, stan wiecznej radości, szczęścia, stan stałej 

obecności Boga, który jest Miłością. 

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ DAĆ IM, PANIE – Napracowali się tu na ziemi, 

byli zmęczeni zamartwianiem się, znoszeniem trudności. Bądź łaskaw dla 

nich, Panie. 

A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ IM ŚWIECI – Niech światło Chrystusa, 

światło Miłości, pokoju, dobra, piękna niech przyświeca im przez całą 

wieczność. 

NIECH ODPOCZYWAJĄ W POKOJU WIECZNYM – Strudzeni, umęczeni 

cierpieniem, niepokojem, troską pielgrzymowaniem do Domu Ojca – niech 

zaznają na wieczność pokoju. 

AMEN. – Daj, Panie Boże, aby tak się stało. 

ŚWIATŁO CHRYSTUSA, BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI.  
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