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R O Z W A Ż A N I E   S Ł O W A    B O Ż E G O 
W ostatnią niedzielę roku liturgicznego świętujemy królowanie Chrystusa. 

On, „ofiarując siebie samego na ołtarzu krzyża jako niepokalaną ofiarę 

pojednania”, dopełnił tajemnicy naszego odkupienia. Teraz zasiada na tronie 

chwały jako Kapłan i Król Wszechświata. Kiedy wchodzimy w Eucharystię, 

otwiera się dla nas Jego „królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, 

królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju”.  

W Chrystusie i Jego Kościele stajemy się świętymi, jak On jest święty. „Jeżeli 

ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż 

swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a 

kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je”. (Mk8,34-35). 

Wpatrując się w Króla, w Jego ciele – Kościele, jesteśmy zaproszeni, aby mocą 

Ciała i Krwi Chrystusa upodobnić się do Niego. Ukrzyżowani z Ukrzyżowanym, 

aby z Nim powstać do nowego życia.  

IDŹMY Z RADOŚCIĄ NA SPOTKANIE PANA 



  LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Drugiej Księgi Samuela. Wszystkie pokolenia izraelskie zeszły się u 

Dawida w Hebronie i oświadczyły mu: „Oto my jesteśmy kości twoje i ciało. 

Już dawno, gdy Saul był królem nad nami, ty odbywałeś wyprawy na czele 

Izraela. I Pan rzekł do ciebie: Ty będziesz pasł mój lud - Izraela i ty będziesz 

wodzem nad Izraelem”. Cała starszyzna Izraela przybyła do króla do 

Hebronu. I zawarł król Dawid przymierze z nimi wobec Pana w Hebronie. 

Namaścili więc Dawida na króla nad Izraelem.   Oto słowo Boże.           CZYTANIE 

z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan. Bracia: Dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił 

do uczestnictwa w dziale świętych w światłości. On to uwolnił nas od władzy 

ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy 

odkupienie – odpuszczenie grzechów. On jest obrazem Boga niewidzialnego – 

Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone; i 

to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy to Trony, czy 

Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało 

stworzone. On jest przed wszystkim i wszystko w Nim ma istnienie. I On jest Głową 

Ciała – Kościoła. On jest Początkiem. Pierworodnym spośród umarłych, aby sam 

zyskał pierwszeństwo we wszystkim. Zechciał bowiem Bóg, aby w Nim zamieszkała 

cała Pełnia i aby przez Niego znów pojednać wszystko z sobą; przez Niego – i to, co 

na ziemi i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża.    Oto 

słowo Boże.  

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i 

patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: „Innych wybawił, niechże teraz 

siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem. Bożym Wybrańcem”. Szydzili z Niego i 

żołnierze; podchodzili do Niego i dawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli ty jesteś 

Królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku 

greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest Król żydowski”. Jeden ze 

złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czyż Ty nie jesteś 

Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet 

Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież – 

sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic 

złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do 

swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam ci: Dziś 

będziesz ze Mną w raju”.    Oto słowo Pańskie. 



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

D A W A N I E . 

Drogą wędrowała mamusia z dzieckiem. Dziecko miało w ręce ciastko. 

Przechodzili obok biednej kobiety, która wyciągnęła rękę do 

przechodniów. Obok niej siedział skulony, brudny chłopczyk, w nędznej 

odzieży, zbyt dużej dla niego. Dziecko, trzymając rękę mamusi, zatrzymało 

się przy chłopcu i przyglądało mu się przerażone. Potem spojrzało na 

trzymane w ręce ciastko i na matkę, jakby prosząc ją o pozwolenie. Matka 

wyraziła zgodę lekkim ruchem głowy. Dziecko wyciągnęło rączkę do 

cyganiątka i dało mu ciastko, a potem szybko oddaliło się z mamusią.  

Jakiś przechodzień, który widział tę scenę, powiedział do matki: 

 „Teraz pewnie kupi pani synowi inne ciastko, może większe?” 

„Nie, dlaczego?” 

„Ten kto daje musi przecież odmówić sobie”. 

Ziarnko zboża ukryło się w spichlerzu. 

Nie chciało być zasiane. 

Nie chciało umrzeć. Nie chciało być zmarnowane. 

Chciało zachować własne życie. 

Nie chciało zostać chlebem. Nie chciało być zaniesione na stół. 

Ani poświęcone i podzielone.  

Nigdy nie chciało oddać życia. 

Nigdy też nie dało radości. 

Pewnego dnia przyszedł wieśniak i razem ze śmieciami wyrzucił 

również ziarnko zboża.  

                                                                           [korzystano: B. Ferrero – Ale my mamy skrzydła]     



UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, 

KRÓLA WSZECHŚWIATA 

Pod koniec roku liturgicznego czytania i Ewangelie wprowadzają nas w 
przyszłość świata do dni ostatecznych, dni powtórnego przyjścia Chrystusa. 
Także pierwsze dwa tygodnie adwentu stawiają nas na progu wieczności. 
Dwanaście miesięcy wydarzeń ewangelicznych, świąt – od pierwszej niedzieli 
adwentu do uroczystości Chrystusa Króla powinny budzić refleksję, co 
poprawiłem w moim życiu dzięki 
przeżywaniu całego roku liturgicznego. Czy 
stałem się lepszy? Czy zrozumiałem więcej? 
Rok po roku słyszymy te same słowa – 
krążymy. Jest to celowe działanie. To jest 
tak jak w przyrodzie. Kiedy ptak 
krąży, to po to by wzbijać się coraz wyżej. 
Ciągłe powracanie i powtarzanie powoduje 
nasz wzrost duchowy, pod 
warunkiem, że słuchamy i staramy się 
zrozumieć słowa, które padają przy ołtarzu. 
Gorzej jest, gdy przychodzimy do kościoła, by „odstać” godzinę. Wtedy 
upadamy, zniżamy loty. Konkluzja nasuwa się sama: rok liturgiczny – czas 
nam dany został zmarnowany. W modlitwach, obchodzonych świętach i 
uroczystościach szczególnie odnosimy się do zdarzeń historycznych, np. do 
narodzin Pana Jezusa, do ukrzyżowania, zmartwychwstania. Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata zmusza nas do wiary w to, co ma nastąpić w 
przyszłości, czyli wierzymy w powtórne przyjście Chrystusa, wierzymy w sąd 
Boży, w życie wieczne, ciała zmartwychwstanie. To wszystko się jeszcze 
dokona. Obecny okres przeżywamy po to, by przygotować się do tych 
przyszłych wydarzeń. O tych wszystkich sprawach mówi sam Chrystus – 
mówi Bóg. Zatem pytajmy siebie, czy nasza wiara jest mocna, czysta, 
niewątpliwa. Na ile przyjmujemy Chrystusa, jako Syna Bożego, Mesjasza i 
Zbawiciela – jako mojego Pana, Władcę, Księcia Pokoju. Czy wierzę, że 
powtórne przyjście Chrystusa spowoduje oczyszczenie Wszechświata i 
złożenie go, już jako Królestwa Bożego, u stóp Boga Ojca? 



 W końcu moja refleksja o moim przygotowaniu się do bycia 
zbawionym, do zamieszkania w Królestwie Bożym. Trzeba w pełni zdawać 
sobie sprawę z tego, że to nasze życie, nasze wybory pomiędzy dobrem i złem 
zdecydują o zbawieniu lub potępieniu na całą wieczność. Z całego serca życzę 
wszystkim czytelnikom dobrego przeżywania końca roku liturgicznego i 
uroczystości Chrystusa Króla i początku nowego roku liturgicznego – 
adwentu.  

ZADBAJMY O NASZĄ PRZYSZŁOŚĆ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

PRZYPOWIEŚĆ O SŁUGACH I ODŹWIERNYM (7) 
Już za tydzień rozpoczynamy w Kościele ADWENT. Czas adwentu 

przypomina nam, że żyjemy w ciągłym oczekiwaniu na powtórne przyjście 

Jezusa, na paruzję, która zakończy ziemską historię i przemieni ją w 

wieczność. Paruzję kojarzę z wizją, którą ukazał Pan mistykom naszych 

czasów. Był to obraz całego świata, przedstawionego jako wielka mozaika. 

Były w niej jasne, kolorowe kamienie, ale były też czarne, ziejące złem.  Otóż 

Jezus przyszedł jako wielki władca i wypalił, zniszczył całą złą czerń, a 

pozostawił te fragmenty światowej mozaiki, które tchnęły dobrem i były 

jasne. W ten sposób szansę na wieczność, na Królestwo Boże mieli ci, którzy 

żyli według wskazań Boga i Jego miłości. Już św. Łukasz pytał z niepokojem: 

„Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?”. 

 Chrześcijanin, a właściwie człowiek wierzący w Boga Jahwe, to ten, 

który nieustannie oczekuje. Przykładem może być opisana w Starym 

Testamencie zapowiedź przyjścia Mesjasza. Po czasach Chrystusa siła 

oczekiwania na powtórne przyjście Króla królów jeszcze się wzmogła. Tak o 

paruzji pisze św. Paweł w liście do Tesaloniczan: „Nie potrzeba wam, bracia, 

pisać o czasach i chwilach. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pański 

przyjdzie tak, jak złodziej w nocy. Kiedy bowiem będą mówić: Pokój i 

bezpieczeństwo – tak i niespodziewanie przyjdzie na nich zagłada, jak bóle 

na brzemienną, i nie ujdą. Ale wy, bracia, nie jesteście w ciemnościach, aby 

ów dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wszyscy wy bowiem jesteście 

synami światłości i synami dnia. Nie jesteśmy synami nocy, ani ciemności”. 

(1Tes5,1-5). 

 Pan Jezus opisuje swoje triumfalne przyjście na ziemię, opisuje znaki 

na niebie i na ziemi towarzyszące temu powrotowi, koniec ziemskiej 

rzeczywistości, godzinę rozliczenia i sądu ostatecznego. Można te informacje 

ignorować skupiając się na teraźniejszości, ale wtedy odsuwamy się od celu i 

sensu naszego życia.  Gdy przestaniemy na wszystko patrzeć przez pryzmat 

Boga, to wypaczamy, skrzywiamy wartość samego życia, które otrzymaliśmy. 

Jak ważna jest wiara w wydarzenia mające nastąpić w przyszłości, są fakty z 

przeszłości, historia. Abrahamowi Bóg nakazał rozpocząć wędrówkę, a przez 



Mojżesza przesłał prawo – Dekalog, by uformować naród Izraela, wywiódł 

ich z Egiptu i zapowiedział Ziemię Obiecaną. Wszystko się wydarzyło. 

Spełniło. Zapowiadano Mesjasza i On też się pojawił. Chrystus sam 

zapowiedział swoje powtórne przyjście. Dlaczego to nie miałoby się 

wypełnić?  Nasza wiara opiera się na prawdzie, na konkretnych wydarzeniach 

i na nauce – więc czuwajmy. Jezus przyjdzie. Przypomina o tym św. Marek w 

bardzo krótkiej przypowieści o sługach i odźwiernym, którym Pan, zanim udał 

się w podróż, powierzył pieczę nad swym domem. 
UWAŻAJCIE, CZUWAJCIE, BO NIE WIECIE, KIEDY CZAS TEN NADEJDZIE. BO 

RZECZ MA SIĘ PODOBNIE JAK Z CZŁOWIEKIEM, KTÓRY UDAŁ SIĘ W PODRÓŻ. 

ZOSTAWIŁ SWÓJ DOM, POWIERZYŁ SWOIM SŁUGOM STARANIE O 

WSZYSTKO, KAŻDEMU WYZNACZYŁ ZAJĘCIE, A ODZWIERNEMU PRZYKAZAŁ, 

ŻEBY CZUWAŁ. CZUWAJCIE WIĘC, BO NIE WIECIE, KIEDY PAN DOMU 

PRZYJDZIE; Z WIECZORA, CZY Z PÓŁNOCY, CZY O PIANIU KOGUTÓW, CZY 

RANKIEM. BY NIESPODZIEWANIE PRZYSZEDŁSZY, NIE ZASTAŁ WAS ŚPIĄCYCH. 

LECZ CO WAM MÓWIĘ, MÓWIĘ WSZYSTKIM: CZUWAJCIE! 

 Ostrzeżenie przed nagłym powrotem 

Pana zmusza sługi do czuwania, do bycia w 

stanie gotowości. Co to oznacza? Jezus nie 

zastrasza słuchaczy, nie udowadnia, że byłoby 

lepiej dla każdego, by się przygotował, 

oczyścił, wypełnił prawo Boże… On po prostu 

nakazuje: „Czuwajcie”. Jezus chce, by Jego 

uczniowie powitali Go, gdy przyjdzie, 

przygotowani na ten moment. On chce byśmy 

byli „przebudzeni”. On nie chce, byśmy byli 

uśpieni marnościami tego świata, np. 

bezmyślnym używaniem komputera. 

Wypowiedź Jezusa jest dopięta „na ostatni guzik”. Mógł przecież powiedzieć, 

kiedy przybędzie. Zna jednak naszą naturę i wie, że zostawilibyśmy nasze 

przygotowanie na Jego powtórne przyjście na ostatni moment. Bóg chce 

naszej tęsknoty za Nim. Chce naszego wyglądania na drogę, czujności 

zrodzonej z niepokoju pomieszanego z miłością. Miłujący nas Bóg pragnie 

być oczekiwany.          



 Bohaterami są w tej przypowieści odźwierny i słudzy. Wyjeżdżający 

Pan zostawił każdemu dyspozycje. Oni wiedzą, co mają robić. To jest bardzo 

ważna informacja. Wykonując to, do czego byli powołani, żyją normalnie. 

Chrześcijanie, służąc Bogu nie zaprzestają opiekować się swoimi rodzinami, 

pracują. Czuwanie na powtórne przyjście Jezusa nie oznacza bycie 

bezczynnym. Czuwanie ubogaca życie. Nadaje głębszy sens temu, co robimy. 

Pozwala trzeźwo oceniać świat. 

Zatem ta przypowieść jest ostrzeżeniem, w niej jest nakaz czuwania. 

Jest także trzeci element – powołanie, a wszystkie są bardzo przydatne w 

drodze do zbawienia. 

Pan wyjeżdżając pozostawił sługom i odźwiernemu zadania do 

wykonania. Każdy otrzymał swoje powołanie życiowe. Ono jest Boże. Nie 

można go przekreślić, wyrzec się lub zmarnować. Kiedy chcemy przeżyć 

nasze życie dobrze, powinniśmy odkryć nasze powołanie, czyli odkryć do 

czego jesteśmy stworzeni. To nam pomoże odnaleźć nasze miejsce w życiu. 

Przypowieść zachęca nas, abyśmy się w tym wszystkim odnaleźli, a 

przez to ocalili nasz życiowy adwent i 

odkryli, czego po nas spodziewa się Bóg. 

W APOKALIPSIE ŚW. JAN NAPISAŁ 

SŁOWA, KTÓRE PODKREŚLAJĄ 

ISTOTĘ TEJ PRZYPOWIEŚCI: „OTO 

STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ: JEŚLI 

KTO POSŁYSZY MÓJ GŁOS I DRZWI 

OTWORZY, WEJDĘ DO NIEGO I 

BĘDĘ Z NIM WIECZERZAŁ, A ON ZE 

MNĄ”. (Ap3,20).  

  

   



MODLITWA 

OJCZE NASZ (1) 

 Zaczynamy nowy cykl o modlitwie. Tym razem przyglądać się 

będziemy „Ojcze nasz”. Najskuteczniejszy sposób mówienia o Bogu, czy 

rozmawiania z Nim, jest podany nam w Piśmie Świętym. Biblia nie opisuje 

Boga. Ona nie wyjaśnia Boga. Ona o Nim opowiada. Podobnie w naszych 

rozważaniach o modlitwie „Ojcze nasz” wchodzić będziemy za pomocą 

opowiadań w klimat serdecznej rozmowy z Panem Bogiem. Tylko dla 

przypomnienia i podzielenia tekstu na wersy drukuję w odcinku pierwszym 

całe „Ojcze nasz”. 

O J C Z E    N A S Z  

Ojcze nasz, 

któryś jest w niebie, 

święć się imię Twoje, 

przyjdź królestwo Twoje, 

bądź wola Twoja 

jako w niebie, tak i na ziemi. 

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj 

i odpuść nam nasze winy, 

jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom, 

 i nie wódź nas na pokuszenie,  

ale nas zbaw ode Złego. 

Amen. 

 

 



   PAULINA M. JARICOT 

NAWRÓCENIE SŁUGI BOŻEJ – ZAŁOŻYCIELKI STOWARZYSZENIA 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA (6) 
Za życia Pauliny przyjęcie Komunii Świętej było 

utrudnione. Msze święte nie odbywały się 

codziennie, a nawet nie odprawiano jej co 

niedzielę. Na szczęście obok Pauliny był jej kierownik duchowy, o którym ona 

napisała: „Bardzo nalegał, abym bez obawy przyjmowała Komunię Świętą”. 

Odwrotnie rzecz miała się w XIX wieku ze spowiedzią. Ogólnie znane były 

informacje o tłumach przybywających do Ars – do niezwykłego spowiednika 

– św. Jana Marii Vianney’a. Również Paulina odkryła wartość sakramentu 

pojednania. I tak właśnie nazywała spowiedź. Zaskakujący był jej stosunek do 

życia we wspólnocie zakonnej. Po rewolucji we Francji powstały liczne 

zakony żeńskie. Z ogromną łatwością Paulina mogła znaleźć w nich miejsce, 

zwłaszcza, że oddała swe serce Chrystusowi i zachowywała celibat. Żyła 

jednak poza zgromadzeniem zakonnym. Pozostała osobą świecką i 

odpowiedziała swoją działalnością na wezwanie Sobory Watykańskiego II, 

który popychał ludzi świeckich do czyny. Po decyzji uznania Jezusa jedynym 

swoim Panem, Paulina rozpoczęła zmagania z poznawaniem i formowaniem 

swojego charakteru. Zakończyły się one wewnętrznym uczuciem pokoju i 

radości. Napisała: „Czym się mam lękać, przecież Jezus jest ze mną”. Drugim 

owocem nawrócenia była chęć działania. W jej Zeszytach znajdujemy 

notatkę: „Jezus mnie przygotowuje do pełnienia dzieł miłosierdzia wobec 

bliźnich”. Słowa te są potwierdzeniem autentyczności nawrócenia Pauliny. 

Tak to jest, że człowiek idący za Chrystusem chce naśladować Mistrza. Nie 

tylko głosić, przybliżać słowo Pana, ale także czynić dobro. Wraz ze 

zrozumieniem swojej drogi wzrósł w Paulinie kult i uwielbienie Najświętszej 

Maryi Panny. ”Jezus Chrystus, mój Zbawiciel, dał mi do zrozumienia, że 

wszystkie łaski, którymi mnie obdarzył, zawdzięczam wstawiennictwu Jego 

Matki”. Paulina była też kobietą modlitwy. W notatkach zachęca: „Módlcie 

się i nie ustawajcie… Bóg, sam wam pokaże wasze słabości i Jego dobroć…  

Proście Jezusa przez Maryję, to jedyna droga do nieba”.   Cdn. 



P O B O Ż N E    Ż A R T Y 

 

^*^*^*^ 
  

 - Czym jest dla Ciebie milion lat? – pyta Boga 

podczas modlitwy młody człowiek. 

 - To jak sekunda. 

 - A milion złotych? 

 - Jak jeden grosz. 

 - Mogę dostać grosik? 

 - Już, sekundkę. 

^*^*^*^ 
Pewien wielki przemysłowiec, który odwiedził San Giovani Rotondo, 

zarzekał się, że przyjechał tylko popatrzeć. Mówił wszystkim wokół: „O nic 

nie będę się modlił! Niczego nie potrzebuję!”. 

 Gdy doniesiono o tym ojcu Pio, ten powiedział do jednego z braci: 

„Gdy spotkasz się z nim na schodach, kopnij go w tyłek. Może chociaż 

podczas spadania będzie prosił Boga o pomoc”.   

 

^*^*^*^ 
Modlitwa dziecka: 

 - Wczoraj umarł mój dziadek i jest już w drodze do Ciebie. Proszę, 

bądź dla niego miły, mów nieco głośniej, bo niedosłyszy i posadź go między 

miłymi paniami, bo wtedy zawsze jest w dobrym humorze. 

 

^*^*^*^ 
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