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PAPIEŻ FRANCISZEK: „BETLEJEM JEST PUNKTEM ZWROTNYM, 

ZMIENIAJĄCYM BIEG DZIEJÓW. TAM BÓG, W DOMU CHLEBA, 

RODZI SIĘ W ŻŁOBIE. JAKBY CHCIAŁ NAM POWIEDZIEĆ: OTO 

JESTEM DLA WAS, JAKO WASZ POKARM. NIE BIERZE, ALE 

KARMI, NIE DAJE CZEGOŚ, LECZ SAMEGO SIEBIE. W BETLEJEM 

ODKRYWAMY, ŻE BÓG NIE JEST KIMŚ, KTO ODBIERA ŻYCIE, ALE 

TYM, KTÓRY DAJE ŻYCIE.” 

 

ROMAN BRANDSTAETTER: „OJCZYZNA BOGA” 

Człowiek pewien, który był 

ojczyzną Boga, 

 skazał Go na wygnanie. 

Bóg pochyliwszy smutnie głowę, 

odszedł bez słowa, 

ale zawsze tęsknił do człowieka, 

który był Jego ojczyzną”. 

 

ROZWAŻANIE     SŁOWA    

BOŻEGO 
Pierwsza niedziela po Narodzeniu Pańskim jest poświęcona Świętej Rodzinie – 

Jezusowi, Maryi, Józefowi. Otrzymujemy piękny wzór dla naszych rodzin i 

relacji społecznych. W centrum Świętej Rodziny stoi Jezus Chrystus. Dla Maryi 

i Józefa jest On niepojętym, wszechpotężnym Bogiem i jednocześnie Kimś 

najbliższym, umiłowanym, członkiem rodziny, o którego się troszczą. To 

Chrystus zajmuje najważniejsze miejsce w ich życiu.  

 

http://histmag.org/Co-oznacza-herb-papieza-Franciszka-7760
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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Mądrości Syracha. Pan uczcił ojca przez dzieci, a prawa matki 

nad synami utwierdził. Kto czci ojca, zyskuje odpuszczenie grzechów, a 

kto szanuje matkę, jakby skarby gromadził. Kto czci ojca, radość mieć 

będzie z dzieci, a w czasie modlitwy będzie wysłuchany. Kto szanuje ojca, 

długo żyć będzie, a kto posłuszny jest Panu, da wytchnienie swej matce. Synu, 

wspomagaj swego ojca w starości, nie zasmucaj go w jego życiu. A jeśliby nawet 

rozum stracił, miej wyrozumiałość, nie pogardzaj nim, choć jesteś w pełni sił. 

Miłosierdzie względem ojca nie pójdzie w zapomnienie, w miejsce grzechów 

zamieszka u ciebie. Oto słowo Boże. CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Kolosan. 

Bracia: Jako wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne 

miłosierdzie, w dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i 

wybaczając sobie nawzajem, jeśliby ktoś miał do zarzucenia drugiemu: jak Pan 

wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przywdziejcie miłość, która jest spoiwem 

doskonałości. A w sercach waszych niech panuje pokój Chrystusowy, do którego też 

zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni. Słowo Chrystusa niech w was 

mieszka w całym swym bogactwie: z całą mądrością nauczajcie i napominajcie siebie, 

psalmami, hymnami, pieśniami pełnymi ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w 

waszych sercach. A cokolwiek mówicie lub czynicie, wszystko niech będzie w imię 

Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego. Żony bądźcie poddane mężom, jak 

przystało w Panu. Mężowie, miłujcie żony i nie okazujcie im rozjątrzenia. Dzieci, 

bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, bo to jest miłe Panu. Ojcowie, nie 

rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły ducha. Oto słowo Boże. SŁOWA 

EWANGELII według św. Mateusza. Gdy mędrcy się oddalili, oto Anioł Pański ukazał 

się Józefowi we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź do Egiptu; 

pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On 

wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu; tam pozostał aż do 

śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: „Z 

Egiptu wezwał Syna mego”. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł 

Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już 

umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę 

i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelos w miejsce ojca 

swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice 

Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo 

Proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”.       Oto słowo Pańskie. 

 



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

ŚWIETO RODZINY ŚWIĘTEJ 

 Zapowiedź przyjścia Boga, Mesjasza sięga wielu setek lat przed 

narodzeniem Jezusa. Oczekiwano wodza, kogoś kto siłą i mocą zaprowadzi 

porządek na tym świecie. Powstawały w Izraelu organizacje, jak byśmy je 

dzisiaj określili, paramilitarne, gotowe do podjęcia walki. Tymczasem Bóg 

zaskoczył wszystkich. Wybrał rodzinę. I swoje przyjście uczynił wyjątkowe, 

także w negatywnym tego słowa znaczeniu. Oczywiście negatywnym pojmując 

to słowo, jak pojmuje człowiek tego świata. Zamęt i niepewność trwały krótko.  

Co dało siłę, Bożą moc, do ustanowienia rodziny: Jezusa, Maryi i 

Józefa? Była nią jedność. Każdy z członków tej wzorcowej rodziny odnalazł 

swoje miejsce. Jedność – to skarb, który powinniśmy bronić i zachowywać 

zapatrzeni w Rodzinę Świętą. Tylko zjednoczona rodzina odpowiada Bożemu 

zamysłowi i dobru człowieka. Jedność rodziny zakłada i domaga się dwóch 

podstawowych elementów: prawdy i miłości. Prawda 

utożsamia się z wolą Bożą, czyli z Jego przykazaniami. 

Zastępowanie przykazań innymi drogami oznacza 

zdawanie się na kaprysy i osobistą próżność, na ludzkie 

opinie i na ich prawa. Te elementy, które dzielą, rozbijają i 

przeciwstawiają sobie ludzi są obroną egoistycznych zasad 

i własnych opinii.  

Obok przykazań potrzebne jest okazywanie sobie uczuć i miłości. 

Powinna to być miłość chrześcijańska, czyli miłość ludzka i taka, jaką kocha nas 

Bóg. Bóg posuwa się dalej niż zasługi i cnoty, kieruje się miłosierdziem, które 

jest bez granic. Jeśli staramy się patrzeć miłosiernymi oczami Pana, to 

będziemy chcieli dobra dla drugiego, niezależnie od jego cnót, zasług i nie 

zważając na jego braki. I będziemy chcieli dobra dla drugiego tak, żeby mógł 

to zauważyć w naszych gestach, zrozumieniu, wybaczaniu i cieple, w cechach 

charakterystycznych dla miłości żywej, szczerej i bezinteresownej. Rodzinę 

zjednoczoną poznaje się po twarzy: to twarz rozpogodzona, bez przymusu, 

rozjaśniona uśmiechem wyrażającym pokój i radość, których nie tłumią nawet 

życiowe trudności i kłopoty.  



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

PRZYPOWIEŚĆ O SYNU MARNOTRAWNYM 

Ta przypowieść przypomina historię ludzkości. Jest także, jak saga rodzinna.  

Można ją porównać do milionów przypadków zachowań ludzkich i różnych 

relacji człowieka do Boga. Jeszcze raz powtórzę: Jezus jest Mistrzem! Tyle 

wątków, tyle historii i to tylko na jednej stronie! 

  Przeczytajmy z uwagą tekst. Jeżeli za pierwszym razem nie stworzył 

nam się wyraźny obraz opowiadania, to czytajmy drugi i trzeci raz. A dopiero 

potem proszę przeczytać interpretację, zgodną z wersją podawaną przez 

autorytet Kościoła.  

Powiedział też: Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich 

rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie 

przypada”.  Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem 

młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 

roztrwonił swój majątek, żyjący rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, 

nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 

niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, 

a ten posłał go na swoje pole, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 

swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich 

nie dawał. Zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca 

ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę 

do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i 

względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: 

uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł 

do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i 

wzruszył się głęboko; wybieg naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję 

i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 

Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się  
                                                                                                  



twoim synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przynieście szybko 
najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i 
sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy 
ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył; 
zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego 
syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał 
muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma 
znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić 
utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego”. Na to rozgniewał 
się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz 
on powiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem 
twojego rozkazu, ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się 
zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który 
roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego 
utuczone cielę”. Lecz On mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty 
zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba 
się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, 
zaginął, a odnalazł się.  
Jezus przedstawia trzy postawy ludzi wobec życia. Tytułowa postać młodszego 

syna jest najbardziej dramatyczna. Jego życie to opuszczenie domu, 

popadnięcie w grzech, nawrócenie i powrót do domu ojca. Ten młody 

człowiek, jeszcze przed wyjazdem, patrzył na swojego ojca codziennie, 

rozmawiał z nim, ale był tak bardzo egoistycznie nastawiony do wszystkiego i 

wszystkich, że nie zauważył ojcowskiej miłości. Prawdopodobnie był znudzony 

mozolnym budowaniem wspólnoty rodzinnej. Na pewno nie był zapatrzony w 

ojca. Zbyt płytko odbierał to, co go otaczało. Pewnie nie zauważył, że słowami: 

"daj mi część majątku, która na mnie przypada", mocno zranił ojca. To jakby 

powiedział mu: "umrzyj”. A ojciec? Co on zrobił odpowiadając na żądanie 

syna? Ojciec milczał. Nie 

 

 



walczył o to, by poprawić swój wizerunek w oczach syna. Nie uczynił nic, by go 

zatrzymać. Wyraźnie cierpiał z powodu swej miłości, na którą syn był  

ślepy. Nie użył argumentów, by otworzyć mu oczy. Taki jest Bóg. Bóg Ojciec. 

On także nie usiłuje otwierać nam oczu. Wysłuchuje naszych 

niesprawiedliwych osądów i wizji. Nikogo nie zatrzymuje siłą przy sobie. 

Pozwala każdemu iść swoją drogą.  

 Kiedy następuje zmiana? Dopóki syn był z dala od domu i miał środki na 
realizowanie swoich ambicji i zażywania "wolności", którą dziś nazywamy 
"róbta, co chceta", nic nie mąciło jego spokoju. Zło zawsze przygotowuje dobry 
początek, by stopniowo ściągnąć człowieka na samo dno. Proszę zauważyć, że 
człowiek ten straciwszy wszystko, pasł świnie. Był tak głodny, że pragnął jeść 
strąki, pożywienie świń. I... był nagi, nie miał szaty. O znaczeniu szaty 
mówiliśmy przy omawianiu przypowieści o uczcie – szata to łaski otrzymane 
od Boga, przygotowanie do godnego przebywania z Nim. Syn roztrwonił 
majątek, nie miał nic. Był nędzniejszy niż słudzy w domu jego ojca. Znalazł się 
na dnie w towarzystwie świń. Myślał o przeszłości; z tą przeszłością chciał 
zerwać i lekkomyślnie wyrzekł się jej. Głód i poniewierka wyostrzył mu wzrok. 
Zaczął inaczej patrzeć na ojca. Bardzo wymowna jest scena pierwszego 
spotkania ojca i syna w chwili jego powrotu. Był to moment objawienia się 
miłości, która nigdy nie zgasła, nie opuściła ojcowskiego serca. „A gdy był 
jeszcze daleko, ujrzał go ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, 
rzucił mu się na szyję i ucałował go". Wtedy syn przyznał się do swoich 
grzechów. Ojciec był gotowy z miłością obdarować syna: „Przynieście szybko 
najlepszą szatę i ubierzcie go ". Ta radość przypomina przypowieść o dobrym 
pasterzu, którego najbardziej cieszy nawrócenie zagubionej owcy. Taki jest 
Bóg. Można by dywagować nad tym, czy żal marnotrawnego syna był szczery.  
Mógł wrócić, bo nie umiał znieść trudnej sytuacji. Chciał komfortu i niczego 
więcej. Kto wie, czy była w nim także tęsknota za domem i ojcem. Kościół uczy 
o dwóch rodzajach żalu za grzechy. Żal doskonały. Grzesznik uświadamia sobie 
ogrom obrazy, jakiej dopuścił się względem swego Stwórcy i Zbawiciela oraz 
zdrady wobec Miłości, jedynej siły motorycznej prowadzącej nas do paschy i 
życia wiecznego. W tym żalu Bóg jest na pierwszym miejscu. Nikt i nic nie jest 
ważniejsze od Niego. Żal niedoskonały. Okazują go ludzie, którzy boją się 
utraty czegoś, którzy chcą 



sami kierować swoim życiem. Lękają się kary i bolesnych konsekwencji, 
błędnych wyborów. Tutaj często w grę wchodzi wstyd, poczucie przyzwoitości. 
Żałuje niedoskonale za grzechy ten, kto pragnie pojednania z Bogiem, ale 
wciąż jeszcze za mało go kocha.  

Powróćmy do syna marnotrawnego. Prezentuje on sobą niedoskonały 

żal za grzechy. On chce wrócić do domu, aby uratować siebie. Przejrzał na oczy 

i zobaczył, że poza domem rodzinnym nie ma dla niego przyszłości. Początkiem 

jego nawrócenia był głód. Droga do domu dała mu dość czasu, by przemyśleć 

swoje postępowanie. Na pewno zmądrzał. Czy Chrystus akceptuje żal 

niedoskonały? Z przypowieści wynika, że: tak. Przecież jest to posunięcie się w 

dobrym kierunku. A nasz Pan i Mistrz rozumie nasze słabości i dlatego 

przyjmuje nasz żal niedoskonały. Dzięki niemu otrzymujemy przebaczenie 

grzechów w sakramencie pokuty i pojednania.  

 

Dalszy ciąg rozważań o tej przypowieści w następnym numerze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  W I E L K A T A J E M N I C A W I A R Y  (3) 

KS. PROF. TADEUSZ DAJCZER: „…moje przygotowanie, takie 

zdecydowane przygotowanie do cudu, jaki się zdarzy na ołtarzu, zacząć się 

powinno już wtedy, gdy przekraczam próg świątyni. … Na początku Mszy 

świętej nieraz uchodzi mojej uwagi AKT POKUTNY. … a przecież w tym akcie 

jest obecny Bóg ze swoją łaską, która chce się rozlać na miarę mego uniżenia. 

Bo to uniżenie stwarza przestrzeń dla łask eucharystycznych. … Po obrzędach 

wstępnych zaczyna się LITURGIA SŁOWA, ale czy ona mnie skupia? … Bo jeśli 

machinalnie odpowiedziałem „Bogu niech będą dzięki”, to nie jest chyba 

możliwe, żeby był w tym świadomy akt wiary, że to, co usłyszałem, faktycznie 

stało się dla mnie słowem Boga. Czy tym słowem kiedyś dawno zapisanym? 

Nie – słowem teraz zasiewanym do mego serca. Chodzi o to, żebym 

uświadomił sobie, że celebracja eucharystyczna wznosi się ku Bogu stopniowo, 

wznosi się coraz bardziej ku temu, co się ma dokonać na ołtarzu. Kiedy zaczyna 

się LITURGIA EUCHARYSTYCZNA, może nie uświadamiam sobie, że wraz z 

prefacją przybliżam się ku tej centralnej chwili, kiedy to Bóg w Eucharystii 

stanie się na ołtarzu REALNIE OBECNY. Pojawi się ten moment centralny, kiedy 

kapłan pochyli się i zacznie powoli, z namaszczeniem wymawiać słowa 

konsekracji. … 

 Czy coraz głębiej zdaję sobie sprawę z tego, że mocą Ducha Świętego i 

słów Chrystusa dokonuje się największy cud świata? W tym momencie klęczę 

i może uchodzi mojej uwadze, że sam gest zgięcia kolan jest szczególną formą 

modlitwy adoracyjnej. Przecież ten gest ma mnie uczynić fizycznie małym, aby 

ten znak liturgiczny przyklęknięcia mógł przemawiać do mojej świadomości, 

rodzić coraz głębszy akt wiary. 

 Kiedy to wszystko sobie uświadamiam, to brak mi słów na to, jak 

marnie oddaję, … , hołd uwielbienia majestatowi Boga, który zstępuje na 

ołtarz. REALNIE obecny Ktoś, kto dzierży losy tego świata. Ktoś, kto jest Alfą i 

Omegą dziejów człowieka, kto chce udzielać mi się na miarę, jakiej nigdy nie 

będę w stanie pojąć. Ten adorowany przez hufce Aniołów Bóg przychodzi do 

mnie jako Miłość, ta odkupieńcza, ta eucharystyczna, aby mi wszystko dać.   



KRZYŻÓWKA  NOWOROCZNA
 
Podstawę tej krzyżówki stanowi zasób słownictwa zawarty w biuletynach z ostatnich 
trzech miesięcy tzn. od 6 października do 22 grudnia. 
Życzę wszystkim czytelnikom, a zwłaszcza „krzyżówkowiczom”, błogosławieństwa od 
Dzieciątka Jezus na cały, przyszły  -  2020 rok i miłej zabawy. Rozwiązania krzyżówki 
proszę dostarczyć, jak zwykle do zakrystii, do dnia 21 stycznia 2020 r. 
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1. Czas oczekiwania/ 2. Przedstawicielami tej najwyższej klasy kapłanów w Izraelu byli Annasz i Kajfasz/ 3. Miejsce modlitwy Pana Jezusa, gdzie towarzyszący mu uczniowie 

posnęli/ 4 (poziomo). Nazwa pomieszczenia, w którym narodził się Pan Jezus/ 5 (pionowo). Dwie cechy charakteryzujące Jezusa: wytrwały i …/ 6. Hasło obecnego roku 

liturgicznego to: „Tajemnica…”/ 7. On musi być na pierwszym miejscu, bo inaczej na szwank jest narażona ludzka godność – wg. Papieża Benedykta XVI/ 8. Mieć wiarę jak 

ziarnko…/ 9. Prawo Boże – to prawo…/ 10. Stamtąd przyjdzie sądzić…/ 11. Modlitwa odmawiana razem/ 12 (poziomo). Dawniej ciągnęły go konie/ 13 (pionowo). … bez 

uczynków jest martwa/ 14. Obrzędy i co jeszcze stanowią ćwiczenia serca/ 15. W nim moje notatki/ 16. Imię wodza syryjskiego, który był trędowatym. Został uzdrowiony po 

siedmiokrotnym zanurzeniu się w rzece Jordan./ 17. W walce Izraelitów z Amelekitami pod Refidim … kto, stojąc na górze, trzymał ręce wzniesione i wtedy Izraelici zwyciężali../ 

18. Największe zwierzę obecne przy narodzinach Jezusa./ 19. Jakie imię otrzymał Bóg, Syn Człowieczy na ziemi/ 20. Obrazowy sposób mówienia Pana Jezusa/ 21. Idziemy na 

nie z lampionami/ 22. Msza Święta, inaczej Dziękczynienie/ 23. Posiadacz imienia w Przypowieści o Niemądrym Bogaczu/ 24. W niej Bóg – Miłość przychodzi/ 25. Pierwsza 

część Biblii, składająca się z 46 ksiąg … Testament/ 26. Zawód św. Mateusza – ewangelisty/ 27. Imię archanioła, który zwiastował Maryi/ 28. Miejscowość narodzenia Pana 

Jezusa/ 29. Bóg z nami. Imię./ 30. Kto jest obrazem Boga na ziemi/ 31. Pieśń lub odwiedziny kapłana/ 32. Co nas, stworzonych przez Boga, może przemieniać?/ 33. Niepokalane 

… Najświętszej Maryi Panny/ 34. Głupcy, którym zabrakło oliwy, siedzą w …. (z przypowieści o pannach)/ 35. Inaczej Królestwo Boże/ 36. Był roztargniony – z Niedzielnych 

Zamyśleń/ 37. Świeci w ciemnościach/ 38. Pierwsi uczniowie Jezusa. 
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