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PAPIEŻ FRANCISZEK: „DUCH ŚWIĘTY, OŻYWICIEL, 

LUBI DZIAŁAĆ POPRZEZ PISMO. SŁOWO WNOSI 

BOWIEM W ŚWIAT TCHNIENIE BOGA, WLEWA W 

SERCA ŻAR PANA. 

ROZWAŻANIE     SŁOWA    BOŻEGO 
Co było na początku? Takie pytanie stawia nam dziś Ewangelista Jan i 

odpowiada, że Słowo, które wypowiedział Bóg; Słowo, które stało się ciałem i 

zamieszkało między nami. Najpierw było Słowo samego Boga. Obietnica 

samego Boga, że przyjdzie potomek niewiasty i nas wyzwoli, że pokona śmierć. 

Liturgia dzisiejszej niedzieli pokazuje, że słowa Boga mają ogromną moc. 

Tworzą świat wokół nas. 
 

Ps 147: SŁOWO WCIELONE WŚRÓD NAS ZAMIESZKAŁO 
CHWAL JERUZALEM, PANA, 

WYSŁAWIAJ TWEGO BOGA, SYJONIE! 

UMACNIA BOWIEM ZAWORY BRAM TWOICH 

I BŁOGOSŁAWI SYNOM TWOIM W TOBIE. 

 

ZAPEWNIA POKÓJ TWOIM GRANICOM 

I WYBORNĄ PSZENICĄ CIEBIE DARZY.  

ZSYŁA NA ZIEMIĘ SWOJE POLECENIA, 

A SZYBKO MKNIE JEGO SŁOWO. 

 

„NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO, SŁOWO BYŁO U BOGA I BOGIEM BYŁO 

SŁOWO. ONO BYŁO NA POCZĄTKU U BOGA.WSZYSTKO PRZEZ NIE SIĘ STAŁO, 

A BEZ NIEGO NIC SIĘ NIE STAŁO, Z TEGO, CO SIĘ STAŁO.” (J 1,1) 
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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Mądrości Syracha. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. 

Otwiera usta na zgromadzeniu Najwyższego i chlubi się przed Jego potęgą. Wtedy przykazał 

mi Stwórca wszystkiego, Ten, co mnie stworzył, wyznaczył mi mieszkanie i rzekł: „W Jakubie 

rozbij namiot i w Izraelu obejmij dziedzictwo!”. Przed wiekami, na samym początku mnie 

stworzył i już nigdy istnieć nie przestanę. W świętym przybytku, w Jego obecności, zaczęłam 

pełnić służbę i przez to na Syjonie mocno stanęłam. Podobnie w mieście umiłowanym dał mi 

odpoczynek, w Jeruzalem jest moja władza. Zapuściłam korzenie w sławnym narodzie, w 

posiadłości Pana, w Jego dziedzictwie.    Oto słowo Boże.      CZYTANIE z Listu św. Pawła 

Apostoła do Efezjan. Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; 

On napełnił nas wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w 

Chrystusie. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli świeci i 

nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów 

poprzez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, 

którą obdarzył nas w Umiłowanym. Przeto i Ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o 

miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspomagając was w 

moich modlitwach. Proszę w nich, aby Pan Bóg naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał 

wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego. Niech da wam 

światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa, czym bogactwo 

chwały Jego dziedzictwa wśród świętych.   Oto słowo Boże.    SŁOWA EWANGELII 
według św. Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga o Bogiem było Słowo. Ono było 

na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, co się 

stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemnościach świeci i 

ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. 

Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, 

która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a 

świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi 

Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali 

dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, 

ani z woli męża, ale z woli Boga się narodzili. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało 

wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, 

pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o 

którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był 

wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. Podczas 

gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez 

Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony Bóg, który jest w 

łonie Ojca, o Nim pouczył.  Oto słowo Pańskie. 



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

                           L E K C J A 

Właśnie stwierdzono, że dziecko skłamało. Ojciec, wyrozumiały i nowoczesny, 
wiedział, że to kłamstwo nie było ważne, ale ważne było moralne pojęcie 
kłamstwa. 

Przerwał swoją pracę i usiadł z synem, by wytłumaczyć mu w prostych 
słowach, dlaczego musi zawsze mówić prawdę, bez względu na to, jakie będą 
tego konsekwencje. 

Zadzwonił telefon. 

Syn, który starał się zjednać sobie ojca, powiedział: „Ja pójdę odebrać!”. 

Pobiegł do telefonu. 

Po chwili powrócił: „To agent ubezpieczeniowy, tatusiu”.  

„Właśnie teraz? Powiedz mu, że nie ma mnie w domu”. 

Jakże łatwo jest dać fałszywe świadectwo! 

 

 

 

 

 

 

 

NIECH NASZE RELACJE RODZINNE OTULA 

PRAWDA I MIŁOŚĆ. 

BŁOGOSŁAWIONEGO NOWEGO ROKU! 



ZADZIWIAJĄCA WIZYTA POGAŃSKICH MAGÓW – 

MĘDRCÓW: MELCHIORA, KACPRA I BALTAZARA 

Bóg staje się dzieckiem. Jak każde dziecko jest bezbronny i zależny od 

innych. Wywołuje skrajne uczucia – od miłości, nadziei i fascynacji po 

frustrację strach i agresję. 

 Pełni nadziei i fascynacji są mędrcy ze Wschodu, którzy zmierzają do 

Betlejem. Idą do małej miejscowości oddalonej o 7 km od Jerozolimy. Chcą 

powitać nowonarodzonego Króla. Zdumiewające jest to, że poganie wyruszają 

jako pierwsi, aby oddać cześć Jezusowi. Nie znają zapewne Tory ani proroctw 

mesjańskich. Znają się na astronomii i idą za gwiazdą obwieszczającą 

narodziny wielkiego Króla. Przeszli 1000 km, aby pokłonić się Dziecku. Widok 

bydła, brudu i zimna ich nie zniechęca. Wiedzą, że ten chłopczyk w bydlęcym 

żłobie to Król, do którego prowadziła ich tajemnicza gwiazda. Tak Bóg do 

Słowa Bożego prowadził osoby, które nie znały pism Starego Testamentu. 

Przychodzą do Dziecka z szacunkiem i troską, co wyrażają w złożonych darach. 

 W tym samym czasie ludzie w Jerozolimie przeżywają strach. Król 

Herod, arcykapłani, uczeni ludu znali doskonale pisma. Jednak nikt z 

Jerozolimy nie wyrusza w drogę do Betlejem, chociaż to niedaleko. Herod – 

król oczekującego narodu na przyjście Mesjasza - nie cieszy się z wieści, którą 

przynoszą mędrcy i którą od wieków niosły święte Pisma. Padł na niego blady 

strach, który ostatecznie 

przerodził się w agresję. 

Przestraszył się Dziecka. 

Herod jako król, arcykapłani 

i uczeni w Piśmie nie zdali 

egzaminu w momencie 

przyjścia Zbawiciela. „Stali 

się – jak pisał św. Augustyn 

– niczym kamienie milowe: 

dali wskazówki 

wędrowcom, będącym w drodze, sami natomiast pozostali bezwładni i 

nieruchomi”.   

 



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

PRZYPOWIEŚĆ O SYNU MARNOTRAWNYM 

Część 2 
 Kontynuując rozważania nad przypowieścią o synu marnotrawnym 

przypomnijmy trzy portrety, jakie Jezus w niej kreuje. Są to: ojciec – Bóg; 

młodszy syn, ten który powrócił, zaznawszy grzesznego życia i powtórnie, w 

oparciu o miłość, będzie budował swoje życie oraz starszy syn, który nigdy nie 

opuścił ojca – Boga.  

 Młodszego syna poznaliśmy dość dokładnie w zeszłym tygodniu. Dziś 

spróbujemy przyjrzeć się starszemu. Jest on częstym przypadkiem w naszych 

chrześcijańskich wspólnotach. Wielu ludzi jest przy Bogu, wypełnia nakazane 

przykazania, modli się i choć wiara jest często „oziębła”, to są to ludzie, którzy 

trwają w kościele. Ci wierni odnaleźli swoje miejsca. Cisza i spokój 

odpowiadają im. Lecz gdy coś niezwykłego zdarza się, jak na przykład powrót 

marnotrawnego, puszczają nerwy i pojawia się grzech: zazdrość. Starszy syn 

pozazdrościł szaty, uczty, woła. Zabrakło mu miłości bliźniego! Jest to bardzo 

ważna wskazówka dla nas. Bóg i Jego przykazania muszą być na pierwszym 

miejscu w naszym życiu, bo wtedy Jego przykazania, które są Jego wolą, będą 

nas prowadzić.  

 Obok przykazania miłości bliźniego warto, w świetle tej przypowieści, 

przyjrzeć się cnotom kardynalnym. Dla przypomnienia są nimi: roztropność, 

męstwo, sprawiedliwość i umiarkowanie. 

 Czego zabrakło najbardziej obydwu synom? Roztropności. Tak bardzo 

ogólnie o tej cnocie można powiedzieć, że polega ona na umiejętnym 

dobieraniu przykazań, zasad moralnych i wiedzy, by kierować się w życiu 

wybieraniem dobra, a unikaniem zła. Tu jest potrzebna wiedza, którą 

zdobywamy, bo roztropnością kieruje nasz rozum oraz przykłady „z życia 

wzięte” – jak postępowanie rodziców i nauczycieli. 

Jest to cnota konieczna w życiu codziennym, gdyż pozwala zaoszczędzić czas, 

energię i środki, które musimy zainwestować w osiąganie wybranych celów 

życiowych. Człowiek roztropny korzysta z rozumu. Rozum pozwala odkryć cel, 

wartość, stan, jaki chcemy osiągnąć. Roztropność pozwala wytyczyć drogę, by 

osiągnąć i cieszyć się z dobra. 



 Synowi marnotrawnemu zabrakło roztropności. Chciał być szczęśliwy. 

Chciał „być sobą”. Chciał osiągnąć coś w życiu. Życie z dala od domu wydawało 

mu się atrakcyjne. Nie musiał liczyć się ze zdaniem ojca. Mógł decydować 

samodzielnie o sobie. Młodemu człowiekowi wydawało się, że wystarczy 

zerwać więzy rodzinne, zerwać z przeszłością, by być sobą, być dorosłym i 

używać wolności. Tym czasem wolność okazała się bardziej wymagająca i 

skomplikowana. „Młody” o tym nie wiedział. Szybko utracił marzenia i osiągnął 

dno. Został upokorzony. Zdobył doświadczenia. One pozwoliły mu na podjęcie 

decyzji o powrocie. 

 Drugą cnotą, przez pryzmat której możemy spojrzeć na syna 

marnotrawnego, jest męstwo. Definicja z KKK – Katechizmu Kościoła 

Katolickiego: „Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w 

trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się 

pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym”. Dzięki tej cnocie 

dążymy do dobra! Męstwo nie pozwala wycofać się, gdy pojawiają się 

trudności. Ono wraz z cierpliwością i wytrwałością prowadzi do celu. 

 Mimo licznych wad syn marnotrawny okazał cnotę męstwa. Nie każdy 

błądzący ma odwagę powrócić i przeprosić. Oznaczało to, że doznał 

druzgocącej klęski. Musiał też pokonać swoją pychę oraz strach. Co powiedzą 

o mnie inni? 

 Męstwo wzbudza w człowieku moc zwalczania w człowieku lęku, które 

hamuje nawrócenie i nie pozwala na odzyskanie osobistej wolności. 

  Męstwo syna 

marnotrawnego było 

naznaczone wewnętrznym 

rozdarciem między pychą a 

niepewnością, jak zostanie 

przyjęty przez ojca. Oddając 

się w jego ręce, postawił 

wszystko na jedną kartę. 

Ale czy miał coś do 

stracenia? 



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

„Moje uczestnictwo w Eucharystii jest drogą, jest 

procesem. Jest drogą otwierania się na Boga, bo Bóg w 

Eucharystii pragnie udzielać mi swych łask odkupieńczych. To 

droga specyficzna, bo uwarunkowana moim stanem 

psychicznym, stanem mojej duszy, moją dyspozycją do przyjęcia 

łaski. Ta moja droga spleciona jest z drogą Boga zstępującego na 

mnie nie tylko w czasie celebracji liturgicznej, ale i w całym moim życiu. 

Chodzi o to, żeby przejść drogę wewnętrznego nawrócenia, żeby 

zmieniło się moje spojrzenie na ten świat; żeby patrząc na ten sam obraz, 

widzieć go inaczej.  

Wydaje się …, że im bardziej tej wiary potrzebuję, tym mniej ją w sobie 

widzę; im bardziej jestem przekonany, że ona jest dla mnie konieczna, tym 

mniej wiem, gdzie jej szukać. I właściwie trudno się temu dziwić, bo przecież 

wiara jest nowym wymiarem życia. I jest czymś bardzo trudnym, bo przecież 

nie należy do porządku natury, jest Boskim wymiarem we mnie. 

Rzeczywistość widzialna narzuca mi się z taką siłą, jakby chciała nagiąć 

mnie, bym zapomniał o rzeczywistości niewidzialnej. Cała doczesność stwarza 

takie warunki, że z trudem przychodzi mi myśleć o istnieniu innego świata. ….  

Jeśli Boga na ołtarzu nie widzę, to przecież nie mogę się na tę sytuację 

zgodzić. Muszę wołać: Panie, abym przejrzał! … 

Wierzyć jest bardzo trudno, ale to dzięki wierze mogę odkryć tego 

niezwykłego Boga, który się objawia, a jednocześnie ukrywa 

tak doskonale. Kocha, a ja nie widzę Jego miłości. Jestem 

zrozpaczony, a bez wiary nie wiem, że On stoi koło mnie tak 

blisko, żeby mnie uratować i że nie potrzebuję się niczego 

lękać. Ta droga, którą idę do Ciebie, jest przedziwna. Dlatego 

że Ty idziesz pierwszy i sprawiasz, że ja wstępuję w Twoje 

ślady, które idąc pozostawiłeś właśnie dla mnie.” 
 

                                                             [KORZYSTANO: KS. PROF. TADEUSZ DAJCZER – TAJEMNICA WIARY.]    



O MODLITWIE: OJCZE NASZ 
Nasze rozważania o modlitwie OJCZE NASZ zakończyliśmy opowiadaniem: 
„Tajemnica butów”. Wprowadzało nas ono w rozmyślania nad słowami: 
„ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE”. Dziś dalszy ciąg poznawania tajemnicy Boga w tych 
słowach. 
MOJA „KARTA PAMIĘCI” 
Najważniejszym ze wszystkich słów ludzkich 
jest słowo „Bóg”. Dlatego jest godne najwyższej czci. 
Święcić imię Boga to zawsze i wszędzie 
traktować je z szacunkiem. 
A jednak w wielu rodzinach imię Boga jak gdyby nie istniało. Sporo też osób 
nie przyznaje się do Boga i nawet wstydzi się o Nim rozmawiać z przyjaciółmi. 
Święćmy imię Boga, biorąc Go za miarę wszystkiego, tak jak to czynił Pan Jezus. 
MOJA MODLITWA 

T W O J E   I M I Ę 

PANIE ŚWIATA, 

NAZYWAMY CIĘ OJCEM. 

TO JEST TWOJE IMIĘ. 

A JEDNAK SETKI RAZY MÓWIMY O TOBIE 

BEZ SZACUNKU I BEZ MIŁOŚCI. 

 TWOJE IMIĘ ZAWIERA CENNY SKARB 

ZŁOŻONY W NASZE RĘCE, 

 ŹRÓDŁO NASZEGO SZCZĘŚCIA 

I POMYŚLNOŚĆ WSZELKIEGO TRUDU.  

STRZEŻ TWOJEGO IMIENIA 

PRZED NASZĄ BEZDUSZNOŚCIĄ. 

STRZEŻ NAS PRZED SKOSTNIENIEM SERCA. 

 POMÓŻ NAM ŚWIĘCIĆ I KOCHAĆ 

TWOJE IMIĘ, OJCZE,  

I OD     DAWAĆ CI CHWAŁĘ I CZEŚC NA ZIEMI. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



P O B O Ż N E    Ż A R T Y 

<%%%%%> 

 

W pewnym francuskim miasteczku na jednej ulicy mieszkało dwóch ludzi o 
nazwisku Dubois. Jeden z nich umarł, a drugi wyjechał do Afryki. Kiedy dotarł 
do celu podróży, wysłał żonie telegram, który omyłkowo doręczono wdowie 
po drugim panu Dubois. Ona, przeczytawszy słowa: „Dotarłem szczęśliwie. 
Piekielnie gorąco”, padła zemdlona na ziemię. 

            

            <%%%%%> 

  
 - Odwiedziłam babcię i pomagałam jej przez kilka godzin –                                 

mówi Marysia.  
   - Cieszyła się? 
   - Tak, kiedy wychodziłam. 

 

<%%%%%> 

 

Ministrant wrócił z rekolekcji. I już od progu oznajmił: 

- Mamo, od dzisiaj będziemy żyć według Ewangelii. 

Matka pokiwała głową i nazajutrz skoro świt wkroczyła do jego pokoju, 
mówiąc: 

- Synu mówię ci, wstań! 

On otworzył jedno oko i wymamrotał: 

-Niewiasto, nie nadeszła jeszcze moja godzina. 
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