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KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI: „CO BĘDZIE? 

TYLKO BÓG NA PEWNO „BĘDZIE”, A TY W NIM? 

 

 

 

ROZWAŻANIE     SŁOWA    BOŻEGO 
„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Czym Syn Boży 

poruszył nad Jordanem serce Ojca? Jezus stanął w kolejce po chrzest z 

grzesznikami. Ten, który jest święty i nieskalany żadnym grzechem, ustawia 

się w jednym szeregu z innymi dziećmi Boga, którym zagraża śmierć z 

powodu grzechu. Jezus nie odpycha ich, nie gardzi nimi, nie brzydzi się. Staje 

po między nimi jak brat. Kiedy przychodzi Jego kolej na chrzest, wchodzi do 

wód Jordanu brudnych od ludzkiego grzechu. Bierze ten brud na siebie i 

zaniesie go na Golgotę. Na krzyżu zgładzi grzech, wybawiając cała ludzkość 

od winy i kary. Od śmierci 

Jezusa i Jego wskrzeszenia 

przez Ojca każdy chrzest staje 

się głęboko osobistym 

przyjęciem Zbawiciela i 

zbawienia. Jest sakramentem 

ocalenia, niezwykłą łaską 

otwierającą nas na bycie 

umiłowanym dzieckiem Ojca, 

bratem Jezusa, mieszkaniem 

Ducha.  



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza. To mówi Pan: „Oto mój Sługa, którego 

podtrzymuję, Wybrany mój, w którym mam upodobanie. Sprawiłem, że Duch 

mój na Nim spoczął; On przyniesie narodom Prawo. Nie będzie wołał ni 

podnosił głosu, nie da słyszeć głosu swego na dworze. Nie złamie trzciny 

nadłamanej, nie zgasi ledwo tlejącego się knotka. On rzeczywiście przyniesie 

Prawo. Nie zniechęci się ani nie załamie, aż utrwali Prawo na ziemi, a Jego 

pouczenia oczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem Cię słusznie, ująłem Cię za 

rękę i ukształtowałem, ustanowiłem Cię przymierzem dla ludzi, światłością 

dla narodów, abyś otworzył oczy niewidomym, ażebyś z zamknięcia wypuścił 

jeńców, z więzienia tych, co mieszkają w ciemności”.     Oto słowo Boże.      

CZYTANIE z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu setnika 

Korneliusz w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: „Przekonuję się, że 

Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Ale w każdym narodzie miły jest Mu 

ten, kto się Go boi i postępuje sprawiedliwie. Posłał swe słowo synom Izraela, 

zwiastując im pokój przez Jezusa 

Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. 

Wiecie, co się działo w całej Judei, 

począwszy od Galilei, po chrzcie, 

który głosił Jan. Znacie sprawę 

Jezusa z Nazaretu, którego Bóg 

namaścił Duchem Świętym i mocą. 

Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając 

wszystkich, którzy byli pod władzą diabła”.         Oto słowo Boże.    SŁOWA 

EWANGELII według św. Mateusza. Jezus przyszedł z Galilei do Jana, żeby 

przyjąć od niego chrzest. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: „To ja 

potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?”. Jezus mu 

odpowiedział: „Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe”. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, 

natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad Nim niebiosa i ujrzał 

Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad Niego. A oto 

głos z nieba mówił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie”.       Oto słowo Pańskie. 



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

G W O Ź D Z I E  

Żył kiedyś człowiek o bardzo trudnym charakterze. Łatwo 
wybuchał, był kłótliwy, dużo rozrabiał. Pewnego dnia ojciec 
wręczył mu woreczek z gwoździami, zachęcając, by wbijał jeden 
gwóźdź w palisadę otaczającą podwórze, ilekroć będzie się z kimś 
kłócił. 
Pierwszego dnia chłopak wbił 36 gwoździ. 
Z biegiem czasu zrozumiał, że łatwiej było kontrolować wybuchy 
niż wbijać gwoździe i po wielu tygodniach, pewnego wieczoru, 
powiedział ojcu, że tego dnia nie pokłócił się z nikim. 
Ojciec odpowiedział mu: „To bardzo dobrze. Teraz wyciągaj z 
palisady po jednym gwoździu każdego dnia, w którym nie 
pokłócisz się z nikim”. 
Po pewnym czasie chłopak mógł powiedzieć ojcu, że wyciągnął już 
wszystkie gwoździe. 
Ojciec wziął go wówczas za rękę, zaprowadził do palisady i 
powiedział: „Synu mój, to pięknie, palisada jest pełna dziur. 
Drzewo już nigdy nie będzie takie, jakie było kiedyś. Gdy mówisz 
coś, będąc zagniewanym, wywołujesz w osobach, które kochasz, 
rany podobne do tych dziur. I choć wiele razy będziesz 
przepraszać, te rany pozostają”. 
 

Istoty ludzkie są słabe i łatwo je zranić. 

Wszyscy nosimy etykietkę z napisem: 
„Należy traktować troskliwie i obchodzić się ostrożnie. 

Towar delikatny!”. 

*** 



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

Przypowieść o zagubionej drachmie. 

Albo jeśli jakaś kobieta, mająca dziesięć drachm, zgubi jedną 

drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka 

starannie, aż ją znajdzie. A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i 

sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem drachmę, którą 

zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów 

Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.      (Łk15,8-11) 

 Ile potrafi wypowiedzieć ludzka twarz? Smutek, przygnębienie, złość, 

zazdrość, radość, ukojenie, zadumę, a nade wszystko opromienia ją miłość. 

Kiedyś przeczytałam takie ujmujące zdanie, że uczucia wyrażane przez 

naszą twarz są odbiciem tego, co czuję Bóg, który jest w nas, a my w nim. 

Mój ulubiony św. Augustyn napisał: „Niespokojne jest serce twoje, dopóki nie 

spocznie w Bogu". Ciężko jest przedrzeć się przez chmury zła, które szatan 

zsyła, by oddzielić nas od Stwórcy. Po raz kolejny poznajemy przypowieść, 

która mówi o Bogu Ojcu, który okazuje radość i dzieli się nią, bo doczekał się 

nawrócenia, odnalazł zagubionego człowieka.  

 Jest to opowieść bardzo krótka, ale jak i w poprzednich przypowieściach, o 

bardzo bogatej treści. Tym razem Boga symbolizuje uboga kobieta. To on 

jest kobietą., która szuka zagubionej monety – drachmy. Odnalazła ona 

swoją własność. My przecież jesteśmy własnością Boga. Oczywiście 

drachma symbolizuje człowieka, grzesznika. Bóg jest uważny. Dostrzega 

stratę. Jest miłosierny. Nie pozostawia zagubionego samemu sobie. On chce 

przeżyć radość, bo wiele dobrego może powstać pod wpływem radości. 

Źródłem radości jest grzesznik odszukany, przywrócony, „wymieciony" z 

ciemnego konta. Uratowany przed zapomnieniem. Akapit jest to historia z 

życia wzięta i na poziomie ubogich słuchaczy. Także słuchacze Jezusa 

potrafią zrozumieć radość ze znalezienia drachmy. Dla bogaczy drachma nie 

była znaczącą sumą. Dla ubogich przeciwne.  

 Ta wypowiedź Jezusa, który jako jedyny zna Ojca, jest pochwałą 

wielkości Pana Boga. Bo tak jak wdowa o drachmę, tak On troszczy się o 

nas wszystkich. Zależy mu na szczęściu każdego człowieka. Każdy z nas 

jest dla Niego kimś ważnym i wartościowym. On wszystkich zna po imieniu i 

dostrzega indywidualnie. Mając miliardy ludzi, żadnego z nich się nie 



wyrzeka. Zależy mu na zbawieniu wszystkich. Bóg kocha ludzkość. Nie 

postrzega nas jako anonimowej masy ludzi, tłumów. Ta przypowieść jest 

pochwałą wielkości Boga. Jego przeogromnej miłości do każdego z nas. A 

miłość rodzi wolę walki o dobro osób kochanych, o ich bliskość, odnalezienie 

się razem.  

 Przypowieść Jezusa o drachmie jest także pochwałą tego, co małe. 

Kobieta szuka małego pieniążka. Dla niej miał on wielką wartość. Świadczy 

o tym radość, jaka ją ogarnęła, gdy pieniądz się odnalazł. W ten sposób 

Jezus uczy szanować i cenić to, co jest małe zwyczajne niezbyt cenne. 

Przykładem może tu służyć przybycie do żłobka pasterzy, którzy powitali 

Boga tu na ziemi. Nie byli bogaczami, ani nie mieli wpływów, a należeli do tej 

grupy społecznej, którą pogardzano. Później – Jezus wybrał ubogich 

rybaków i celnika na swoich apostołów. Na Górze Jezus obiecał Królestwo 

Boże ubogim w duchu, cichym i pokornym. Poprzez małych tego świata Bóg 

dokonuje rzeczy wielkich. Ich pokora pozostawia Bogu dość miejsca, by 

objawił on swoją mądrość i potęgę.  

I jeszcze jedno: Chrystus zbawił świat przez najlichsze narzędzie – 

krzyż. Pokora. U Świętego Mateusza czytamy "Uczcie się ode mnie, bo 

jestem cichy i pokorny sercem”. 

 



O MODLITWIE: OJCZE NASZ. 
„PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE” 

Decyzja uczniów klasy II 
- Jak mi nie pozwolisz tego zrobić, nie będę mogła pójść do szkoły! Spaliłabym się ze 
wstydu… To strasznie ważne, mamo! – Tutaj Adriana wybuchnęła płaczem. To było 
najskuteczniejszą bronią w sporach rodzinnych. 
- Dobrze, rób jak uważasz…- westchnęła mama z rezygnacją, rzucając głośno 
łyżeczkę do zlewu. – Będziesz wyglądać jak potwór. Twoja sprawa… 
 W innych dwudziestu trzech rodzinach rozgrywała się mniej więcej podobna 
scenka. Byli to uczniowie klasy II tutejszego liceum. Na ten dzień podjęli ważna 
decyzję. Jednak uczniów tej klasy było w sumie dwadzieścioro pięcioro. Tylko 
dwudziesta piąta osoba podeszła do tej sprawy inaczej. Elżbieta była już kłębkiem 
nerwów, a rodzice starali się dodawać jej otuchy. Co chwilę biegała przejrzeć się w 
lustrze.  
- Będą się ze mnie śmiać, wiem na pewno. Nie znasz Mariolki, ona mnie nie znosi… 
Albo Pawła, który przezywa mnie „tyczką” … Oni tylko czekają na taką okazję. 
 Na policzkach dziewczynki pojawiły się łzy. Próbowała sobie poprawić 
sportową, nieco zbyt obszerną czapeczkę. 
 Ojciec spojrzał na nią z typowym dla siebie spokojem: 
- Głowa do góry! Zobaczysz, szybko ci odrosną. Bardzo dobrze znosisz terapię i za 
kilka miesięcy będziesz się czuła świetnie. 
 – Tak, ale zobacz tutaj! – Elżbieta z rozpaczą w sercu odsłoniła głowę, pokazując 
lśniącą różową łysinę. Dwa miesiące wstecz wykryto u niej nowotwór, a 
zastosowane leczenie sprawiło, że wypadły jej wszystkie włosy. 
 Mama ją uścisnęła: 
 - Dasz radę, Elżuniu. Koledzy szybko przywykną, przekonasz się… 
 Elżbieta pociągnęła nosem, po czym zakładając czapeczkę, wzięła swój szkolny 
plecak i wyszła. Przed wejściem do klasy serce waliło jej jak dzwon. Ale zamknęła 
oczy i weszła. 
 Kiedy jednak zdecydowała się spojrzeć, bo trzeba było przecież trafić do swojej 
ławki, zobaczyła coś dziwnego. Każdy, ale to dosłownie każdy z uczniów miał na 
głowie czapeczkę! Zwrócili się w jej kierunku i uśmiechając się, zdjęli je z okrzykiem: 
„Witaj wśród swoich, Elka!” 
 Wszyscy byli ostrzyżeni „na zero”, nawet Mariolka, zawsze tak dumna ze swoich 

kręconych włosów, a także Paweł, Helenka, Janek i Martynka…Wszyscy! Wstali i 
uścisnęli Elkę, która nie wiedziała czy płakać, czy śmiać się, więc zdobyła się 
tylko na szept: „Dzięki…” 

 



O MODLITWIE: OJCZE NASZ 
MOJA „KARTA PAMIĘCI” 
Królestwo Boże oznacza, że na ziemi nie rządzą już: przemoc, poniżenie, 
wyzysk, krzywda narodów i ludzi. 
Chrześcijanie są budowniczymi tego królestwa, tak jakby byli ramieniem 
Boga. Również ja buduję królestwo Boże, kiedy zaprowadzam wokół siebie 
pokój, sprawiedliwość, dobroć, zrozumienie i przyjaźń. 
 
MOJA MODLITWA 

 
Sekret serca 

 
Miłość przynosi dobro, 

nigdy nie zazdrości. 
Kto kocha, 

ten umie współczuć. 
Miłość jest łagodna 
jak strumień wody  

obmywającej ziemię, 
jak niespodziewany 

prezent, 
jak śpiew ptaka dla kogoś, 

kto jest samotny. 
Dobre rzeczy pachną 

Tobą, Panie. 
Pomóż mi 

rozdawać je światu. 
 

 

 



  W I E L K A   T A J E M N I C A    W I A R Y   (4) 

  JAK  SYN  MARNOTRAWNY  (1) 

 „Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy 

grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem 

złożyć Najświętszą Ofiarę”. Stoję przed Bogiem 

i próbuję zdać sobie sprawę, jak ważne jest, abym uznał, że jestem 

grzeszny. Bo bez tego nie będę miał oczyszczonego serca. 

Pozostanie pewna „nieczystość”, pewna zatwardziałość serca – 

przeszkoda dla łaski, która nie pozwoli mi się otworzyć na dar 

Eucharystii. 

 Istnieje zatwardziałość serca, które wybiera drogę 

starszego brata z przypowieści o synu marnotrawnym, istnieje 

jednak również zatwardziałość młodszego, który odszedł od ojca i 

jeszcze nie powrócił. 

 [Jan Paweł II]: Człowiek – każdy człowiek – jest synem 

marnotrawnym. … ja sam, ale również ci, których napotykam, to 

synowie marnotrawni. Bo w każdym z nas istnieje rodząca się z 

grzechu pierworodnego postawa, która nas oddziela od łaski – 

BARIERA SAMOWYSTARCZALNOŚCI, kiedy nie potrzebuję Boga, 

nie potrzebuję Eucharystii. Wielu z tych synów marnotrawnych, 

jak widzę – pewnie i ja – przyjdzie do kościoła na Mszę św. 

właściwie nie potrzebując Boga, nie potrzebując tej Mszy św., bo 

przecież jakoś sobie radzą w życiu. Nie można jednak pomóc 

synowi marnotrawnemu, dopóki radzi sobie sam. Jeżeli radzę 

sobie sam, jestem dla siebie w jakimś stopniu „Bogiem”. Po co mi 

Eucharystia… Przychodzę tylko na zasadzie obowiązku.  

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



PLAN KOLĘD (2020) cz. 1 
 
12.01. ND (od 14.00) GZIN DOLNY     
 
13.01. PN (od 15.00) GZIN WIOSKA – prawa strona 
 
14.01. WT (od 15.00) GZIN WIOSKA – lewa strona 
 
15.01. ŚR (od 15.00) GZIN WYBUDOWANIA 
 
16.01. CZ (od 15.00) CZARŻE - GAĆ 
 
17.01. PT (od 15.00) DĘBOWIEC 
 
18.01. SB nie ma kolędy 
 
19.01. ND (od 14.00) BORKI  
 
20.01. PN (od 15.00) DROGA DO DĘBOWCA 
 
21.01. WT (od 15.00) SŁOŃCZ GÓRNY 
 
22.01. ŚR (od 15.00) DROGA CZEMLEWO- CZARŻE 
 
23.01. CZ (od 15.00) CZEMLEWO – LEWA STRONA  
 
24.01. PT nie ma kolędy 
 
25.01. SB nie ma kolędy 
 
26.01. ND (od 14.00) CZEMLEWO – PRAWA STRONA 



 P O B O Ż N E    Ż A R T Y 

 

 
 Dziadek Jan zażyczył sobie, by pochowano go w jego rodzinnej 
miejscowości, oddalonej o kilkaset kilometrów od miasta, w którym 
mieszkał. Zaraz po pogrzebie rodzina poprosiła o opiekę nad jego grobem 
pewnego młodego człowieka. Po miesiącu zadzwoniła do niego córka 
zmarłego, by zapytać, ile ma mu zapłacić. Kiedy odebrał telefon, kobieta 
przedstawiła się: 
- Mówię z grobu numer 125… 

 
 
 
 
 Mała dziewczynka rozmawiała z nauczycielem o wielorybach. Nauczyciel 
twierdził, że nie jest możliwe, by wieloryb mógł połknąć człowieka, ponieważ 
mimo olbrzymich rozmiarów, ma zbyt wąskie gardło. Dziewczynka upierała 
się, że przecież Jonasz został połknięty przez wieloryba. Zirytowany 
nauczyciel powtórzył, że to fizycznie niemożliwe. Wtedy dziewczynka 
powiedziała: 
- Gdy będę w Niebie, zapytam o to Jonasza. 
- A jeżeli Jonasz poszedł do piekła? – odrzekł nauczyciel. 
 - Wtedy pan go zapyta. 

 

 

 

Pająk do swego kolegi: 

- Ciężko mi się żyje, mieszkam na ambonie, ktoś uderza w nią pięścią co 
niedzielę, jestem znerwicowany. 

- A ja mam spokój, bo mieszkam w skarbonce.  

-   
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