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ŚW. AUGUSTYTN: „BÓG TYM, KTÓRZY GO 

KOCHAJĄ, WSZYSTKO PRZEMIENIA W DOBRO. 

NAWEWT GDY POTYKAJĄ SIĘ I ROBIĄ BŁĘDY, 

SPRAWIA, ŻE WYNIKA Z TEGO DOBRO”. 

ROZWAŻANIE     SŁOWA    BOŻEGO 
 Dzisiejsza Ewangelia zaprasza nas nad Jordan, gdzie Jan wygłasza 

świadectwo o Jezusie. Jan był największym ascetą w całym Izraelu. Żył na 

modlitwie, prawowiernie i ubogo. Był pierwszym, który mógłby ulec 

złudzeniu samozbawienia ze względu na swoją sprawiedliwość. Nie skupiał 

się jednak na sobie, ale wyczekiwał Baranka Bożego, który odkupi go i 

wszystkich ludzi z grzechu świata. Ascetyczne życie nie prowadziło Jana do 

samousprawiedliwienia, ale było drogą, na której Ojciec prowadził go do 

Jezusa. Na pustyni Jan wsłuchiwał się w głos Boga, zapewniający go, że 

niebawem zobaczy Tego, który chrzci Duchem Świętym. Gdy zobaczył 

nadchodzącego Jezusa, natychmiast wskazał Go jako Baranka Bożego, o 

którym słyszał od Ojca. Staje się świadkiem przychodzącego Zbawiciela, 

łagodnego, niewinnego i mądrego. 

 Jan w Baranku ujrzał nadzieję dla siebie i dla całej ludzkości. 

Baranek zabrał od człowieka grzech, aby ten grzech zgładzić na ołtarzu 

ofiary krzyża. Dzięki Janowi wielu zobaczyło w Jezusie Baranka Bożego i 

poszło za Nim. Jednak byli też tacy, którzy pragnęli przez swoją     

doskonałość dostąpić zaszczytów i bez niczyjej łaski usprawiedliwić siebie. 

Dla tych Zbawiciel był przeszkodą. Nie przyjęli w Jezusie Baranka Bożego, 

który gładzi grzech świata, a uczynili z Niego kozła ofiarnego, któremu 

przypisali własne grzechy i zabili Go za nic. 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

 

CZYTANIE z Księgi proroka Izajasza. Pan rzekł do mnie: „Ty jesteś sługą moim, 

Izraelu, w Tobie się rozsławię”. 

Wsławiłem się w oczach Pana, 

Bóg mój stał się moją siłą. A teraz 

przemówił Pan, który mnie 

ukształtował od urodzenia na 

swego Sługę, bym nawrócił do 

Niego Jakuba i zgromadził Mu 

Izraela. A mówił: „To zbyt mało, 

iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych 

z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło 

aż do krańców ziemi”.             Oto słowo Boże.                         

 CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Paweł, z woli 

Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła 

Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i 

powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają 

imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i 

pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!            Oto słowo Boże.     

SŁOWA EWANGELII według św. Jana. Jan zobaczył podchodzącego ku niemu 

Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o 

którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył 

godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale 

przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan dał 

także świadectwo: „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i 

spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 

chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha 

zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 

Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”.    Oto 

słowo Pańskie. 

 



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

                                R Z E K A 
 

Trzy osoby znalazły się pewnego dnia na brzegu rzeki o wodach 
spienionych i groźnych. Osoby te musiały przeprawić się na drugi 
brzeg. Była to dla nich sprawa bardzo ważna. Pierwszy mężczyzna, 
przebiegły kupiec i wielki kombinator, który potrafił kierować 
ludźmi i sprawami, ukląkł i zwrócił się do Boga: „Panie, spraw, bym 
odważył się rzucić w te groźne wody i przeprawić się przez rzekę. 
Po drugiej stronie czekają na mnie ważne sprawy. Podwoję moje 
zyski, ale muszę się spieszyć..." Wstał i po chwili wahania wrzucił 
się do wody. Ale rzeka porwała go ze sobą. 
Drugi był żołnierzem, znany z prawości i mocy ducha. Stanął na 
baczność i tak się modlił: „Panie, obdarz mnie siłą, bym mógł 
przezwyciężyć tę przeszkodę. Ja zwyciężę rzekę, gdyż walka o 
zwycięstwo jest moją dewizą". Rzucił się bez wahania, ale prąd był 
silniejszy od niego i porwał go ze sobą. Trzecią osobą była pewna 
kobieta. W domu czekali na nią mąż i dzieci. Również ona uklękła 
i pomodliła się: „Panie pomóż mi, obdarz mnie radą i mądrością, 
abym mogła przeprawić się przez tę groźną rzekę". Wstała i 
zauważyła w pobliżu pasterza, który pilnował swego stada na 
pastwisku. "Czy jest tu jakaś możliwość przeprawiania się przez 
rzekę?" – spytała. „Dziesięć minut drogi stąd, za tą wydmą, 
znajduje się most" – odpowiedział pasterz.  

 

Czasami wystarcza odrobina pokory. 

I ktoś, kto daje właściwą wskazówkę. 

*** 



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

Przypowieść o mocy wytrwałej modlitwy. 

Powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni 
modlić się i nie ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który 
Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym 
mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: 
„Obroń mnie przed moim przeciwnikiem". Przez pewien czas 
nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie 
boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ 
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie 
przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie ". I pan dodał: 
Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż 
nie weźmie w obronie swoich wybranych, którzy dniem i 
nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy 
jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy 
przyjdzie? 

Jezus zachęca do modlitwy, ale modlitwy wytrwałej. 
Ona przynosi rezultaty. Czasami uskarżamy się, że 
prosiliśmy w modlitwie o coś i nasza prośba się nie spełniła. 
Ale czy wytrwale o to coś prosiliśmy?  
 Nie tylko Jezus mówi o ważności modlitwy. Mówi o niej 
też Stary Testament, który zaliczał ją do trzech dobrych 
uczynków człowieka wierzącego. Ta przypowieść jest nieco 
inna od omawianych poprzednio. W tamtych było łatwo 
znaleźć kto symbolizował Boga, a kto grzesznika. Na 
przykład w przypowieści o synu marnotrawnym ojciec – to 
symbol Boga, młodszy syn – to nawracający się grzesznik, 
a starszy – to oziębły chrześcijanin. W tej przypowieści 
trudno jest określić, kto jest kim. Egoistyczny sędzia nie 
przypomina Boga, a nachalna wdowa nie nadaje się na 
symbol modlącego się człowieka. Jednakże jest coś w tej 



przypowieści, co możemy odnieść do modlitwy. Jezus 
opowiedział tę przypowieść, by zachęcić uczniów do silnej, 
cierpliwej modlitwy. Uczniowie „powinni się modlić i nie 
ustawać". Wdowę spotkało milczenie i obojętność sędziego, 
ale jej wytrwałość zwyciężyła. Nachodzenie, nieustanne 
przypominanie się ze swą sprawą, ustawiczne zawracanie 
głowy w relacji Boga z człowiekiem powoduje, że modlący 
zyskuje na wartości. Otóż ta namolność jawi się jako cnota. 
Coś dobrego.  

A zatem Jezus wzywa do modlitwy ustawicznej, 
natrętnej. Skoro zły człowiek – sędzia – uległ prośbom 
wdowy, to tym bardziej dobry i sprawiedliwy Bóg weźmie w 
obronę i wysłucha tych, którzy się do niego uciekają. I takie 
jest przesłanie tej przypowieści. A wdowa? Kim ona jest w 
oczach Boga? Przecież Pan Bóg nie postrzega nas jako 
natrętnych petentów. Jemu sprawia radość to, że zwracamy 
się do Niego. Jesteśmy Jego dziećmi.  

Sędzia uległ prośbie wdowy, gdyż chciał się jej pozbyć. 
Bóg nas miłuje. On czeka na naszą gorliwą i wytrwałą 
modlitwę. Wysłuchuje jej nie dlatego, żeby nas się pozbyć, 
ale dlatego, że nas kocha.  

Nasz Ojciec w niebie jest szlachetny i sprawiedliwy.  
Nie musimy dopominać się o dobro. Bóg znajduje radość i 
upodobanie w naszej modlitwie. Chętnie nas obdarowuje. 
Wystarczy spojrzeć dookoła. Dzieło stworzenia świadczy o 
tym, że pragnie się dzielić z człowiekiem dał. Dał nam 
istnienie. Bóg pragnie wysłuchać człowieka, który mu ufa. 

Ewangelista Mateusz zapisał słowa zachęty Jezusa dla nas: 
"Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 

jesteście, a ja was pokrzepię". (Mt11,28). 
 



O MODLITWIE: OJCZE NASZ. 
Bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi 

Był sobie kiedyś kamień, który do niczego nie był potrzebny. Był 
ładnym, okrągłym kamieniem, wielkości mniej więcej ludzkiej głowy. 
Wystawał z ziemi na środku drogi prowadzącej do miasta. Nie brakowało mu 
towarzystwa, jako że niemal wszyscy przechodzący tamtędy potykali się o 
niego. Jednym wystarczało sążniście zakląć, inni życzyli biednej zawalidrodze 
wszystkiego najgorszego.  Podkute kopyta koni uderzały w kamień z wielką 
siłą, wyzwalając snopy iskier, widocznych zwłaszcza nocą. Kamień był coraz 
smutniejszy. Co to za życie!  

Pewnego razu pędząca drogą karoca tak gwałtownie wpadła na 
biedny kamień, że zostawiła na nim widoczny ślad, który zdawał się raną. 
Najbardziej jednak ucierpiało na tym koło pojazdu. Wściekły woźnica wziął 
do ręki łom, wyrwał nim kamień i odrzucił daleko. Kamień toczył się przez 
jakiś czas, by następnie zatrzymać się pośród innych kamieni na zboczu.  
- Jeszcze tylko ciebie tu brakowało, pokrako! – wrzasnęły inne kamienie.  
 – Ależ ty ciężki, grubasie! – drwiły dwa płaskie, delikatne kamyki, pokryte 
połyskujące miką. Gdyby kamienie umiały płakać, to ten nasz zapewne 
zalałby się rzewnymi łzami. Przybity i zasmucony, zapadł w przygnębiające 
milczenie. Tylko jakieś ślimak okazał mu nieco serca i zostawił na pamiątkę 
lśniący śluzem ślad. Biedny kamień pragnął zapaść się pod ziemię i zniknąć 
na zawsze. Któregoś jednak dnia uniosły go w górę dwie silne ręce. 
 – Ten będzie dobry! – oświadczył jakiś głos. 
 – A pozostałe? – spytał inny. – One też się przydadzą. Zbierzcie je! Gdy inne 
kamienie rzucano na wóz, ten okrągły odbył podróż w torbie człowieka. Gdy 
ją opuścił, znalazł się we wnętrzu warsztatu, w którym roiło się od 
pracowników. Opodal wznoszono okazało budowlę. Mury, potężne łuki, 
strzelające ku niebu wieże – wszystko było budowane z takich samych 
szarobłękitnych kamieni jak on.  
– To jest istny raj! – ucieszył się nasz kamień, który nigdy dotąd nie widział 
nic piękniejszego. Ręce człowieka przesunęły się po jego powierzchni z 
szorstką pieszczotą.  
– Ty też, mój przyjacielu, trafisz tam na górę – zdecydował człowiek. 
– Mam dla ciebie świetny plan. Trochę pocierpisz, lecz zapewniam cię, że 
będzie warto. Kamień został zniesiony do kąta, gdzie rzeźbiarze wykuwali  
 



O MODLITWIE: OJCZE NASZ 
w kamieniu posągi świętych. Jedna z tych figur nie miała jeszcze głowy. 
Wskazując na nią człowiek powiedział: -  
- Znalazłem głowę dla tego tułowia. Kamień jest w sam raz. Wydaje się do 
tego stworzony i nawet to nieznaczne pęknięcie nasunęło mi pewną myśl... 
 Kamieniowi zdawało się, że śni. Nikt wcześniej nie określił go w ten 
sposób. W chwilę potem jednak ścisnęły go mocno jakieś obcęgi, a nie znane 
mu ostre narzędzie zaczęło go bezlitośnie żłobić. Człowiek rzeźbił go z 
gorliwością i znawstwem. Ból był silny, lecz nie trwał długo. Bezużyteczny 
dotąd kamień przeistoczył się wkrótce we wspaniała głowę świętego, 
umieszczoną na fasadzie katedry. Był to posąg, który wszyscy podziwiali ze 
względu na jeden szczegół: na obliczach wszystkich innych świętych 
utrwalony został wyraz powagi z odcieniem smutku, natomiast ten jeden 
szeroko się uśmiechał. Artysta przekształcił ranę zadaną kamieniowi przez 
koło wozu w cudowny, pełen pokoju i szczęścia uśmiech. 

MOJA „KARTA PAMIĘCI” 
Bóg stworzył każdego pojedynczego człowieka z jakąś misją, 
szczególnym zadaniem. Na całym świecie nie ma dwóch jednakowych osób. 
Każdy jest odrębny i niepowtarzalny. Dlatego na każdym z nas spoczywa 
odpowiedzialność za własne życie i za świat. Czynić wolę Boga to inaczej 
wypełniać otrzymany id Biegi program na życie.  
Wielu nazywa to powołaniem. 

MOJA MODLITWA                JESTEM CUDEM 

Panie, Ty patrzysz na mnie 
i nie tracisz mnie z oczu ani na chwilę. 

Ty wiesz o mnie wszystko. 
Ty wiesz, kiedy siadam i kiedy wstaję. 

Ty wiesz, co powiem, 
Zanim jeszcze otworzę usta. 

Ty wiesz, co jest w moich myślach. 
Ty wiesz, co kryje się w głębi mojego serca. 
To Ty mnie wymyśliłeś, Ty mnie stworzyłeś. 
Ty mnie znałeś jeszcze przed urodzeniem. 

To Ty stworzyłeś tę nadzwyczajną, cudowną istotę, którą jestem. 
Twoje dzieła są godne podziwu. 

Ty naprawdę jesteś nadzwyczajny, mój Boże. 



  W I E L K A   T A J E M N I C A    W I A R Y   (5) 

  JAK  SYN  MARNOTRAWNY  (2) 

 Idę do kościoła na Mszę świętą i nie zastanawiam się nad 

swoją wiarą. Wydaje mi się, że skoro przychodzę, to chyba 

wierzę… Istnieje jednak wiara, pobożność praktyk, która może być 

niezwykle wrażliwa, jak u mieszkańców Palestyny – Nazaretu czy 

Kafarnaum. Ale pierwsi chcieli zabić Jezusa, drudzy nie zaufali 

Jego słowu. Jeżeli w swoim życiu nie wybrałem Chrystusa, to nie 

odkryję Go pod postaciami eucharystycznymi. Eucharystia będzie 

po prostu jedną z moich praktyk. 

 Mieszkańcy Nazaretu czy Kafarnaum byli praktykujący, ale 

nigdy nie wybrali Jezusa. Jakaś wewnętrzna bariera, która ich 

blokowała i która nie została skruszona. To pod adresem 

mieszkańców Kafarnaum padną te pełne grozy słowa Jezusa: 

„Biada!” (Mt 11,21). 

 Żeby wybrać Jezusa, mam pozwolić, by łaska kruszyła w 

moim sercu bariery wiary w siebie, pewności siebie. Jeżeli jestem 

pewny siebie, to siebie wybieram. W centrum jest moje „ja”, nie 

Chrystus, nie Eucharystia. 

  Jeśli bariera pewności siebie odgradza 

mnie od Eucharystii, co może zrobić 

kochający mnie Bóg? Jeśli zechcecie mnie 

uratować, ta wiara w siebie będzie 

kwestionowana. Aby kruszyć opór. Właśnie 

ten opór stawiany łasce. 

                    

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



PLAN KOLĘD (2020) cz. 2 
 

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 
 

27.01. PN (15.00) CZARŻE - BAŁTYCKA i NOWE DZIAŁKI 
 

28.01. WT (od 15.00) RAFA i SŁOŃCZ DOLNY 
 

29.01. ŚR (od 15.00) CZARŻE - DROGA ŻWIROWA 
 

30.01. CZ (od 15.00) CZARŻE – POD WAŁEM 
 

31.01. PT nie ma kolędy 
 

01.02. SB (od 14.00) CZARŻE – DO WAŁU 
 

02.02. ND (od 14.00) CZARŻE – DZIAŁKI ZA SZKOŁĄ 
 

03.02. PN (od 15.00) CZARŻE – LEWA STRONA  
(od pp. Swinarskich) 

 

04.02. WT (od 15.00) CZARŻE – PRAWA STRONA (od p. Wilińskiej) 



  STRONA  DLA  NAJMŁODSZYCH 

POKOLORU ANIOŁKA. PRZYPATRZ MU SIĘ UWAŻNIE I NADAJ MU 
IMIĘ. 
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