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ROZWAŻANIE     SŁOWA    BOŻEGO 
Jezus zauważył dwóch braci, których zaprasił do pójścia za Nim, a ci od razu 
zostawili wszystko. My jednak często w naszym życiu nie zostawiamy 
wszystkiego dla Pana, chociaż przez całe życie doświadczamy straty – tracimy 
osoby, dobra materialne. Niech słowa czytań przypominają nam o tym, że 
oddawanie Bogu wszystkiego to droga do Jezusa. 
 Proroctwo Izajasza Bóg wypełnia dziś w naszym życiu. Jezus wchodzi w naszą 
codzienność, aby rozświetlić wszystkie ciemności i powołać nas. Przypomnijmy 
sobie pierwsze chwilę naszego powołania. Pierwsze spojrzenie Jezusa i pierwsze 
„Pójdź za mną”. Pozwolę swojemu sercu jeszcze raz poczuć emocje początków. 
Będę się modlił: „Panie, pociągnij mnie do nowego życia". 

Z MISYJNEJ DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA RÓŻ ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
Pallotyńska Fundacja misyjna „Salvatti” przysłała do naszej parafii – naszego 
Stowarzyszenia dwa listy z prośbą o pieniężne wsparcie misyjnej działalności 
zakonu ojców i sióstr Pallotynów. Wsparliśmy obydwa przedsięwzięcia: 300 zł 
wysłane zostało do Papui Nowej Gwinei, jako dodatek do stypendium dla 
Konsiego. Fundację organizował ksiądz Marek, polski misjonarz. 300 zł 
wysłaliśmy do miejscowości Yaounde w Kamerunie, gdzie siostry Pallotynki 
budują dla miejscowych dzieci przedszkole. Dla wszystkich, którzy wsparli te 
fundacje: „Bóg zapłać”.  
  



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Czytanie z Księgi proroka Izajasza. W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę 

Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą 

przez Jordan, krainę pogańską. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; 

nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś 

wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale 

łupu. Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, 

jak w dniu porażki Madianitów. Oto słowo Boże.   Czytanie z Pierwszego Listu 

świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Upominam was, bracia, w imię Pana 

naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by nie było wśród was 

rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem o 

was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o 

tym, co każdy z was mówi: „Ja jestem od Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa, 

a ja Chrystusa. Czy Chrystus jest podzielony? Czyż Paweł został za was 

ukrzyżowany? Czy w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Nie posłał mnie 

Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie w mądrości słowa, 

by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża. Oto słowo Boże.  SŁOWA EWANGELII 

według św. Mateusza. Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się 

do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, 

na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka 

Izajasza: „Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, 

Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i 

mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło". Odtąd począł Jezus 

nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie". 

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona 

zwanego Piotrem, i brata jego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem 

rybakami. I rzekł do nich: "Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi". Oni 

natychmiast zostawili  sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej ujrzeli innych 

dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym 

Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast 

zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w 

tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie 

choroby i wszystkie słabości wśród ludu. Oto słowo Pańskie. 



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

PRZYPOWIEŚĆ O STRUNIE I GITARZE 
Pewnego dnia jedna ze strun w gitarze klasycznej poczuła się bardzo 

zmęczona. Hałas ją wykańczał. Drżenie powodowało ogromny ból całego jej 

naprężonego ciała.  

 – Nie wytrzymam już tej sytuacji dłużej. Muszę się stąd wydostać!  

Jakiś czas później poczuła, że coś się dzieje w mechanizmie 

utrzymującym ją w gitarze. Nadzieja! Zaczęła szybciej drżeć, mocniej się 

naprężać. Wreszcie udało się! Wyskoczyła z gitary i leniwie odprężona legła na 

podłodze. 

 – Wspaniale... – pomyślała z lubością. Okres uwielbienia leniwego odpoczynku 

trwał kilka godzin. Struna była uśmiechnięta. Było cicho, spokojnie, nikt jej nie 

szarpał, ale zaczęło ją coś niepokoić. Nikt jej nie potrzebował. Była 

nieprzydatna. Nagle poczuła, że podłoga nie jest jej naturalnym miejscem. Po 

dwóch dniach ogarnęło ją przerażenie. Straciła swoje miejsce! Nie! Tego nie 

chciała. A teraz jest za leniwa, by wrócić do życia.  

Do pokoju wtargnęło kilku chłopców. Śmiali się, krzyczeli, popychali się. 

Nagle jeden z nich kopnął strunę, która wylądowała w długiej szparze między 

ścianą i deską podłogową.  

– To już koniec – pomyślała strunę.  

W beznadziei jęknęła:  

– Jestem śmieciem. Nikomu niepotrzebnym kawałkiem metalu...  

Zostały tylko wspomnienia o muzyce, ludziach śpiewających i 

radosnych.  

– Gdybym tylko miała szansę powrotu.  

 

Człowieku, nie odprężaj się, bo stracisz miejsce w życiu. 

                                                                                           Barbara Carter. 

 

 

 

 To zdjęcie, 

https://uz.wikipedia.org/wiki/Gitara
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


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

PRZYPOWIEŚĆ O ZASIEWIE 

Mówił dalej: Z Królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby ktoś 

nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy, 

nasienie kiełkuje i rośnie. On sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie 

wydaje plon, najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w 

kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala, zaraz zapuszcza się sierp, bo 

pora już na żniwo. 

 Właściwie jest to przypowieść o ukrytej mocy wzrastania. 

Jezus wypowiedział ją w trzech zdaniach. Mowa tu o Królestwie 

Bożym, które porównane jest do ziarna. Tak samo jak ziarno, które 

wrzucone w ziemię obumiera, wzrasta i rodzi nowe życie, Królestwo 

Boże wzrasta w ciszy bez niczyjego udziału. Królestwo Boże „zasiał" 

w nas Chrystus. Nie można na nie zasłużyć. Ono jest łaską, którą 

otrzymujemy, a która wzrasta w naszych sercach. Ktoś mógłby 

powiedzieć, że nie potrzeba zabiegać, pracować czy Go planować. 

Bóg jednak potrzebuje nas jako współpracowników w pomnażaniu 

dobra na świecie. Trzeba też pamiętać, że to Pan Bóg ustanowił 

królestwo i daję mu wzrost. Papież Benedykt XVI pisze o tym w 

następujący sposób: „Oczywiście nie możemy zbudować Królestwa 

Bożego własnymi siłami – to, co budujemy pozostaje zawsze 

królestwem ludzkim, ze wszystkimi ograniczeniami właściwymi 

naturze ludzkiej. Królestwo Boże jest darem i właśnie dlatego jest 

wielkie i piękne i stanowi odpowiedź na nadzieję. Nie możemy też - 

używając klasycznej terminologii – „zasłużyć" sobie na niebo przez 

nasze działa. Ono jest zawsze czymś więcej, niż to, na co 

zasługujemy, tak jak to, że jesteśmy kochani nigdy nie jest czymś, na 

co zasłużyliśmy, ale zawsze darem ". Powyższa Uwaga – to nie cały 



sens tej przypowieści. Ktoś mógłby powiedzieć, że Jezus pochwala 

nieróbstwo, lenistwo. Spójrzmy na proces wzrastania ziarna. 

Wzrasta, bo ma w sobie tajemniczą moc. Moc Boga. Potrzebuje 

jednak czasu i warunków.  Tak samo jest z Królestwem Bożym. 

Jezus zasiał w naszych sercach łaskę i ona też potrzebuje czasu i 

warunków. Wzrasta po cichu i powoli. Królestwo Boże trwa w nas. 

Skoro tak jest – to dlaczego Jezus mówi o tym? Bo chce pobudzić 

słuchaczy do głębszej ufności w moc Bożą oraz w to, że Bóg troszczy 

się o wzrost swego Królestwa. Dzięki Niemu zmieniamy się i 

wzrastamy. Niektórzy myślą, że wszystko co się na tym świecie dzieje 

jest rezultatem ich zabiegów. Jesteśmy niewolnikami myślenia, że 

wszystko robimy sami, często zapominamy, że wiele dzieje się z 

inicjatywy Boga. Chociaż naiwnie próbujemy zająć jego miejsce i 

przejąć kontrolę nad teraźniejszością i przyszłością Królestwa, Pan 

od czasu do czasu pokazuje, że on daje moc ziarnu. Od Niego i tylko 

od Niego zależą plony. 

 Królestwo Boże wzrasta po cichu. Dowodem na to jest 

Narodzenie Jezusa, Boga Wcielonego. Ono dokonało się w ciszy. 

Pomyślmy o tym. Podobnie jest z ziarnem Ewangelii, wrzucany w 

nasze serca. Rośnie, gdy się wyciszymy. Kiedy czytamy życiorysy 

świętych, to zauważamy ich cichość, skupienie i ucieczkę z 

hałaśliwego życia. Bóg jest sprzymierzeńcem ciszy i oczekiwania. 

Przymioty te są wyrazem oddania się człowieka w Jego ręce. Bóg 

chce abyśmy nauczyli się mu ufać. Potrzeba mało, by wzrastało w 

nas Królestwo Boże. Potrzeba zasłuchania, rozmodlenie, otwarcia na 

słowo tego, który mówi szeptem.  

 

 



O MODLITWIE: OJCZE NASZ. 
„CLEBA NASZEGO POWSZEDNIEGO DAJ NAM DZISIAJ” 

W R Ó B E L   I  S Ł O N E C Z N I  K 
  Na wysypisku śmieci, na krańcu przemysłowej strefy pewnego miasta wyrósł 
słonecznik, który zaprzyjaźnił się z wróblem. Kwiat był smutny, marzył o zielonej łące i 
unoszących się nad nią motylach. 
– A tutaj do czego jestem potrzebny? - zastanawiał się ze smutkiem. Wróbel jednak 
spoglądał na niego promiennie, ćwierkając:  
 – Ależ ty jesteś piękny! Po prostu cudowny  
 – Jest wiele piękniejszych ode mnie rzeczy - odpowiedział na to słonecznik. – Rozejrzyj 
się tylko dookoła...  

Więc wróbelek się rozglądał, lecz zawsze wracał do słonecznika i pełen podziwu 
zapewniał:  
- Ty jesteś o wiele piękniejszy od wszystkich!  

Z dnia na dzień słonecznik nabierał coraz więcej pewności siebie i rósł, tak iż 
wkrótce wybił się ponad całą hałdę odpadków. Jego złocista korona piękniała coraz 
bardziej. Jednak kiedyś, tuż po wschodzie słońca kwiat na próżno czekał, aż zjawi się 
jego przyjaciel. Dopiero późnym popołudniem usłyszał rozlegające się przy ziemi 
żałosne popiskiwanie.  

Schylając się nisko, zobaczył wróbla, który z trudem się czołgał, wlokąc za sobą 
zranione skrzydełko.  
– Co ci jest, mój mały przyjacielu?  
– Napadła na mnie mewa i od kilku dni nie mogę znaleźć pokarmu. A to dla mnie 
oznacza koniec – szepnął zrezygnowany ptaszek.  
– Nie, nie – zaprotestował słonecznik. – Zaczekaj chwilkę!  
Przy tych słowach potrząsnął mocno swoją koroną i deszcz ziaren posypał się prosto na 
wróbla.  
– Smacznego, mój drogi przyjacielu! To powinno ci dać nową siłę.  

Po kilku dniach wróbel przyszedł do siebie i postanowił wrócić do słonecznika 
z podziękowaniem. Czekała go jednak bolesna niespodzianka: cudowny kwiat stracił 
barwę, szarawe liście zwisały smętnie, a korona zwiędła  
- Co się z tobą stało? - zapytał zatroskany wróbelek.  
– Mój czas się skończył – zabrzmiała niewesoła odpowiedź kwiatu. – Ale odchodzę 
szczęśliwy. Przez długi czas zastanawiałem się, jakiż okrutny los kazał mi się narodzić na 
tym wysypisku. Teraz jednak już rozumiem: miałem być darem dla ciebie i przywrócić 
cię do życia. Tak jak ty byłeś darem dla mnie, bo zawsze przychodziłeś tutaj ze słowem 
otuchy. Zjedz tyle nasion, ile chcesz, ale kilka zostaw. Pewnego dnia zakiełkują  i 
…Doczekasz się całej rodzinki nowych przyjaciół – moich dzieci. 



O MODLITWIE: OJCZE NASZ 

MOJA „KARTA PAMIĘCI” 
Kiedy mówimy: „chleba naszego powszedniego", mamy na myśli 
wszystko, czego potrzeba do życia. Chleb oznacza pokój. 
 Móc jeść i nie cierpieć głodu – to pokój. Pić i nie cierpieć łaknienia, 
być w cieple i nie cierpieć chłodu – to pokój. Znaleźć schronienie pod 
własnym dachem, móc pracować na miarę naszych zdolności i sił – 
wszystko to jest pokój – chleb „powszedni ". Chrześcijanie mają 
obowiązek troszczyć się też o chleb dla głodnych całego świata: dla 
tych, którzy daleko od nas cierpią głód, ale i dla tych, którzy są blisko 
nas, a potrzebują czegokolwiek innego. Wszystkim Bóg daje chleb 
codzienny przez nasze czyny, myśli i słowa. 
MOJA MODLITWA 

 
 
 

Dzięki za pokarm 
Boże o hojnej dłoni, 

karmiącej nas 
z nieba: 

strzeż małych, 
nakarm głodnych, 
wspomóż ubogich. 

Ty troszczysz się 
o każdego człowieka. 

Żywisz każde stworzenie 
Twoją miłością. 

Boże, daj pokarm 
wszystkiemu, co żyje. 

 
 



  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)  
      W życiu syna marnotrawnego z przypowieści ewangelicznej są trzy 

punkty zwrotne. Pierwszy punkt – to odejście od domu ojca. Drugi – to 

załamanie się dotychczasowego życia i kryzys tak głęboki, jakiego nigdy 

przedtem nie doświadczył: sytuacja świniopasa, w dodatku nie 

wynagradzanego za swoją pracę. Trzeci punkt zwrotny – to spotkanie z ojcem, 

który cały jest skierowany ku niemu miłością. 

 Między tymi punktami można poprowadzić dwie drogi. Pierwsza - od 

momentu tego dyktowanego pragnieniem samowystarczalności odejścia z 

domu ojca do momentu największego, nawet fizycznego, upadku. Druga – - to 

droga powrotu do domu ojca, pełna niepewności i jakieś skrywanej ludzkiej 

nadziei. Droga, zakończona trzecim punktem – olśnieniem i zdumieniem, które 

musiało mu odebrać mowę, było niespodziewanym wstrząsem, tak 

pozytywnym, że nie mógł się go spodziewać. ... 

 Człowiek – każdy człowiek – jest synem marnotrawnym. Życie ludzkie 

jest ciągłym odchodzeniem od Boga i powinno być nieustannym powrotem. 

Nawet jeśli sumienie nic mi nie wyrzuca, to przecież rana grzechu 

pierworodnego nieustannie daję znać o sobie. W moim życiu istnieją więc 

zawsze dwa kierunki: „od" ojca i „ku” ojcu, a to znaczy, że nawrócenie ma być 

stałym wymiarem mojego życia chrześcijańskiego. „Nawrócenie nie następuje 

raz na zawsze, ale jest procesem, wewnętrzną drogą całego naszego życia.” 

(Benedykt XVI) 

Uwierzyć w Pana obecnego na ołtarzu oznacza najpierw uwierzyć, że 

jestem synem marnotrawnym. Nie jest to jednak łatwe, ponieważ działają 

mechanizmy obronne. To one mi sugerują, że syn marnotrawny to net, który 

jest już w ramionach ojca. Ale przecież zanim znalazł się w ramionach ojca, 

„musiał” od niego odejść. Bo go przedtem nie odkrył.  

Żył blisko, być może nie dzieliła ich żadna fizyczna odległość, na pewno 

rozmawiali ze sobą, dotykali się, może nawet się całowali, ale zepchnięta w 

podświadomość syna marnotrawnego cały czas tkwiła nieujawniona.                            

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



PLAN KOLĘD (2020) cz. 3 
 

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  
 
04.02. WT (od 15.00) CZARŻE – PRAWA STRONA 

 

 

 

 

 



      STRONA  DLA  NAJMŁODSZYCH 

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