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ŚW. PAWEŁ Z TARSU. Z LISTU DO TESALONICZAN 

(5,18): „W KAŻDEJ SYTUACJI DZIĘKUJCIE! TO JEST 

BOWIEM WOLĄ BOGA WZGLĘDEM WAS W 

CHRYSTUSIE JEZUSIE”. 

 

R O Z W A Ż A N I E     S Ł O W A    B O Ż E G O 
Czterdzieści dni po Narodzeniu Pańskim Kościół daje nam okazję przeżyć 

spotkanie z Jezusem w świątyni jerozolimskiej. WYCZEKIWANY – tak            o 

Jezusie mówi liturgia. Zapalone świece oznaczają przyjęcie naszego Pana, 

światła narodów, z wdzięcznością i pragnieniem, by przebywać w Bożej 

światłości na wieki. „My także radujemy się ze spotkania ze Zbawicielem” – 

słyszymy w prefacji dzisiejszej Mszy świętej. Niech radość z tego spotkania 

będzie pełna nadziei na nasze życie., które nie pozostaje w mroku, ale 

zyskuje światło. „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz 

będzie miał światło życia”.(J 8,12).  

 

 

BOŻE, ŚWIATŁOŚCI PRAWDZIWA, ŹRÓDŁO 

ŚWIATŁA WIECZNEGO, OŚWIEĆ SERCA WIERNYCH, 

ABY WSZYSCY, KTÓRZY ZGROMADZILI SIĘ W TEJ 

ŚWIĄTYNI Z PŁONĄCYMI ŚWIECAMI, MOGLI KIEDYŚ 

OGLĄDAĆ BLASK TWOJEJ CHWALY. 
 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
  CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków. Ponieważ dzieci mają udział we krwi i w ciele, 

dlatego i Jezus także bez żadnej różnicy otrzymał w nich udział, aby przez śmierć 

pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby uwolnić tych 

wszystkich, którzy całe życie przez bojaźń śmierci podlegli byli niewoli. Zaiste bowiem 

nie aniołów przygarnia, ale przygarnia potomstwo Abrahamowe. Dlatego musiał się 

upodobnić pod każdym względem do braci, aby stał się miłosiernym i wiernym 

arcykapłanem w tym, co się odnosi do Boga – dla przebłagania za grzechy ludu. Przez 

to bowiem, co sam wycierpiał poddany próbie, może przyjść z pomocą tym, którzy jej 

podlegają. Oto słowo Boże.       SŁOWA EWANGELII według świętego Łukasza. Gdy 

upłynęły dni ich oczyszczania według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa 

do Jerozolimy, aby przedstawić go Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie 

Pańskim: „Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu". Mieli 

również złożyć w ofierze parę synogarlic albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem 

Prawa Pańskiego. A żył w Jeruzalem człowiek imieniem Symeon. Był to człowiek 

sprawiedliwy i pobożny, wyczekujący pociechy Izraela; a Duch Święty spoczywał na 

nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Z 

natchnienia więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby 

postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął je w objęcia, błogosławił Boga i 

mówił: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego 

słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich 

narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela".   

A Jego Ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś 

błogosławił Ich i rzekł do Maryi Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i 

na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą – a Twoją duszę 

miecz przeniknie – aby na jaw wyszły zamysły serc wielu". Była tam również prorokini 

Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego 

panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już 84 lata. Nie 

rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą. 

Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy 

oczekiwali wyzwolenia Jeruzalem. A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, 

wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało 

mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. 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 GROSZKU 

Pewien właściciel sklepu warzywnego zakupił trzy worki łupanego, zielonego groszku. 

Wprawdzie miał swój własny, duży ogród, ale interesy szły dobrze, więc pojechał na 

targ i w bardzo przystępnej cenie zakupił dużą ilość groszku. Spodziewał się dobrego 

profitu. W marzeniach, z uśmiechem na twarzy, liczył złotówki, które wpłyną na jego 

konto bankowe.   Po powrocie do domu wysypał pierwszy worek do kuwety. 

Produkt wyglądał bardzo dobrze – żywa zieleń, dorodny – na pewno będzie ozdobą 

niejednej sałatki czy zupy.  

Mijały dni. Groszek sprzedawał się nadspodziewanie dobrze. Tymczasem w 

trzecim, ostatnim worku zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Drętwiejąc z bezruchu jeden, 

gruby groszek zaczął marudzić, grymasić i krytykować. Był zły. Chciał błyszczeć. Chciał 

być ważny. A tu siedzi z tym pospólstwem i nie może się przebić. W tej chwili 

zazdrościł wszystkim. Był gotów dokonać czegoś wstrętnego, byleby pokazać innym, 

że coś potrafi. Nawet zbrązowiał. I to zaczęło mu się podobać, ponieważ niektórzy z 

sąsiedztwa zaczęli go naśladować i… też brązowieli.  

I zaczęło się. Narzekania, krytyki nie było końca. Mimo że znalazły się dobre, 

zielone groszki, które ostrzegały przed poceniem się ze złości. Tłumaczyły, że wszyscy 

zginą od tej wilgoci. Nie pomagało. Zło zataczało coraz szersze kręgi. 

 Pewnego dnia, jeszcze przed otwarciem sklepu, jego właściciel sięgnął po ten 

trzeci worek. Obliczył, że wszystko co się w nim znajdowało – to czysty zysk. 

Uśmiechał się. Przeciął sznurek. Wtem jego twarz zdrętwiała. Zamiast zieleni zobaczył 

brąz zgniłych groszków. Tak to zło z jednego, grubego groszka wypchnęło dobro z 

wielu.  

Pierwszy odkrył to prawo Mikołaj Kopernik, który mówił, że dobra moneta jest 

wypychana z rynku przez monety złe, wytarte, pozbawione odpowiedniej wagi i złota. 

Te dobre były odkładane do skarbca.  

 Tak też jest z ideami. Bóg, Kościół, wiara – to dobre idee, ale są ludzie, którzy 

krytykują chrześcijaństwo. I zło kwitnie. Patrzmy dalej. W porównaniu z innymi 

narodami, jeszcze do niedawna, byliśmy zdrowym społeczeństwem. Dziś mamy duży 

problem w postaci LGBT. Spójrzmy dookoła – może potrafimy dojrzeć zło wypychające 

dobro z naszego środowiska. Być może ktoś odważyłby się bronić dobra? Święty 

Augustyn powiedział: "Kto walczy, ten zwycięża".                   

 B. Carter 



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

Przypowieść o posłusznych i nieposłusznych dzieciach 

Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego 

i rzekł: "Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy!" Ten odpowiedział: "Idę, 

panie!", lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten 

odparł: „Nie chcę". Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych 

dwóch spełnił wolę ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: 

Zaprawdę, powiadam wam: celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do 

królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 

sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice 

uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, 

żeby mu uwierzyć. (Mt21,28–32)  

Jezus przedstawił tu dwie grupy społeczności żydowskiej i stosunek 

każdej z nich do Boga. Ojciec miał dwóch synów. To symbol: Boga i dwóch grup 

Hebrajczyków. Pierwsza grupa, którą symbolizuje syn na pozór zgadzający się 

z wolą ojca ("Idę, panie!") – to grupa przywódców Izraela i religijna elita 

żydowska – saduceusze i faryzeusze, którzy zlekceważyli napomnienia Jana 

Chrzciciela. Drugi syn, mówiący wprost: „Nie chcę!" – reprezentuje tych 

Izraelitów, którzy byli daleko od Boga i praktyk religijnych, a byli to celnicy, 

nierządnicy, jawnogrzesznicy, ludzie przeciwni prawu.  

Przyjrzyjmy się pierwszej grupie. Jej reprezentant nie dyskutował, 

zachował się, jak dobrze wychowane dziecko, ale bardzo wyrachowane. 

Powiedział Bogu: „Tak", ale zrobił swoje. Tak jak ktoś kto myśli o sobie, że wie 

lepiej, ktoś zarozumiały. Tylko dla świętego spokoju udaje zgodę i 

podporządkowuje się zwierzchności. Jest to strategia „na przeczekanie".  

Druga grupa – to ludzie do cna szczerzy. Są zbuntowani. Bóg mówi do nich: 

„Zrób" – impulsywnie odpowiadają „Nie!". Stawiają sprawę jasno. Po wybuchu 

następuje zastanowienie i tu dopiero wypływa prawdziwa cecha charakteru: 

dobroć. Zostało ukazane posłuszeństwo, wbrew woli tego syna. Każdy z nas 

buntował się przeciw Bogu, rodzicom, nauczycielom. Cały Boży zamysł polega 

na tym, by buntujący poznał przesłanki rozkazu. Wtedy dopiero niby zły bunt 



zmienia się w dobro, bo zmienia się decyzja i wzrasta posłuszeństwo u tego, 

który odpowiada na wolę Boga.   

Podobnie bywa z nami. Niekiedy potrzeba czasu, byśmy dojrzeli do 

przyjęcia woli Bożej. Przypowieść ta ukazuje starą prawdę, że gorsi, w opinii 

publicznej, okazują się lepszymi. Każdy z nas pragnie mieć jak najlepszy 

wizerunek siebie. Tacy byli faryzeusze czy saduceusze. By siebie wybielić, 

kłamali, tłumaczyli, zrzucali na innych każde świństwo. Czasami ludzie, którzy 

mówią prawdę w oczy i popierają ją przykładami, wywołują u tych super 

poprawnych reakcje pretensji i złości.  

I tu warto się zastanowić, dlaczego Jan Chrzciciel i Jezus zostali zamordowani.  

Ta reguła istnieje współcześnie. Widzimy ją nie tylko na 

uniwersytetach, z których wyrzucani są profesorowie za głoszenie prawdy, ale 

może na mniejszą skalę, obserwujemy ją w naszym otoczeniu, gdzie są ludzie 

„idealni" – wszystkowiedzący i umiejący swoją prawdę przeforsować, jako 

jedyną prawdę. Ci ludzie, często nazywani plotkarzami, niszczą tych 

prawdziwie dobrych. 

 Jezus obraził swych słuchaczy – saduceuszy, faryzeuszy, kapłanów, 

uczonych w piśmie mówiąc, że celnicy i nierządnice są od nich lepsi. Chwalił 

ich wiarę i gotowość nawrócenia. Dotknął bardzo czułego punktu 

zwierzchników Izraela i ich dobre mniemanie o sobie prysnęło. Nie zostawił im 

wyboru – musieli go znienawidzić i zabić.  

Polecenia wydane przez ojca zwracają uwagę na jeszcze jeden aspekt. 

Jest nim WOLA BOŻA. Chrześcijanin winien ją pełnić. W modlitwie każdego 

dnia powtarzamy: „Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi". Wolą ojca 

naszego jest, "by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy" 

(TM 2,4)”. Odwracając tę sentencję można powiedzieć, że ten kto pełni wolę 

Boga ma zapewnione niebo i życie wieczne. W Piśmie Świętym mamy 

wspaniałe przykłady ludzi, którzy wypełniali wolę Bożą. Przykłady owoców, 

jakie osiągnęli, powinny służyć nam jako zachęta, by w Bogu widzieć wszystko. 

Po pierwsze jest to Abraham, który wyruszył w nieznane. Podobnie Maryja – 

przyjęła wolę Bożą. Najwspanialszym wzorem pełnienia woli Bożej jest Jezus 

Chrystus. 

 



O MODLITWIE: OJCZE NASZ. 
„ODPUŚĆ NAM NASZE WINY, JAKO I MY ODPUSZCZAMY 

NASZYM WINOWAJCOM” 
Było to o wiele, wiele lat temu. Pewnego ciepłego dnia zmęczony żołnierz 

zatrzymał się przed gospodą, gdzie podawano karafki z zimnym, lurowatym, ale 
zdradziecko mocnym winem. Żołnierz dobrze już podchmielony, ledwie trzymał się 
na nogach, dał się wciągnąć w awanturę z pewnym szlachcicem. Ich pojedynek nie 
trwał długo, bo żołnierz biegle władał szpadą, tak iż w końcu jego przeciwnik padł 
martwy na ziemię.  

Sumienie z powodu zbrodni prześladowało jednak żołnierza, także 
postanowił usunąć się z normalnego życia i został pustelnikiem na zboczu stromej 
góry. Jednak sumienie wciąż nie dawało mu spokoju: „Jak mogę odpokutować moją 
winę?" – gryzł się po nocach. Każdego dnia obserwował przechodzący przed jego 
pustelnią długi szereg mieszkańców sąsiedniej wioski, dźwigający różne ciężary. 
Musieli oni z wielkim mozołem wspinać się na wysokie wzniesienie, aby dotrzeć na 
drugą stronę góry. Wreszcie pustelnik wpadł na dobry pomysł: „Wydrążę tunel w 
górze i tak zaoszczędzę ludziom długich i ciężkich wspinaczek". Do pracy przystąpił 
natychmiast.  

Rzucił się całą parą do roboty i tak metr po metrze, miesiąc po miesiącu, rok 
po roku tunel powoli, lecz stale i wciąż się wydłużał.  Tymczasem najmłodszy syn 
zamordowanego niegdyś szlachcica zaczął tropić zabójcę. I tak żołnierz, który został 
górnikiem, aby odkupić swój grzech, natknął się na czekającego na wykopie młodego 
siłacza z obnażonym mieczem:  
– Przybyłem tutaj, żeby pomścić na tobie mojego ojca. 
– Słusznie rozumujesz, mój przyjacielu... daj mi tylko czas, żebym mógł ukończyć moje 
dzieło. Tutejsi ludzie tak bardzo liczą na ten tunel... 
 – Zgoda. Ale kiedy przebijesz się na drugą stronę, mój miecz będzie na ciebie czekał. 
Daję ci na to rok!  

Żołnierz zabrał się do pracy, podwajając wysiłki. Młody zaś mściciel rozbił 
obóz w sąsiedztwie, aby go pilnować, lecz że bardzo mu się w tej bezczynności 
dłużyło, więc po jakimś czasie sam chwycił za kilof i jął drążyć tunel. Odtąd pracowali 
i pocili się ramię w ramię, ku wielkiemu zadowoleniu miejscowej ludności. Ostatniego 
dnia, gdy mijał umówiony rok, kilof żołnierza wraz z kilofem mściciela przebiły 
ostatnią warstwę skał i obaj kopacze przebili się na drugi stok góry. Żołnierz spojrzał 
na za. 
– Teraz możesz mnie zabić - powiedział po prostu. – Moje zadanie jest wykonane. 
 – Nie! – zaprotestował tamten, obejmując zabójcę swego ojca. – Teraz jesteśmy już 
braćmi! 



O MODLITWIE: OJCZE NASZ 

MOJA „KARTA PAMIĘCI” 
Bóg nie jest obojętny na to, co się dzieje między Jego dziećmi. I stawia 
warunek: otrzymamy od Niego przebaczenie tak samo, jak i my przebaczamy 
tym, którzy w czymś nam zawinili. 
Bóg pragnie przede wszystkim naszego szczęścia. W tym celu jako jedyne 
prawo ustanowił dla nas miłość. A najpewniejszą miarą miłości jest 
przebaczenie.  
Pan Jezus prosił nas, abyśmy byli miłosierni jak Ojciec nasz niebieski. Żadne 
społeczeństwo, żadna rodzina, żadna grupa przyjaciół nie wytrzyma długo, 
jeśli nie będzie skłonna innym przebaczać. 

  
MOJA MODLITWA 

NAUCZ MNIE PRZEBACZAĆ 
 

MROK ZALEGA W MOIM SERCU, 

KIEDY SIĘ Z KIMŚ KŁÓCĘ. 

ROBI SIĘ ZIMNO, GDY PRZESTAJĘ ROZMAWIAĆ ZE WSZYSTKIMI. 

JEST CIEMNO, KIEDY OMIJAM POTRZEBUJĄCEGO. 

ALE PROMIEŃ SŁOŃCA ZSTĘPUJE W MOJE SERCE, 

GDY TY MI PRZEBACZASZ. 

PIĘKNIE JEST W MOIM SERCU, KIEDY JESTEŚ ZE MNĄ, 

ROBI SIĘ CIEPŁO, KIEDY JESTEM PRZYJAZNY WOBEC WSZYSTKICH. 

JEST TAK WIELE SŁOŃCA, KIEDY CZUJĘ SIĘ ODNOWIONY. 

ŚWIAT SIĘ WYPEŁNIA MIŁOŚCIĄ 

I WTEDY POZNAJĘ PRAWDZIWY SMAK SZCZĘŚCIA. 

 

 

 

 
 

 



  W I E L K A   T A J E M N I C A    W I A R Y   (7) 

JAK  SYN  MARNOTRAWNY  (4) 

Młodszy syn mógł być przekonany, że kocha ojca. Człowiek, jeśli tylko 

może, wybiera życie naskórkowe, życie na powierzchni. Nie wchodząc w głąb 

ślizga się, wcale nie chcąc odkrywać, co w nim tak naprawdę jest głęboko 

ukryte. Wygodniej jest nie odkrywać w sobie obszarów mroku, bo można 

wtedy przeżywać komfort samozadowolenia. To tak przyjemnie, kiedy 

wszystko jest dobrze między mną a ojcem. Taka jest prawda o człowieku, że 

lubi pozory, bo są wygodne. 

 Jeżeli syn marnotrawny żył pozorami, to „musiał" odejść. I ojciec 

pozwala mu na to, żeby go odzyskać – już nie na poziomie zewnętrznych 

pozorów, ale w głębi jego jestestwa. Wrzód musi wydobyć się na wierzch. Żeby 

go usunąć, lekarz go najpierw otwiera. Jeżeli ukryty jest głęboko, trzeba 

przeciąć żywą tkankę. Gdy Bóg chce otworzyć mnie na dar Eucharystii, musi 

poddać to moje życie pozorami próbom, nieraz bolesnym. Bo nie wierzę, że 

jestem synem marnotrawnym, który przecież ciągle odchodzi i ciągle powinien 

wracać. Nie wierzę, ponieważ opór stawiany łasce sytuuje się w zakamarkach 

mego sumienia, które nie jest wrażliwe na miłość oczekującego mnie w 

Eucharystii Pana. 

 Oczywiście nie muszę upaść, nie muszę się stoczyć. Ale jeżeli nie 

zechce uwierzyć, że jestem synem marnotrawnym, będę musiał tego 

doświadczyć. Albo zobaczę swoje obszary mroku poprzez światło wiary, tak 

jak św. Teresa z Lisieux, która stwierdziła, że Bóg jej więcej przebaczył niż 

Magdalenie, albo też - jeśli nie pójdę za jej wzorem – będę musiał stać się 

Magdaleną. Będę musiał stać się z świniopasem, choć Bóg ciągle nie chcę tego, 

ponieważ drodze syna marnotrawnego, który tak nisko upadł, towarzyszy 

droga łez i bólu miłującego ojca. 
                                       [KORZYSTANO: KS. PROF. TADEUSZ DAJCZER – TAJEMNICA WIARY.]    



   P O B O Ż N E   Ż A R T Y   

#0#0#0 
W banku kasjerka mówi do klienta: 

- Niech pan tutaj podpisze parafką. 

Klient napisał: Parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Józefa. 

 

0#0#0# 
Na katechezie ksiądz pyta dzieci: 

-Jaki jest pierwszy sakrament? 

- Małżeństwo – odpowiada dziewczynka. 

- A nie, bo chrzest – odpowiada kapłan. 

- O nie, proszę księdza – protestuje uczennica. – Ja pochodzę z porządnej 

rodziny, u nas najpierw jest małżeństwo, a dopiero potem chrzest! 

 

#0#0#0 
Na religii ksiądz pyta: 

- Jasiu, ile jest przykazań Bożych? 

- Dziesięć. 

- A kościelnych? 

- Dwóch. Pan Marek i pan Józek. 

 

 

 

 

 

 

 

W TYM ROKU ZIMA – TO TEŻ ŻART. 



STRONA  DLA  NAJMŁODSZYCH 

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