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PAPIEŻ BENEDYKT XVI: „KAŻDY KROK NASZEGO 

ŻYCIA, KAŻDE DZIAŁANIE, RÓWNIEŻ KOŚCIOŁA, 

MUSI BYĆ CZYNIONE PRZED BOGIEM, W ŚWIETLE 

JEGO SŁOWA”. 

R O Z W A Ż A N I E      S Ł O W A     B O Ż E G O Powołanie 

uczniów jest nakreślone bardzo konkretnie. Mają być „solą 
ziemi" i „światłem świata”. Chodzi zatem o posługę względem rzeczywistości, 
która jest bez smaku i blasku. Nie możemy więc obrażać się na świat, na jego 
sposób funkcjonowania i to, że jego drogi rozmijają się z ewangelicznym 
przesłaniem. Zostaliśmy wybrani i posłani, by nieść smak życia światu, który 
tajemnice życia próbuję rozgryźć po swojemu. Wycofuje się z celebrowania życia 
na sposób Boży i coraz bardziej zamyka je w ludzkich tylko wymiarach. To jest też 
powód istnienia ciemności, które mamy rozświetlać pokazując drogę wyjścia z 
punktu samowystarczalności i zamykania się w sobie. Nie mamy uwodzić słowem, 
ale ukazać moc Słowa, które jest światłem na ludzkie dramaty. 

Jezus zachęca nas jednocześnie, byśmy nie zwalniali się z tych zadań zbyt 
pospiesznie, rozgoryczeni brakiem widocznych efektów. Nasze życie ma 
prorokować do uwielbiania Ojca: „Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”. Czy 
Jezus nie pomylił się, pokładając w nas aż tak wielką nadzieję? 

       NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z LOURDES 
W najbliższy wtorek obchodzić będziemy wspomnienie NMP z Lourdes. Módlmy 
się tego dnia za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny       o uzdrowienie, 
bądź ulgę w cierpieniu dla chorych. 

 

 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: „Dziel swój chleb z 
głodnym, do domu wprowadź biednych tułaczy, nagiego, którego 
ujrzysz przyodziej i nie odwracaj się od współziomków. Wtedy twoje 
światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie twe zdrowie. 
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie, chwała Pańska iść 
będzie za tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a 
On rzeknie: „Oto jestem!". Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz 
grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz twój chleb 
zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębiona, wówczas twe światło 
zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem". 
Oto słowo Boże. Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do 
Koryntian. Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszczeć 
słowem i mądrością, głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem 
bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa 
Chrystusa, i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości i w 
bojaźni, i z wielkim drżeniem. A mowa moja i moje głoszenie nauki nie 
miały nic z uchodzących przekonywania słów mądrości, lecz były 
ukazaniem ducha i, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości 
ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto słowo Boże. Słowa Ewangelii według 
św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Wy jesteście 
solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic 
się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy 
jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na 
górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na 
świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. Tak niech 
wasze światło jaśnieje przed ludźmi, dzieli wasze dobre uczynki i 
chwalili ojca waszego, który jest w niebie". Oto słowo Pańskie.     
Ostatnia sówka wzbiła się najwyżej ze wszystkich trzech, a kiedy poczuła 
zmęczenie, spoczęła na jakiejś gałęzi, pod którą szykował się do skoku dziki kot. 
Drapieżnik wpatrywał się w wejście do ich domku. 



  

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

Pieniążki na chlebuś. 

Był ciepły, słoneczny dzień. 
 – Wnusiu – powiedziała babcia. – Chodźmy na spacer.  
Maluch poderwał się i szybko założył sandały. Wyszli. Nie uszli daleko. Okrążyli 
dom i spoczęli na krzesłach ogrodowych. Babcia rozglądała się z uśmiechem, a 
wnuk ją naśladował.  
– Wiesz, kochanie, to całe piękno stworzył Pan Bóg. 
 – A robaki też stworzył? – zapytał Malec przypatrując się szeregowi szybko 
poruszających się mrówek. 
 – Też. Może one nie są aż tak piękne, ale bardzo pożyteczne. 
 – Babciu, czy tobie zdarzyło się coś fajnego w życiu? 
 – Tak – odparła, ale była głęboko zamyślona. Chłopiec zaintrygowany tą zmianą 
podszedł do niej i przytulił się. 
 – Opowiesz mi? - Babcia skinęła głową.  
– Wiesz, w życiu najważniejsza jest Miłość. Kiedy byłam mała, taka jak ty teraz, 
miałam poczucie, że wszyscy mnie kochają. Chodziłam do kościoła z moją mamą 
kilka razy w tygodniu. Byłam zawsze pięknie, jasno ubrana, bardzo lubiłam 
muzykę i pieśni, z lubością oglądałam to, co działo się przy ołtarzu. Kiedy 
wychodziłyśmy, a mama sięgała po pieniążek, moja radość rosła. Pod chórem, na 
wielkiej brązowej ławie i pod brązowym krzyżem z Panem Jezusem, siedziała para 
Staruszków. Ubrani byli na beżowo. Zbliżałam się do Nich i obserwowałam 
jasność, która zwiększała się z każdym moim krokiem. Wreszcie stawałam przed 
Nimi, a Oni nazywali mnie aniołkiem. Ja mówiłam podając pieniążek: 
 – Proszę. To na chlebuś.  

Te momenty były jednymi z najszczęśliwszych 

momentów w moim życiu. Bóg jest Miłością. 
I zawsze Jest. Tu i teraz. Bez Niego, bez 
Miłości nie można nic uczynić. Bądź 
dobrym i czyń dobro. 

 
NA PAMIATKĘ  ŚP. MAMY MOJEJ.       

                                                 BARBARA CARTER               



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

PRZYPOWIEŚĆ O SIEWCY 

„Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy Nim. 

Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej pozostając na jeziorze, a cały lud stał na 

brzegu jeziora. Uczył ich wiele w przypowieściach i mówił im w swojej nauce: 

Słuchajcie: Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedno padło na drogę; i przyleciały 

ptaki, i wydziobały je. Inne padło na miejsce skaliste, gdzie nie miało wiele ziemi, 

i wnet wzeszło, bo nie było głęboko w glebie. Lecz po wschodzie słońca przypaliło 

się i nie mając korzenia, uschło. Inne znów padło między ciernie, a ciernie 

wybujały i zagłuszyły je, tak że nie wydało owocu. Inne w końcu padły na ziemię 

żyzną, wzeszły, wyrosły i wydały plon: trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i 

stokrotny. I dodał: Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha! "(Mk 4, 1–9 z).  

Tym razem mamy wyjaśnioną przypowieść przez samego Mistrza – 

Jezusa. Gdy pozostał sam z Apostołami, którzy zarzucili Go pytaniami, tak im 

odpowiedział: 

 "Siewca sieje słowo. A oto są ci posiani na drodze: U nich się sieje słowo, 

a skoro je usłyszą, zaraz przychodzi szatan i porywa słowo zasiane w nich. 

Podobnie na miejscach skalistych są ci, którzy, gdy usłyszą słowo, natychmiast 

przyjmują je z radością, lecz nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy potem 

przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamują. Są inni, 

którzy są zasiani między ciernie: to są ci, którzy słuchają w prawdzie słowa, lecz 

troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się I zagłuszają słowo, 

tak że zostaje bezowocne. W końcu na ziemię żyzną zostali posiani ci, którzy 

słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc: trzydziestokrotny, 

sześćdziesięciokrotny i stokrotny ".                 (MK 4, 14 – 20). 

 Ziarnem są słowa Boże. Są one dobre, pełne miłości i prawdy. To one 

miały nauczyć człowieka nowego życia, Królestwa Bożego. A każdy obywatel tego 

królestwa miał miłować wszystkich i wszystko miało powstawać i wzrastać w niej. 

Pan Bóg już w momencie stworzenia świata myślał o niewieście, która pozwoli 

Mu dotrzeć do ludzi. Pierwsza była Ewa, ale ona uległa słowu szatana 

rozprzestrzeniając zło. Dopiero Maryja napełniona łaską Boga, przyjęła Słowo 

Boże: "Niech mi się stanie według słowa Twego". Dzięki Jej żywej wierze, pokorze, 

posłuszeństwu, my też możemy słuchać słowa Bożego. Ono – słowo natchnione 



pochodzące od ludzi obdarowanych łaską Boga – czeka na nas w Piśmie Świętym, 

by paść na glebę naszych serc, dusz i umysłów. Od naszego przygotowania, 

znajomości słów Boga - Jezusa zależy plon, owoc naszego doczesnego życia i 

zbawienie, a także całe życie wieczne.  

 Maryja i Ewa symbolizują to, co dzieje się w naszym życiu. W Kościele 

mamy słowo Boże w nauczaniu papieży, biskupów, kapłanów. Są katolickie 

media: telewizja, radia, prasa, książki, posługi duszpasterskie. Niestety, nasz 

umysł bombardowany jest przez słowa płynące z tego świata. Manipulacja 

publicznymi mediami przez wielkie korporacje, przez ludzi biznesu sięga poprzez 

kreowanie swojej prawdy po nowe rynki zbytu, po nowych klientów, a wszystko 

po to, by wykorzystać bliźniego i zagarnąć jego pieniądze.  

O ile ziarno Maryi prowadzi do wolności człowieka, o tyle ziarno Ewy czyni 

jego odbiorców niewolnikami zła. Potrzeba dziś w świecie chrześcijan, siewców 

dobrego słowa, które buduje, a nie demoralizuje i niszczy dobro w drugim 

człowieku. Trzeba mówić prawdę z miłością, by służyła uszlachetnieniu osób i 

wspólnot.  

Dobre słowo. Każdy z nas może zasiewać dobre, pełne miłości słowo. Wyraża ono 

współczucie, zainteresowanie i gotowość służby bliźniemu. Może przerwać czyjąś 

samotność, podnieść na duchu. 

Powinniśmy używać tego słowa 

wobec ludzi słabych, upadających, 

pozbawionych nadziei. Dobre 

słowo to cierpliwe słowo 

przebaczenia, darowania, 

zapomnienia uraz i odstąpienia od 

gniewu. Chrześcijanin winien strzec 

się plotek, obmów i oszczerstw. 

Dobre słowa wzrastają w sercu 

łagodnym, miłosiernym, obdarzonym łaską i umiejętnością czekania. Oszczercy i 

plotkarzowi z pewnością nie chodzi o to, by pokonać zło. 

 



O MODLITWIE: OJCZE NASZ. 
„I NIEWÓDŹ NAS NA POKUSZENIE”. 

TRZY MAŁE SÓWKI 

 Trzy małe sówki żyły z mamą w dziupli drzewa po środku lasu. 
 – Moje dzieci – przestrzegała je mama – nie powinniście nigdy, przenigdy 
opuszczać domu w dzień. Małe sówki wylatują z dziupli tylko nocą. Nigdy 
natomiast, kiedy świeci słońce. 
 – Tak, mamo!  
Lecz kiedyś się zdarzyło, że mama musiała odwiedzić teściową, więc jak zwykle 
przed odlotem powtórzyła im swoją przestrogę: 
 – Wasze oczy są stworzone, żeby widzieć nocą! Natomiast dzień tylko was oślepi 
i nic nie zobaczycie. Nie będziecie opuszczać domu za dnia, kiedy jest jasno, 
prawda? 
 – Oczywiście, mamo!  
Tamta noc minęła spokojnie. Tyle tylko, że pod nieobecność mamy jej córki 
błyskawicznie opróżniły spiżarnią ze wszystkich, co bardziej smakowitych 
zapasów. A przy tym narzekały:  
– Co za niedobra mama nam się trafiła! Wszyscy inni wychodzą już z rana i bawią 
się, tylko my musimy wychodzić nocą. Tylko my!  
Na drugi dzień, gdy tylko się rozwidniło, pierwsza z małych słówek zwróciła się do 
drugiej: 
 – A może byśmy tak spróbowały? Trzecia sówka zaraz wrzuciła dwóm 
pozostałym pytanie:  
– No to na co jeszcze czekać?   
Wszystkie trzy opuściły dziuple równocześnie, aby się wrzucić w blask słońca, w 
pełnię zapachów, kolorów i dźwięków, gdzie jednak oczy sów niestety nie były w 
stanie zbyt dużo zobaczyć. Pierwsza sówka, machając skrzydłami, uczepiła się 
gałęzi najbliższego świerku. Parę razy mrugnęła oczami, ale wtedy nagle rozległ 
się huk strzelby i pocisk urwał jej najpiękniejsze piórko w ogonie.  
– uchu – uchu! – wrzasnęła sówka i wskoczyła do dziupli, nie dając myśliwemu 
okazji do kolejnego strzału.  Druga sówka oszołomiona nieznanym jej dotąd 
jaskrawym światłem, usiadła na ziemi. Trzy razy mrugnęła oczami, ale zdołała 
tylko dostrzec wielkiego, rudego lisa, który się przyczaił za krzakiem, oblizująca 
się na jej widok.  
– Mniam, mniam – ucieszył się lis.  
– uchu –uhu! – przestraszyła się sówka i w ostatnim momencie zdołała się wzbić do lotu 
i schować głęboko w dziupli. 



-Uhu-uhu! Niebezpieczeństwo… Kryjcie się! – zaalarmowała sówka cichym 
głosem siostrzyczki, które drżąc ze strachu, tuliły się do siebie, ukryte pod 
łóżkiem. 
Tymczasem kocur zbliżał się bezszelestnie do dziupli, myśliwy znów miał zamiar 
strzelić, a lis krążył pod drzewem. Sytuacja była beznadziejna. Dokładnie w tym 
momencie dał się słyszeć delikatny łopot skrzydeł. To mama sowa wróciła nieco 
spóźniona z wizyty i schowała się w cienistym krzaku. Po chwili z niego wyleciała, 
trzymając w dziobie długi ostry kolec. Potem jak kamień spadła w dół i ukuła 
dzikiego kota w czułe miejsce.  
–Miauuuuu! – rozdarł się kot. Próbując się odwrócić i nie stoczyć, stracił 
równowagę i staczając się z jednej gałęzi na drugą, spadł na głowę myśliwego. 
Myśliwy z zaskoczenia wypuścił z rąk dubeltówkę, która upadając wystrzeliła, a 
pocisk trafił prosto w ogon lisa, który czym prędzej schował się za krzakiem.  
– Uhu - uhu – uchu!! – odetchnęła z ulgą trzecia sówka, rzucając się pędem do 
siostrzyczek w dziupli. Gdy mama wleciała do domu, wszystkie trzy jej córki 
zachowywały się jak gdyby nigdy nic. 
 – Moje dzieci, dzień jest coraz bardziej groźny! Kręcą się dookoła różne 
niebezpieczne typy...  
– Tak Mamo!  
– Ale wy na pewno nie będziecie wylatywać w dzień? 
– Oczywiście, mamo. – Trzy sówki nigdy jeszcze dotąd nie były wobec niej tak 
prawdomówne. 
 
MOJA „KARTA PAMIĘCI”      Nowe przekłady Biblii oddają lepiej ten fragment 

modlitwy: „Nie opuszczaj nas w pokusie”. Ten świat pełen jest zasadzek i 
niebezpieczeństw dla naszej wiary. Prośmy Boga, żebyśmy nigdy nie zwątpili w 
Jego obecność, Jego siłę, Jego miłosierdzie. Prośmy Go, aby nie pozwolił nam 

popaść w pokusę stania się jak ten świat i abyśmy nie szli na układy 
z fałszem, przemocą, niesprawiedliwością. 

MOJA MODLITWA        STRZEŻ MNIE – DOBRY 

OJCZE! – BY NIE PRZYDARZYŁO MI SIĘ NIC ZŁEGO. - STRZEŻ MNIE  
, PANIE, KAŻDEGO DNIA. – TY JESTEŚ MOJĄ TARCZĄ I OBRONĄ! 

 

 



  W I E L K A   T A J E M N I C A    W I A R Y   (8) 

  JAK  SYN  MARNOTRAWNY  (5)  

  Przychodząc na Eucharystię" z pełną miłości uwagą 

powinienem wsłuchiwać się już w teksty obrzędów wstępnych. To 

właśnie w nich jest zachęta: Uznajemy, że jesteśmy grzeszni – 

przyjmijmy z wiarą, że jesteśmy synami marnotrawnymi – abyśmy 

mogli rzeczywiście, realnie dotknąć miłosierdzia, które się rozleje na 

uczestników tej uobecniający się Ofiary krzyżowej.  

To na miarę uniżenia się, na miarę widzenia, że sam nie dam 

sobie rady w życiu, że we wszystkim potrzebuję Boga, Jego 

niewysłowionej miłości – spływają na mnie łaski z eucharystycznego 

ołtarza. Potrzebuję Jezusa w Eucharystii na miarę mojego ubóstwa, 

ujawniającego, że nie mam w sobie dobra nadprzyrodzonego, 

którego sam byłbym twórcą. Jeżeli moje uniżenie wyrażone w 

postawie syna marnotrawnego będzie osiągało głębie, to na miarę tej 

głębi zobaczę, jak bardzo jestem kochany. Ponieważ tak jak syn 

marnotrawny potrzebuję Jezusa w Eucharystii na miarę trawiącego 

mnie głodu. A W s z y s t k o – siebie samego w całej pełni – Bóg daje 

jedynie tym, którzy już n i c nie mają. 
                                 [KORZYSTANO: KS. PROF. TADEUSZ DAJCZER – TAJEMNICA WIARY.]   

  

 

 

 



P O B O Ż N Y   Ż A R T 

@@@@@@@@@@ 
Wyznawca Świadków Jehowy puka do drzwi. Otwiera mu gospodarz i 
słyszy:  
– Czy wie pan, co zrobić, aby trafić do Królestwa Niebieskiego?  
– Nie, ale zapraszam do środka.  
Świadek wchodzi zatrzymuje się w pokoju i… Długo milczy.  
– Co chciał mi pan powiedzieć? – pyta gospodarz.  
– No... - bąka świadek.  
– Co jest? Co się stało, że pan zaniemówił?  
– Jeszcze nigdy tak daleko nie wchodziłem… 

@@@@@@@@@@ 
Pobożny muzułmanin wsiada do taksówki w Londynie. Usiadł, po czym 
odzywa się do kierowcy: 
 – Niech pan wyłączy radio. W czasach proroka nie było radia ani muzyki. 
Szczególnie muzyki zachodniej, która jest muzyką niewiernych.  
Kierowca posłusznie wyłączył radio. Przejechał kilka metrów, po czym 
zatrzymał się i otworzył drzwi od strony pasażera. Zdziwiony muzułmanin 
pyta: 
– Co pan robi? 
– W czasach proroka nie było taksówek, więc wysiadaj i poczekaj na 
wielbłąda. 

@@@@@@@@@@ 
Biedny, samotny Żyd, mieszkający w kwaterunkowym mieszkaniu ze 
swoją niewidomą matką, w codziennych modlitwach błagał Boga o 
poprawę losu. W końcu Bóg postanowił odpowiedzieć na jego modlitwy. 
Objawił mu się i powiedział, że spełni jedno jego życzenie. Ten zamyślił 
się i powiedział: 
– Boże, chciałbym, żeby moja matka zobaczyła, jak moja żona wiesza na 
szyi mojej córki brylantowy naszyjnik wart 20 milionów dolarów, siedzimy 
w naszym Mercedesie zaparkowanym koło basenu tuż obok naszej 
rezydencji w Beverly Hills. 
 A Bóg (do siebie): 
 – Muszę się jeszcze od nich wiele nauczyć... 



STRONA  DLA  NAJMŁODSZYCH 

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

 

 

--------------------------------------------- 
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