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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Czytania: (Iz 63,16-17,19; 64,2-7), (1Kor 1,3-9).  
Psalm responsoryjny: (Ps 80,2.3,15-16,18-19).  
Słowa Ewangelii według św. Marka (13,33-37). 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 „Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!” 

 Dla serca, które Go wyrzuciło, Bóg staje się bezdomnym. I usiłuje 

wrócić do domu. Czas Adwentu, który dziś rozpoczynamy, to 

zaproszenie, żeby przygotować drogę Bogu, by mógł wrócić z 

wygnania.  

 Obudź się! To sowo niech kieruje dniami Adwentu, aby był on dla 

nas jak najbardziej owocny. Skupmy się na czuwaniu i modlitwie, byśmy nie 

przegapili powrotu Pana Boga do domu. Czuwajmy na roratach razem z Maryją. 

CZUWAĆ – TO DOSTRZEGAĆ OBECNOŚĆ BOGA. 

CZUWAĆ – TO BYĆ WIERNYM CODZIENNEJ MODLITWIE. 

CZUWAĆ – TO BYĆ W STANIE ŁASKI UŚWIĘCAJĄCEJ. 

CZUWAĆ – TO – ZE 

WSZYSTKICH SIŁBRONIĆ W 

SOBIE BOŻEGO OBRAZU, ABY 

BÓG, PATRZĄC NA MNIE, 

MÓGŁ ROZPOZNAĆ SWOJEGO 

SYNA. 
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N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
„Ojciec Mój da wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym 
jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu. Rzekli do Niego: „Panie 
dawaj nam zawsze tego chleba!" Odpowiedział im Jezus: "Jam jest chleb 
życia. Kto do Mnie przychodzi nie będzie łaknął: a kto we Mnie wierzy, 
nigdy pragnąć nie będzie"(J 6,32-35). 
 Te słowa Pana Jezusa są najbardziej wyczerpującą odpowiedzią na nasze 

pragnienia. Są one najpełniejszym zapewnieniem, najpełniejszą obietnicą 
zaspokojenia naszych głodów i pragnień. Zwłaszcza w okresie Adwentu 
powróćmy do naszych rozważań o Eucharystii. Eucharystia. Eucharystyczny 
Chleb, który zaspakaja nasz głód. „Kto do Mnie przychodzi nie będzie łaknął". 
 Przychodźmy do Jezusa ukrytego w chlebie życia w hostii jak najczęściej. 
Miejmy świadomość, że oto uczestniczymy w najpełniejszym darze, jaki może 
ofiarować osoba drugiej osobie – darze z samego siebie. 
 Jezus daje ci swoje ciało, swoją krew, swojego ducha. Jezus daje ci całego siebie.  

 Wszechmogący, wieczny Boże, 
spraw łaskawie, 

abym przyjmował nie tylko znak zewnętrzny 
Ciała i Krwi Pańskiej, 

lecz istotę i całą moc tego sakramentu. 
Najłaskawszy Boże, 
daj mi przyjąć Ciało 

Twego Syna Jednorodzonego, 
naszego Pana Jezusa Chrystusa, 

które wziął z Maryi Dziewicy, 
tak, abym mógł być wcielony 

w Jego Ciało mistyczne 
i zaliczony między Jego członki. 

Ojcze najmilszy, 
Pozwól mi wiecznie wpatrywać się 

bez zasłony 
w oblicze umiłowanego Syna Twojego, 

którego teraz w czasie ziemskiej wędrówki 
pragnę przyjąć pod postacią Chleba. 

Amen. 

 



DEKALOG (6)  V: „Nie zabijaj!” 

Cztery pierwsze przykazania zostały sformułowane jako nakazy. Pan Bóg 
nakazuje podporządkować się Jego prawom, by nasze życie było lepsze, 
godniejsze. Pozostałe przykazania są rozkazami i zakazami. Piąte przykazanie 
wyraźnie zakazuje zabijania, morderstwa. Jednocześnie jest obroną życia, 
harmonii jaką stworzył Bóg. Obraz raju jest tego przykładem. Z opisu powstania 
świata w Księdze Rodzaju wynika, że człowiek został powołany do istnienia, by 
być odpowiedzialnym za świat i wszystko, co w nim żyje: „Czyńmy człowieka na 
Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad 
ptactwem podniebnym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami 
pełzającymi po ziemi" (Rdz 1,26). Z tych słów wynika, że człowiek ma 
kontynuować stwórcze dzieło Boga. Pan tak urządził świat, że nikt i nic, nie 
musiało nikogo i niczego zabijać. Pozostałością tej idei w religii Izraela była krew 
– symbol życia, której Żydzi nie mogli spożywać. Jeżeli jedli mięso – to było ono 
koszerne, czyli oczyszczone z krwi.  

Pan Bóg stworzył świat pełen dobra i harmonii. Taki był początek 
ludzkości. Jest u proroka Izajasza fragment, w którym opisuje Lucyfera, który 
właśnie przestał patrzeć na Boga, a zajął się sobą, pochłonęła go miłość własna. 
Co stało się z nim dalej?! Wiek XX i początek XXI są kontynuacją panowania ludzi, 
którzy stracili z pola widzenia Pana Boga, Jego miłości i prawa. Dwie wojny 
światowe, niemieckie, hitlerowskie obozy zagłady. Informacje o mordach 
znajdują się codziennie w mediach. Atak na nasze mózgi wiadomościami o 
śmierci jest przeogromny. Wrażliwi na przejawy cywilizacji śmierci jesteśmy 
tylko wtedy, gdy coś zdarzy się lokalnie. Jednak z obojętnością przyjmujemy 
wiadomości, które mówią o śmierciodajnych wydarzeniach w Afryce czy w 
Amerykach. Obojętniejemy. Do tego stopnia wygasły nasze sumienia, że nie 
reagujemy na to na przykład, że pani Wagner z Kanady chcąc obudzić sumienie 
w matkach zmierzających po aborcję, wręcza im białą różę i za to jest 
aresztowana. Natomiast kobiety domagające się aborcji eugenicznej, 
demonstrując popełniają wykroczenia przeciw prawu i nie są karane. Święty Jan 
Paweł II w Ewangelium vitae napisał: „Bóg ogłasza, że jest absolutnym Panem 
Życia, ukształtowanego na Jego obraz i podobieństwo. Życie ludzkie ma zatem 
charakter święty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla się nienaruszalność 
samego Stwórcy. Dlatego właśnie sam Bóg będzie surowym sędzią  każdego 
pogwałcenia przykazania "Nie zabijaj", stanowiącego podstawę wszelkiego 
współżycia społecznego ". 



– wysilić się, by praktykować lepiej jakąś cnotę, 
– wykorzystać nadarzające się okazje, aby się poprawić. 

Piąte przykazanie broni świętości życia, a świętość oznacza, że życie jest 
największą wartością, jaką posiadamy. Owa wartość nie jest sprawą religii, ale 
fundamentem wszystkiego. "Nie zabijaj" broni nas przed likwidacją naszej 
egzystencji w wymiarach: fizycznych, duchowych i moralnych. 

Wszystkie przykazania są podporządkowane relacji człowieka z Bogiem 
oraz człowieka z człowiekiem. Przypominam tę zależność, ponieważ także piąte 
przykazanie mówi nie zabijaj innych, ani siebie. Trzeba też zwrócić uwagę na to, 
że Pan Bóg upomni się o każdego zamordowanego człowieka. W Starym 
Testamencie opisano zabójstwa, choćby wspomnieć o braciach: Kainie i Ablu. 
Kain już za życia otrzymuje karę za morderstwo Abla. W Księdze Liczb zawarte 
jest prawo i wyznaczona kara za zbrodnie: "Jeżeli jednak ktoś tak pobił 
przedmiotem żelaznym, iż tamten umarł, jest mordercą, a jako taki musi zostać 
zabity " (LB 35,16). 

Dyskutowaną kwestią tego przykazania jest kara śmierci oraz 
samobójstwo. To ostatnie ukazane było kilkakrotnie w Piśmie Świętym, np. w 
Księdze Sędziów – ostatnia walka Samsona, w Księdze Samuela historia Saula, 
pierwszego króla Izraela, który rzucił się na swój miecz, by uciec przed niewolą. 
W końcu w Nowym Testamencie śmierć Judasza uważana jest za samobójstwo. 
Jakkolwiek próbuje się tłumaczyć, że myślał on o tym, że Pan Jezus łatwo 
wyjdzie z tej opresji. Po drugie, kiedy sprawy zaszły za daleko, powrócił do 
kapłanów i oddał im srebrniki. Moglibyśmy usprawiedliwiać go, ale jego 
sumienie „skazało” go na śmierć przez powieszenie. 

Bardzo ważną kwestią tego przykazania jest ocena aborcji i eutanazji. 
Święty Jan Paweł II wołał, że piąte przykazanie obejmuje prawo do życia, a tych 
najsłabszych i bezbronnych w szczególności. Jest ono także zakazem tego, co 
szkodzi zdrowiu człowieka. Wśród największych plag grożących życiu są: 
alkoholizm, narkomania i nikotynizm. 

Bardzo niebezpieczne staje się w naszych czasach to, że fizyczne 
uśmiercanie poprzedza ideologia. Tak było w czasach faszyzmu i komunizmu i 
wydaje się, że obecne zdarzenia są dowodem na to, że zabijanie zostaje 
zaplanowane zwłaszcza pod względem ideologicznym. Rozbudzanie wrogich 
nastrojów takich jak nienawiść, nieufność wobec ludzi o odmiennych poglądach 
powoduje, rozbudzanie nastroju wrogości, okrucieństwa i zbrodni. 
Przykazanie: „Nie zabijaj" – to także nakaz dbania o własne zdrowie, higienę, 
odpowiednie warunki do życia. Dbając o siebie i najbliższych dbamy o życie. 



NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

(24) MIEJSCE OBJAWIEŃ NMP: FATIMA, PORTUGALIA, 1917r. 

PIERWSZE SOBOTY 

 10 grudnia 1925 roku w klasztorze w Ponteverda 

Maryja wraz z Dzieciątkiem stojącym obok na 

świetlistej chmurze znowu objawiła się Łucji. I 

znowu ukazała – tak jak 13 czerwca 1917 roku – 

swoje oplecione cierniem serce. Przypomniała, że 

„nadszedł czas, w którym mój Syn pragnie 

ustanowić nabożeństwo do mego Niepokalanego 

Serca ". Łucja usłyszała słowa: „Moja córko, 

widzisz moje Serce otoczone cierniami, które 

niewdzięcznicy nieustannie w nie wbijają przez 

bluźnierstwa i niewdzięczność. Przynajmniej ty 

staraj się mnie pocieszyć i przekaż, że wszystkim 

tym, którzy w pięć kolejnych pierwszych sobót 

miesiąca przystąpią do spowiedzi, przyjmą 

Komunię św., odmówią Różaniec i będą ze mną przez 15 minut, rozważając 15 

tajemnic różańca w duchu zadośćuczynienia, obiecuję, że będę im towarzyszyć 

w godzinę śmierci ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia ich duszy". 

W tej wizji również Dzieciątko przemówiło do Łucji: „Miej współczucie dla 

ugodzonego cierniami Serca Twojej Najświętszej Matki, którymi niewdzięczni 

ludzie ranią Je w każdej chwili i nie ma nikogo, kto by te ciernie powyciągał przez 

akty wynagrodzenia". 15 lutego 1926 roku Dzieciątko Jezus objawiło się 

ponownie, by zapytać Łucję, czy rozpowszechnia pierwsze soboty. Na oficjalną 

ich kościelną aprobatę trzeba było czekać jeszcze niestety aż 13 lat. Dopiero 13 

września 1939 roku publicznie ogłoszono w Fatimie zezwolenie na 



praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót. II wojna zdążyła się rozpocząć 

wcześniej. 

WYPEŁNIENIE  

Kolejne objawienie nastąpiło w klasztorze w Tuy 13 czerwca 1929 roku w nocy. 

Podczas modlitwy w kaplicy Łucja – jak zapisała – odczuła silne przynaglenie do 

działania, by poświęcić Rosję niepokalanemu sercu, o co Maryja prosiła 13 lipca 

1917 roku. Z wielkim, bo 55-letnim opóźnieniem, dokonał tego dopiero Papież 

Polak, który przez lata całe doświadczał demonicznego charakteru ateistycznej 

ideologii. 

 25 marca 1984 roku na placu Świętego Piotra w obecności cudownej figury 

Matki Bożej Fatimskiej sprowadzonej specjalnie z Fatimy, wraz z kilkuset 

biskupami Jan Paweł II zawierzył cały świat Niepokalanemu Sercu. Siostra Łucja 

potwierdziła, że w tym akcie wypełniła się prośba Maryi z Jej trzeciego 

objawienia. W Fatimie wezwał nas Bóg przez Maryję do wspólnego z Nim 

ratowania świata. Trzy fatimskie wezwania: do nawrócenia, do pokuty i do 

modlitwy (pierwsze soboty) to triada, która może odmienić świat. Po Fatimie 

my, ludzie wierzący, idąc tą drogą i praktykując nabożeństwo pierwszych sobót, 

możemy współdecydować o losach świata i biegu historii. Maryja zaprosiła nas 

do współpracy. Droga do Miłosierdzia Bożego wiedzie przez Jej Najczystsze i 

Niepokalane Serce. Nasze życie, czyny i postawy mogą ratować świat od zguby 

albo popychać go w przepaść unicestwienia. W Istocie Fatima przypomniała 

nam to, co mówił już św. Augustyn, że Bóg stworzył nas bez nas, ale bez nas nie 

może nas zbawić ani potępić. 

 



ADWENT 
Czas oczekiwania – tak najczęściej tłumaczymy znaczenie tego pięknego 

czasu naszej egzystencji. Czasu, który łączy się z nadzieją. Nadzieja jest niejako 

efektem wiary. Zatem Adwent jest czasem oczekiwania człowieka wierzącego w 

Pana Boga. 

Ale to nie my, ludzie, oczekiwaliśmy pierwsi. Jak wszystko inne na tej 

ziemi bierze początek w Panu Bogu, który jest Miłością, tak i Adwent ma swoje 

korzenie w naszym Stwórcy. To On, Pan Bóg i Ojciec pierwszy oczekiwał 

człowieka, Swojego dziecka. Bo nie ma miłości bez relacji dwóch osób. Tylko w 

niej może ona zaistnieć. Jakże wielka radość musiała ogarnąć Boga Ojca, kiedy 

na ziemi zaistniał człowiek. I tak jak my organizujemy pokoik dla dzieci, 

najpiękniejszy w całym mieszkaniu, tak Bóg Ojciec stworzył raj, by w nim mogli 

zamieszkać ci, których On ukochał najbardziej. Niestety pierwsi ludzie ulegli złu, 

zwyciężyła w nich pycha.  Wystąpili przeciwko przykazaniu Pana Boga. Ponieśli 

oni za to karę.  Zostali wypędzeni z Edenu. I zaczął się czas próby i nauki. Czas 

oczekiwania na wypełnienie się przymierza z Panem Bogiem. W oczekiwaniu na 

dojrzewanie w człowieku pojęcia istoty Boga – Miłości, Pan dawał ludzkości 

szansę powrotu do raju. Takim początkiem nowej drogi było wyzwolenie z "z 

domu niewoli", z Egiptu. Byli także prorocy. Były to już okresy oczekiwania – 

adwentu człowieka na Boga. Izrael wyczekiwał Boga. W pismach świętych 

pojawiło się m.in. takie pojęcie jak Mesjasz (pomazaniec Boży, czyli zastępca 

króla). 

I w końcu następuje spełnienie oczekiwań wielu pokoleń Izraela. Od 

dawna oczekiwany i zapowiadany przez proroków Mesjasz-Bóg, przychodzi do 

swojego stworzenia. Mógł przyjść jako król, wódz – takiego oczekiwali zeloci, 

ale On wybrał jako swoją świątynię malutkie, bezbronne dziecko, "owoc 

miłości". Najpiękniejszy symbol naszego życia. Jezus, Jeszua, Yeszua. Imię to 

oznacza: Bóg z nami. A Pan Bóg wybrał na matkę Jego młodą kobietę, która 

odznaczała się pokorą, czczeniem, uwielbieniem i miłowaniem Pana Boga, 

której pragnieniem było pozostanie Jego służebnicą. „Oto ja służebnica Pańska, 

niech mi się stanie według słowa twego!".   

 



Wierząc w Boga i Jego największą moc – miłość, z przerażeniem, ale ze 

spokojem, bo ufam Panu, patrzę na to, co dzieje się w naszej ojczyźnie i na całym 

świecie. Dobro próbuje się zamienić na zło. Weźmy kilka przykładów. 

TĘCZA – symbol przymierza Boga i ludzi. Dzisiaj: symbol LGBT. 

DZIECKO – owoc miłości. Dzisiaj: „kawał mięsa”, którym niektóre kobiety 

chciałyby rozporządzać według własnego uznania. 

KOŚCIÓŁ – raj, Królestwo Boże. Dzisiaj: przedmiot ataków, pomówień 

i oszczerstw. 

To są fakty, których nie będę analizować. Spostrzeżenia i rozmyślania 

pozostawiam czytelnikowi. 

Adwent to czas, w którym staramy się, by miłość zamieszkała w naszych 

sercach. Czas, w którym doskonalimy siebie, aby Bóg, który jest Miłością, 

rozpoznawał nas jako swoje dzieci. W tym szczególnym okresie dużego zamętu 

w naszej ojczyźnie, spójrzmy na tych, którzy myślą inaczej z miłością. Nie 

oceniajmy ich, ale w miarę możliwości starajmy się im pomóc. Módlmy się za 

nich. Przecież Pan Bóg, Jezus Chrystus powiedział: miłujcie swoich nieprzyjaciół. 

A wszystkim sympatykom biuletynu życzę w ten czas Adwentu, by Pan 

Bóg, Miłość i nasz Ojciec, zamieszkał w naszych sercach, by Bóg Jezus Chrystus, 

który już za miesiąc 

pokaże się nam w 

żłóbku, z mocą 

objawił nam, że 

wypełnianie Jego 

przykazań jest 

podstawą naszej 

miłości Boga i 

bliźniego. Bo to jest 

prawdziwa miłość, 

Boża miłość. 

Dobrego czasu oczekiwania na Miłość. Dobrego Adwentu. 

 

 



PRAKTYCZNE RADY 

CODZIENNY RACHUNEK SUMIENIA 
Św. Józef, Sebastian Pelczar: „Jeśli gospodarz każdego wieczoru obchodzi swoją 
zagrodę, złodziej niełatwo się do niej zakradnie. Podobnie, jeśli dusza w 
codziennym rachunku sumienia śledzi wszystkie kryjówki wewnętrzne i pokusy 
zewnętrzne, szatan lęka się do niej przystąpić. 
Roztropny gospodarz każdego wieczoru zwołuje swe sługi i pyta każdego 
o dzienną robotę, wzywa także rządcę, aby zdał rachunek z dziennych 
wydatków. Podobnie i dusza ma swoje gospodarstwo, bo rozum jest rządcą, 
władze duszy i zmysły sługami. Każdego wieczoru dusza powinna zatem 
odbywać ścisły przegląd. 
Starajmy się codziennie uczynić krótki rachunek sumienia. Stańmy w obecności 
Bożej rozpoznając Jego wielkość i naszą małość. Powiedzmy Mu: „Panie, jeśli 
chcesz, możesz mnie oczyścić". Przywołujemy naszego Anioła Stróża prosząc go, 
by pomógł nam zauważyć nasze cnoty i nasze wady: co dobrego uczyniłem, co 
złego uczyniłem oraz co mógłbym uczynić lepiej. 
 Uczyń szczery rachunek sumienia:  
 – Czy często pamiętałem o Bogu, moim Ojcu? Czy ofiarowałem Mu moją pracę? 
Czy dobrze wykorzystałem czas? Czy uważnie się modliłem? 
 – Czy starałem się uprzyjemnić życie innym? Czy krytykowałem kogoś? Czy 
umiałem przebaczyć? Czy modliłem się i ofiarowałem umartwienia za Kościół, 
za Papieża i za wszystkich tych, których Bóg postawił blisko mnie? 
 - Czy ulegałem zmysłowości? Czy dawałem się ponieść pysze? 
 – Czy moje zachowanie w domu było takie, jakiego Pan Bóg oczekuje ode mnie? 
Czy umiałem rezygnować z własnych zachcianek i kaprysów, żeby dbać o 
członków naszej rodziny? Czy nie za dużo myślałem o sobie? 
– Czy  sumiennie spełniłem swoje obowiązki zawodowe? Czy dawałem dobry 
przykład? Czy byłem leniwy lub marnowałem czas? Czy ociągałem się, gdy 
miałem zająć się wypełnianiem powierzonych obowiązków? 
– Czy moje myśli były czyste? Czy myślałem źle o kimś? Czy oceniałem 
powierzchownie zachowanie moich bliźnich? Czy ton moich rozmów był taki, 
jaki przystoi dziecku Bożemu? 
 Akt żalu – zmów akt żalu, prosząc o przebaczenie za twoje grzechy. 
Postanowienie – uczyń konkretne postanowienie na następny dzień. Może to 
być na przykład:  
– oddalić konkretne pokusy i uniknąć konkretnych błędów, 



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

Ludzie są najważniejsi dla Boga. Żyć tak jak Jezus 
 Ludzie byli stworzeni do miłości, a rzeczy były zrobione, by ich używać. Często 
popełniamy błąd i wiele światowych problemów  zostaje wywołanych, ponieważ 
kochamy przedmioty i używamy ludzi. Świat nieustannie próbuje omamić nas przez 
zmuszanie do gromadzenia rzeczy, pieniędzy, osiągnięć i komfortu – do uznania ich za 
priorytety naszego życia. Nie wszyscy aprobujemy je i oddajemy im cześć w  równej 
mierze. 
 Duża część współczesnego stylu życia opiera się na posiadaniu. Pan Jezus odrzucał tę 
idę, że rzeczy powinny mieć pierwszorzędne miejsce w naszym życiu. Oprócz ubrania i 
sandałów On nie miał nic. A Jego nauczanie nieustannie akceptowało tezę, że człowiek 
był na pierwszym, a rzeczy na drugim miejscu. Matka Teresa z Kalkuty napisała: „Żyj 
prosto, tak aby inni mogli prosto żyć”. 

Pieniądz, pieniądz, pieniądz 
 Na kartach czterech Ewangelii Jezus porusza temat "mamony". Przyczyną jest to, że 
nic nie powinno się dostać pomiędzy Boga i nas, jak na przykład – pieniądz. Nic bardziej 
nie wprowadza zamętu w naszym wartościowaniu jak pieniądz. 

Chęć bycia zauważonym 
 Innym znakiem naszej kultury jest nadzwyczajne pragnienie, by być zauważonym, 
wyróżnionym i obsesja sławy. Pan Jezus ignorował te wszystkie sprawy. Fragment 
Pisma Świętego w pierwszym rozdziale Ewangelii św. Marka pokazuje Pana Jezusa, 
który przyszedł do wsi, a ludzie przyprowadzili do Niego rodziny i przyjaciół, prosząc o 
uzdrowienie. Cały wieczór ich uzdrawiał. Następnego dnia wczesnym rankiem wstał, 
aby na osobności się modlić. Odszukał Go Szymon i powiedział: "Wszyscy Cię szukają". 
Byłoby naturalną tendencję dla nas okazać zadowolenie z sukcesu, ale Jezus po prostu 
powiedział: „Pójdźmy gdzie indziej... ". Ludzie tej wsi byliby bardziej niż szczęśliwi, 
gdyby mogli obwołać Jezusa liderem. Byliby szczęśliwi mogąc Go obdarzyć pochwałami, 
pozycją, bogactwem i każdym dobrem, które ten świat oferuje. On odrzucił to wszystko 
i poszedł do następnego miejsca, by wypełnić swoją misję. 

Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej 
 Dom jest czymś, co przyjmujemy, że się naturalnie każdemu należy, ale Pan Jezus Go 
nie miał. "Lisy mają nory i ptaki powietrzne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, 
gdzie by głowę mógł oprzeć" (Łk 9,58). To zaczęło się od momentu Jego radykalnego 
przyjścia na ten świat: maleńka drobina w łonie niezaślubionej kobiety. A potem 
żłobek. Król Królów i Pan Panów urodził się w stajni. Przez całe Jego publiczne życie nie 
znajdziemy wzmianki, że Pan Jezus idzie do domu. 
 Tęsknimy za domem. Ludzie każdej narodowości i kultury powszechnie świętują radość 
powrotu, ponieważ to jest zapowiedź naszej końcowej podróży, by być z Bogiem w 
niebie na wieczność. 
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