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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Czytania: (Iz 61,1-2,10-11), (Tes 5, 16-24) 
Psalm responsoryjny: (Ps Łk 1, 46-50, 53-54) 
Słowa z Ewangelii wg św. Jana (1, 6-8, 19-28) 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 Radość i poznanie swojej własnej drogi – to bardzo istotne elementy życia 

każdego z nas. Dzisiejsze czytania ukazują na przykładzie św. Jana Chrzciciela 

cztery ważne etapy w procesie poznawania nas samych. A oto one: 1/ Kim nie 

jesteśmy. 2/ Porównanie siebie do innych.(NIE KOPIOWANIE INNYCH). 3/ Czynić 

wszystko zgodnie z darami, które otrzymaliśmy od Pana. 4/ Poznawanie prawdy 

poprzez poznawanie tego, co mówią o nas inni. 

NIE BYŁ ON ŚWIATŁOŚCIĄ LECZ ZOSTAŁ POSŁANY, ABY ZAŚWIADCZYĆ 

O ŚWIATŁOŚCI. 

 

Jan Chrzciciel miał wszystkie narzędzia do tego, by zostać gwiazdą, 

człowiekiem sławnym. Właściwie to taki status już miał. 

Wystarczyło to tylko potwierdzić. Nie uległ jednak 

pokusie, aby przyćmić Jezusa. To On jest prawdziwym 

światłem. My możemy świecić, tylko odbijając 

promienie Bożej miłości. Pokora jest kluczem do 

uznania tej prawdy w swoim życiu. 

W minionym tygodniu obchodziliśmy 

uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej 

Maryi Panny. Tylko przypomnę, że mogła Ona wypełnić 

swoją życiową misję dzięki POKORZE.  

http://www.czarze/


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

ŚWIATŁO 
 

A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: „Ja jestem światłością świata. 

Kto idzie za mną nie będzie chodził w ciemności lecz będzie miał światło życia" (J 

8,12). 

 

Pan Jezus daje nam światło, abyśmy nie chodzili w ciemności. Spróbuj 

pomyśleć – czy boisz się ciemności? Czy boisz się chodzić nocą po mieście, po 

lesie? Jak bardzo i czego się wówczas obawiasz? 

Jesteśmy intuicyjnie przekonani, że w ciemnościach czai się zło; 

niespodziewane, niemożliwe do kontrolowania przez nas, okropne zło. Nie 

widzimy, jak nadchodzi i nie jesteśmy w stanie zapobiec, uciec, obronić się. 

Okropna jest wędrówka nocą w górach, gdy zgaśnie latarka i noc jest 

bezksiężycowa. Każdy krok jest ryzykiem. Boisz się, że stąpniesz na ruchomy 

kamień lub, że zrobisz krok w przepaść, albo wejdziesz nosem prosto w drzewo. 

Wokół mnóstwo nocnych odgłosów zwierząt i ptaków. Na czole czujesz powiew 

jakiś skrzydeł – to pewnie nietoperz, który za chwilę wplącze się we włosy. Gdy 

wtedy spotkasz kogoś, kto ma światło i zna drogę – ach, Boże! Co za szczęście. 

Wszystkie jednak nasze najstraszniejsze wyobrażenia o ziemskich 

ciemnościach są niczym w porównaniu z ciemnościami ducha. W duchowych 

ciemnościach czai się bowiem sama istota zła, osobowe, złe duchy.  Jeślibyś się 

znalazł bez światła, to naprawdę – koniec. Jeśli czasem Pan, dla sobie wiadomego 

dobra, pozostawi cię na trochę bez światła i potem pozwoli się spotkać –ach, 

Boże! Co za radość! 

Przed ciemnością nocy zabezpieczamy się starannie: latarnie, latarki, lampy, 

łuczywo, reflektory, żarówki, świece. 

Czy również zabiegasz o to, aby mieć światło duchowe? Powyższy 

fragment Ewangelii mówi ci, gdzie znaleźć światło, które nigdy nie gaśnie. Jeśli 

sięgniesz po Nie, nigdy nie będziesz chodził w ciemnościach. 



DEKALOG (6)  VII: „Nie kradnij” 
„Kiedy słyszymy <Nie kradnij>, to rozumiemy, że jest rzeczą moralnie złą, 

przywłaszczać sobie cudzą własność" (fragment homilii św. Jana Pawła II 

wygłoszonej w Białymstoku w czerwcu 1991 roku). 

Tak rozumiemy słowa „Nie kradnij” współcześnie, ale były one 

formowane przez wieki jako przykazanie. Wspomniałam już, że pierwsze cztery 

przykazania budują naszą relację z Panem Bogiem, a następne dotyczą tylko 

człowieka. Omówione już przykazania: „Nie zabijaj" i „Nie cudzołóż" dotyczą ciała 

człowieka, a „Nie kradnij” i kolejne dotyczą własności materialnej. Siódme 

przykazanie opiera się na dwóch słowach hebrajskich, znaczących „porwać" i 

„uprowadzić ", które odnosiły się do ludzi i zwierząt. W zamierzchłych czasach 

uprowadzano dzieci i kobiety. Później także mężczyzn w sile wieku. Było to 

wynikiem niskiej populacji i zapotrzebowaniu na siłę do pracy. Śmiertelność 

dzieci i dorosłych była wysoka. Uprowadzenie i handel tak zdobytymi 

niewolnikami był rozwinięty. 

Uprowadzano i porywano też zwierzęta. W Starym Testamencie są 

zarządzenia wspominające woły, osły i owce. Na podstawie tych praw można też 

śledzić rozwój tożsamości Narodu Wybranego. O ile w Księdze Wyjścia znalazł się 

zapis: „Kto by porwał człowieka i sprzedał go, albo znaleziono by go jeszcze w 

jego ręku, powinien być karany śmiercią". Nieco później w Księdze Powtórzonego 

Prawa ukonkretniono to rozporządzenie: „Jeśli znajdą człowieka porywającego 

kogoś ze swych braci, z Izraelitów – czy sam będzie go używał jako niewolnika, 

czy też go sprzeda – taki złodziej musi umrzeć. Usuniesz zło spośród siebie". 

Karalne było tylko uprowadzenie Izraelity, co wpłynęło na rozwój pierwotnego 

znaczenia słowa "bliźni", tzn. ktoś będący  członkiem Izraela. Takie pokrętne 

rozumienie tego słowa wpłynęło na rozwój uprowadzania pogan i niewolnictwa, 

którego różne formy przetrwały do naszych czasów. Pomijając nadużycia, to 

przykazanie chroni wolność i tożsamość człowieka. Nikt nie może być własnością 

drugiego. Nikt nikogo nie może zniewalać. 

W Starym Testamencie Istnieje wiele rozporządzeń dotyczących własności 

zwierząt i przedmiotów. Z pewnością powinny one odstraszać złodziei wysokością 

kar. Np. za kradzież, jednego woła i owcy karą było  



zwrócenie pięciu wołów i czterech jagniąt. Ważna też była pora dnia lub nocy. 

Prawa dotyczące kary za kradzież ukazują charakter i mentalność Żydów. 

Siódme przykazanie broniło także przed oszustwem na miarach i wagach 

oraz przed lichwą. Zatem stoi ono na straży tego, co Izraelita posiadał. 

Na zakończenie powróćmy do słowa „bliźni". Kwestia jego znaczenia 

pojawiła się w Nowym Testamencie w Ewangelii św. Łukasza, kiedy uczony w 

Prawie zapytał Pana Jezusa: „A kto jest moim bliźnim?" Jezus odpowiedział na to 

pytanie przypowieścią o dobrym Samarytaninie. Odpowiedzią nie było 

stwierdzenie, że jest nim członek Narodu Wybranego, ale każdy, kto okazuje 

drugiemu człowiekowi miłosierdzie. 

Podobny rozwój przeszło siódme przykazanie: „Nie kradnij". Od czasów 

Chrystusa jest ono zobowiązaniem do poszanowania każdej osoby i jej własności, 

a także unikanie wyzysku, lichwy czy kradzieży. Warto zwrócić uwagę, że 

przykazanie to wpłynęło na ludzkie poglądy dotyczące istnienia i posiadania. Są 

ludzie, którzy wybierają drogi ze względu na to kim są –  oni chcą kimś „być", a 

inni wybierają „mieć". Takim niechlubnym przykładem pragnienia posiadania byli 

ci, którzy grabili podczas wojen, by coraz więcej „mieć". 

 

SAMARYTANIA 
 
POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE 
 

 Pragnę przypomnieć, że w naszej parafii odbywają się modlitwy 

o uzdrowienie chorych. Różaniec w tej intencji prowadzą członkinie 

Stowarzyszenia Żywego Różańca.  

 Spotykamy się w każdy poniedziałek pół godziny przede Mszą 

św. Kartki z intencjami można składać u ks. Proboszcza lub u pani I. 

Gąsior. 

 

 



NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

(26) MIEJSCE OBJAWIEŃ NMP: PARYŻ, RUE DU BAC, 1830 r. 

NAJŚWIETSZA MARYJA PANNA OBJAWIA CUDOWNY MEDALIK 

Osoby, które będą go nosiły, dostąpią wielkich łask 

Maryja przybywa na ratunek 

Dzieciństwo i młodość Katarzyny to czasy po rewolucyjnego zamętu, 
chaosu i leczenia w społeczeństwie głębokich ran po obłędzie i szaleństwie 
demonicznej rewolucji francuskiej. Szatańska dechrystianizacja Francji, w której 
20 tysięcy kapłanów zmuszona do porzucenia stanu duchownego, a ponad trzy 
tysiące zamordowano, przyniosła smutne żniwo w postaci nienawiści, upadku 
obyczajów i  deprecjacji wyższych wartości. Rzeź katolików w Wandei – słusznie 
zwana pierwszym holokaustem – pochłonęła tysiące ofiar. W szatańskim amoku 
niszczono relikwie i paramenty kościelne. W gruzach legły setki kościołów i 
klasztorów z historycznymi dziełami sztuki, na czele z tysiącletnim opactwem św. 
Piotra i Pawła w Cluny. Arcybiskup Paryża Jean Baptiste Gobel został 
zgilotynowany w 1794 roku. Zakazano składania ślubów zakonnych i ukrywania 
kapłanów. Wprowadzona tzw. konstytucja cywilna kleru, której głównym celem 
było łamanie sumień i podporządkowanie duchowieństwa władzy świeckiej oraz 
grabież własności kościelnej, doprowadziła do głębokich podziałów 
w społeczeństwie. Warto dodać, że z zapisów tej konstytucji w walce z Kościołem 
korzystali potem nasi rodzimi komuniści. 

Potem nastały rządy Napoleona, który prowadząc długie i wyniszczające 
wojny, podejmował też różne próby ujarzmienia Kościoła. W 1808 r. zajął Rzym, 
złupił go doszczętnie, a skradzione wtedy z kościołów dzieła możemy dziś oglądać 
w Luwrze. Przez 6 lat więził papieża Piusa VII w Fontainebleau. W  takich czasach 
nieustannego zamętu, przewrotów, rzezi i bezbożności przyszło żyć św. 
Katarzynie. 

W końcu Francji - pierwszej córze Kościoła – pogrążonej w żałobie 
i rozlewie bratobójczej krwi przychodzi na ratunek Maryja: Uzdrowienie chorych, 
Pocieszycielka strapionych i Wspomożenie wiernych. I jest to niesamowite, że aż 



trzykrotnie, w tak krótkich odstępach czasu: w 1830 (Paryż) – 1848 (La Salette) – 
1868 (Lourdes) Maryja zstępuje z nieba, by zdeptać głowę piekielnego węża. 
Niepokalana objawia się Katarzynie zaledwie 8 dni przed wybuchem kolejnej 
rewolucji, zwanej lipcową. Król Karol X, który zaczął przywracać niektóre 
swobody religijne (organizacja misji, pielgrzymek, zakładanie bractw i 
stowarzyszeń), musiał – w kobiecym przebraniu – uciekać z kraju do Anglii. 
Rewolucjonista generał wolnomularz z 1791 roku Marie Joseph de La Fayette 
znowu – po 39 latach – objął dowództwo Gwardii Narodowej. 

Początek objawień  

Kwiecień 1830 roku przyniósł katolikom paryskim chwilę nadziei i radości. 
Władze kościelne zdecydowały bowiem o wydobyciu z ukrycia  relikwii św. 
Wincentego a Paulo opiekuna i ojca opuszczonych, głodnych, chorych 
zagubionych biedaków Paryża. Po ćwierć wieku doczesne szczątki świętego 
wystawiono na widok publiczny, po czym w uroczystej procesji przeniesiono je 
do kaplicy św. Łazarza w macierzystym domu księży misjonarzy. 

Katarzyna, wdzięczna św. Wincentemu za wskazanie jej drogi życiowej, 
przychodzi wraz z tysiącem paryżan, by modlić się przy jego trumnie. I przeżywa 
niesamowitą wizję: widzi serce świętego unoszące się nad jego relikwiami. Za 
pierwszym razem serce ma delikatną barwę ciała, co Katarzyna odczytała jako 
znak delikatności i niewinności. Przez kolejne 3 dni wizja powtarza się, zaś serce 
ukazuje się już w barwie ognistej. Katarzyna domyśla się, że symbolizuje ono 
miłosierdzie, które rozpala świętego i promieniuje na założone przez niego 
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, do którego wstąpiła. Potem serce jawi się jako 
purpurowo czerwone, co napełnia nowicjuszkę wielkim smutkiem. Mimo braku 
wykształcenia i obeznana w polityce, Katarzyna rozumie, co oznacza ten kolor. To 
zapowiedź kolejnych przewrotów i krwawych rewolucji. Dziś serce świętego 
złożone w relikwiarzu możemy adorować w kaplicy objawień u sióstr szarytek. 
 

 

 



KS. BP JÓZEF ZAWITKOWSKI 
 
 
Oto ja służebnica Pańska 
  
 
Lubię Adwent. Roraty. 
Organista roznosi opłatki. 
W kościele fioletowo 
i z tęsknotą śpiewają: 
  Dlaczego zagniewany jesteś, Panie? 
  Dlaczego pamiętasz dawne nasze grzechy? 

Zobacz, dom Twój, 
  gdzie Cię chwalili ojcowie nasi, jest pusty. 
  Przywarliśmy cierpieniem do ziemi. 
  Niech się ziemia rozstąpi 

i zrodzi nam Zbawiciela. 
Wystarczy!  
Posłuchaj, co mówi Bóg! 

Dlaczego płaczesz? 
Dlaczego jesteś smutny? 

  Czy może zapomnieć matka o swoim niemowlęciu? 
  A gdyby nawet ona zapomniała, 
  Ja nigdy nie zapomnę o tobie, 
  bo jestem twoim Bogiem, 
  twoim Świętym. 
  Przyjdę szybko, aby cię zbawić. 
 Grom - błyskawica. 
 Stań się - się stało. 
 Matką - Dziewica. 
 Bóg - Ciało.  
 A jam sługa służebnicy. Amen. 

 



 

 

 

ADWENT 

Spuśćcie rosę niebiosa  

Historia rorat sięga czasów starożytnych, kiedy na przełomie pór roku 
wyznaczano tzw. dni kwartalne, podczas których wierni modlili się i pościli. W 
środę przypadającą na zimowe dni kwartalne wspominano tajemnicę 
Zwiastowania i odprawiano specjalną i bardzo uroczystą Mszę św. przed 
wschodem słońca zwaną Mszą Mesjasza, Missa Rorate – od pierwszych słów 
pieśni na wejście, którą wówczas śpiewano. 

Na zachodzie Europy tę poranną Mszę świętą zaczęto sprawować przez 9 

dni poprzedzających Boże Narodzenie, a w nielicznych krajach w tym w Polsce – 

przez cały Adwent. Pierwsze wzmianki o liturgii rorat w naszym kraju pojawiły się 

w XIII wieku w księgach śląskich cystersów. W XIV wieku Msze św. roratnie były 

praktykowane już w całej Polsce, a w XVI wieku stały się tak popularne, że w 

niektórych miejscach odprawiano je przez cały rok. Zygmunt I Stary, który był 

zwolennikiem tej idei, założył w 1540 roku bractwo rorantystów. Sprawowało 

ono Mszę św. roratnią przez cały rok w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. 

Wierni bardzo chętnie brali w niej udział. Przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza 

podchodzili przedstawiciele siedmiu stanów. Każdy z nich wkładał do 

siedmioramiennego lichtarza stojącego na ołtarzu świecę, mówiąc: „Jestem 

gotowy na przyjście Pana". Prawdopodobnie był to początek tradycji dzisiejszej 

roratki, symbolu Maryi zwiastujący przyjście Zbawiciela. Z czasem popularności 

Mszy św.  roratnich zmalała. W XIX wieku ich odprawianie znów ograniczono do 

Adwentu. Kardynał Stefan Wyszyński w latach 1957 i 1960 ujednolicił praktykę 

rorat w Polsce. Od Soboru Watykańskiego II roraty mogą być odprawiane jedynie 

w dni powszednie. 



PRAKTYCZNE  RADY 

 
O MODLITWIE. MODLITWA CIAŁEM. Prawdziwie wierzący człowiek ma wiele 
sposobów na to, by modlić się nieustannie. Jak we wszystkich innych dziedzinach 
życia wymagane są ćwiczenia. Z czasem przychodzi nawyk i modlimy się bez 
żadnego wysiłku.  
Początek. Modlitwa... Wszystko zostawić i przylgnąć do Boga... 
Ale czym ma przylgnąć człowiek cielesny? Czy tylko duchem, myślą, wyobraźnią, 
uczuciem, stanem psychicznym, wiarą? Nie, przylgnąć trzeba do końca „po ludzku 
" – a więc łzą i  westchnieniem czy jękiem, które poruszy krtanią i nozdrzami, 
które orzeźwić pędem wciąganego powietrza; spojrzeniem na krzyż, na kwiat, na 
pejzaż – na cokolwiek, co akurat przykuwa twoją uwagę... 
 Modlitwa to moje westchnienie głębokie, poruszające płuca i pozwalające 
odczuć woń i smak wdychanego powietrza... To przyjemność i dyskomfort 
spowodowany chłodem i zimnem, ciepłem i upałem... To skóra mówiąca do Boga 
o tym, że opina i wieńczy cud Jego miłości – człowieka wołającego Go nie tylko 
sercem, ale i zmysłami... Życie w nas intensywnie trwa, ma swoje parametry 
fizyczne… To wszystko mówi z naszego wnętrza wprost do Bożego ucha o tym, 
kim aktualnie jesteśmy. 
 Zmysły to jakby zwieńczenie Bożych zamysłów względem cielesności człowieka 
obecnego na tym świecie. Zmysłami mam poznawać świat – ale czy również 
Boga? Tak, poprzez nie możemy doświadczać Jego ukrytej Obecności. Nasze 
zmysły to nasze „tak” powiedziane Stwórcy, gdy – niczym kwiat do słońca – 
pniemy się ku Niemu duchowo. Zmysły wyzwalają nas ku czemuś 
nadprzyrodzonemu. Bo czym jest zapach, smak, dotyk, dźwięk, światło, obraz? Są 
darem Boga, by nas prowadzić przez doczesną rzeczywistość, dając ciału 
przedsmak piękna wieczności, piękna nieba. Moje zmysły to moje „tak" 
powiedziane Bogu. To przyjęcie Jego zamysłów względem mnie, to zrozumienie 
czym jestem. Zmysły oddane i zatopione w Bogu to radość odkrywania piękna 
świata i piękna Boga. Zmysły udręczone to wołanie do Stwórcy o wybawienie. 
Odetchnij więc głęboko… I spójrz… Usłysz… Poczuj… Posmakuj… Dotknij 
rzeczywistości… 
A W TYM WSZYSTKIM ODSZUKAJ SWOJĄ MODLITWĘ I SPOTKAJ UKRYTEGO TAM 
Boga.   
 
[KORZYSTANO Z: GDZIE JEST TWÓJ BÓG - J. PRZYBYŁA, M. PIĄTKOWSKI SVD, SZ. SZPYRA SVD]  



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

Więcej niż korekta - Pan Bóg ma zaplanowaną dla ciebie potężną, pełną łask, 
cudowną przemianę. Jedną z przyczyn nie czytania Pisma Świętego, jest nasza 

wzrastająca niecierpliwość jako cecha społeczeństwa. Biblia nie jest jak inne 
książki. Wymaga cierpliwości. Tak samo, kiedy spotkasz fascynującą osobę, 

potrzeba czasu, by jego lub ją poznać. 
Im więcej niecierpliwi jesteśmy jako społeczeństwo, tym bardziej nasze osobowe 
relacje cierpią. Cierpliwość jest trzonem każdej wielkiej znajomości, ponieważ 
trzeba ją mieć, wysłuchać i naprawdę rozumieć drugą osobę. Pismo Święte 
pomaga nam zrozumieć serdeczność Pana Boga oraz drugiego człowieka. To 
wymaga długiego czasu. Należy starać się nauczyć, jak poznawać Boże serce i 
serce nas samych. 
Długa historia relacji Boga z ludzkością zawsze ukazywała Jego skłonność do 
współpracy, a nie do interwencji. On pragnie współpracy z każdym z nas. Chcę, 
byśmy mieli udział w tej pracy. I tu nasuwa się konkretna wskazówka - aby poznać 
Pana Boga, Jezusa, który jest Mesjaszem – Posłańcem i Jego nauczanie potrzebne 
jest w miarę systematyczne czytanie Pisma Świętego. To zaś prowadzi do 
przemiany naszego życia. 
Nie wszyscy chcą przemiany życia. Chcemy trochę poprawy, ale nie przemiany. 
Przemiana ma prawdziwy wpływ na naszą duchowość. Kiedy porzucimy 
przemianę, która jest życiem chrześcijan, nasza uwaga skupi się na poprawianiu, 
udoskonalaniu, a duchowość stanie się płytka i oparta na miłości własnej. Wtedy 
zaczynamy modlić się o poprawianie rzeczywistości: Panie Boże, proszę spraw 
to… I proszę spraw tamto... I proszę spraw, by mój mąż... Itd. Modlimy się - a 
później dziwimy się, dlaczego Bóg nie odpowiada na naszą modlitwę. Przyczyna 
jest prosta: biznesem Pana Boga nie jest dostrajanie. On pragnie przemieniać, 
przebóstwiać. 
Inną smutną prawdą jest to, że większość z nas nigdy nie modliło się 
o  przemienienie. Większość nigdy nie stanęła przed Bogiem z taką, jak ta 
modlitwą: Kochający Ojcze oto jestem. Wierzę, że masz dla mnie wspaniały plan. 
Przemień mnie. Przemień moje życie. Wszystko kładę przed Tobą. Weź to, co 
chcesz wziąć, i daj, co chcesz dać. Przemień mnie w osobę, jaką stworzyłeś, bym 
mógł żyć życiem, które przewidziałeś dla mnie. Niczego nie ukrywam: Jestem w 
100% wolny. Jak mogę pomóc? Amen. Jeśli chcesz zobaczyć cuda, módl się tą 
modlitwą. Jeśli chcesz zobaczyć i doświadczyć cudów w swoim własnym życiu, 
proś o przemianę. 
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