
Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. 
[Ps 40].                                   

Uzupełnij:  1. Jan zobaczył ... 2. „Oto ... Boży, który gładzi grzech świata.”  3. Jan ... 
chrzcić wodą. 4. „Ujrzałem ..., który jak gołębica zstępował z nieba”; 5. „Ten, który mnie 

posłał powiedział do mnie: Ten, nad którym ... Ducha zstępującego i spoczywającego nad 
Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”; 6. Słowo stało się ciałem i ... między nami. 
7. Jan powiedział, że Jezus ... go godnością.  8. Jezus był ... wcześniej od Jana.                       
9. „Przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się ... Izraelowi”  10. „... stało się ciałem 
i zamieszkało między nami”; 11. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem ...       
12. Wszystkim, którzy Je ..., dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. 

Dlaczego dzieła  
zbawienia, którego  

dokonał Jezus, nie widać 
na ziemi? ODPOWIEDŹ: 
Dzieło to jest nam dane, 
ale jak mówi Ojciec 
święty Jan Paweł II – jest 
nam także zadane. Mamy 
je podjąć sami. Własnym 
wysiłkiem... My wszyscy 
jesteśmy przez sakrament 
chrztu świętego powołani 
do życia duchem 

Ewangelii.                  
Trzeba wyzwolić się z niewoli grzechu, egoizmu...Trzeba przejrzeć, żeby widzieć 
sprawy Boże                            –[x Jan Twardowski].    

 
Zło pojawia się dlatego, że człowiek nie stawia jemu sprzeciwu ( w myśli) - Ważne 

znaczenie odgrywa stanowczość i szybkość, z jaką odsunie się daną myśl. Im wcześniej 
się ją odeprze, tym łatwiej odejdzie. Nie jest rzeczą możliwą niczego złego nie pomyśleć, 
ale można wystrzegać się trwania przy złej myśli. Wejście w spór z myślami angażuje całą 
sferę duchową, wolitywną, racjonalną i emocjonalną. ...Mówiąc językiem psychologii, 
zapobiega, by myśl wyparta powierzchownie...nie zadomowiła się w podświadomości.  
 
Módl się Psalmami:  Wobec pokusy poszukiwania w oschłości pociechy u innych:                  
W dniu mego ucisku szukałem Boga; (...)VI 24; Ps 76/77, 3n.). Przeciwko myśli pychy, 

która odrzuca pomoc Bożą, natomiast zwycięstwo przypisuje własnym siłom, zwraca się 
Psalm: Bo ja nie zaufam mojemu łukowi (VIII 25; Ps 43/44, 7); Podobnie z 
samozadowolenia z powodu apostolskich dokonań leczą słowa: Jeżeli Pan nie zbudował 
domu, na próżno się trudzili jego budowniczowie (VIII 30; Ps 126/127,1).                

[Ewagriusz z Pontu – opr. w oparciu o artykuł dr hab. L.Nieściora OMI                                    

 Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże [Ps 40]  

MOJE  POSTANOWIENIE: Pomodlę się za dar chrztu, w którym obmyły mnie wody życia 

wiecznego, czyniąc dzieckiem Bożym … 
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Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy Je 
przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi.     [J 1,14.12b]   
    J 1,29-34  

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: Oto Baranek Boży, który 
gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: Po mnie przyjdzie 
Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja Go 
przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się 
objawił Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: Ujrzałem Ducha, który jak gołębica 
zstępował z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który 
mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: Ten, nad którym ujrzysz 
Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 
Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.                       

Po cóż w Kościele głoszenie słowa, udzielanie sakramentów? W złożoności 
i pogmatwaniu duszpasterskich motywów potrzebujemy usłyszeć i podejmować w wierze 
ten jeden powód, oznajmiony przez św. Jana Chrzciciela: „aby Chrystus się objawił” (por. 
J 1,31). Aby objawił się „na każdym miejscu”, gdzie Jego świadek nie powściąga warg 
swoich, głosząc Jego sprawiedliwość. On jest Barankiem, który istniał, zanim powstał 
Kościół. On jeden ma moc chrzcić Duchem Świętym – do nas należy jedynie dawanie 
o Nim świadectwa.    [o. W.Jędrzejewski OP, „Oremus” 01.05, s. 63]. 

 Papież Franciszek  -  … „Paweł nie miał swobody poruszania się, ale mógł swobodnie 

głosić Słowo; Słowo „nie jest skrępowane” (2 Tm 2, 9), ale ochocze, by dać się zasiać 
pełnymi rękami przez Apostoła. Paweł czyni to „zupełnie swobodnie, bez przeszkód” 
(Dz 28,31), w domu, gdzie przyjmuje tych, którzy chcą przyjąć przepowiadanie 
królestwa Bożego i poznać Chrystusa. Ten dom, otwarty dla wszystkich serc 
poszukujących jest obrazem Kościoła, który chociaż jest prześladowany, niezrozumiany                       
i przykuty łańcuchami, niestrudzenie przyjmuje matczynym sercem każdego mężczyznę                  
i każdą kobietę, by głosić im miłość Ojca, który ukazał się w Jezusie… 

Drodzy Bracia i Siostry … śledząc przebieg Ewangelii w świecie, niech Duch ożywi                   
w każdym z nas powołanie do bycia odważnymi i radosnymi ewangelizatorami. Niech 
uczyni także i nas, podobnie jak Pawła, zdolnymi do nasycenia naszych domów 
Ewangelią … gdzie winniśmy przyjąć Chrystusa żywego, który „przychodzi do nas                       
w każdym człowieku i w każdym czasie” (Aud. ogólna, 15.01.2020)                                                           
Św. Jan Paweł II  - Przyjęcie Eucharystii jest wejściem w głęboką komunię   z Jezusem. 

«Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was» (J 15, 4). Ta relacja wewnętrznego 
«trwania» w sobie nawzajem, pozwala nam antycypować w jakiś sposób niebo na ziemi. 
Czyż nie jest to największym pragnieniem człowieka? Czyż nie to było zamierzeniem 
Boga realizującego w dziejach swój plan zbawienia? Bóg sprawił, że serce człowieka 
odczuwa «głód» Jego Słowa (por. Am 8, 11), głód, który zaspokoi tylko pełne zjednoczenie 
z Nim. … (List apostolski Mane nobiscum Domine 19, 2004).      
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Stefan Kardynał Wyszyński – Drobne i nieznaczne czyny mogą nas uczynić wielkimi, 

podczas gdy wielkie i sławne mogą nas upodlić, jeśli są złe. [Kromka Chleba, 2008, s. 8.]. 
 Lectio Divina:                                                                                             
I - Lectio  - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                       

dla ciebie Duch Święty.  II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć: "Co Bóg mówi 
do mnie?" Ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga – Wielu 

współczesnych ludzi usiłuje twierdzić, że wiara to prywatna sprawa, to rzeczywistość, 
którą można zamknąć na dnie swego serca i nie należy jej na zewnątrz ujawniać. 
Twierdzą:… „Należę do ludzi wierzących, lecz nie praktykujących”. Zwolennicy tego 
sposobu myślenia nie zdają sobie sprawy z tego, że pośrednio przyznają się do braku 
chrześcijańskiej wiary.   Ktokolwiek bowiem wchodzi przez akt wiary w kontakt z 
Chrystusem, jego serce wypełnia nie tylko prawdziwe szczęście, lecz i wielkie pragnienie 
podzielenia się nim z innymi. Wykładnikiem autentycznej wiary jest pragnienie 
apostolstwa, troska, by innym ukazać drogę do prawdziwego szczęścia. Jeśli więc ktoś 
twierdzi, że wiara to jego prywatna sprawa, dowodzi jednoznacznie, że jej nie posiada. 
Ona bowiem nigdy nie mieści się w sercu człowieka, lecz przelewa się na innych.                          
To należy do jej natury. Nadmiar szczęścia zawartego w akcie wiary zmusza człowieka 
wierzącego do dzielenia się nim z innymi. Doświadczył tego św. Augustyn, gdy po swoim 
nawróceniu pragnął podzielić się swoją radością i pokojem z innymi. „O, gdyby oni 
dostrzegli to wewnętrzne światło wieczne! Ponieważ sam je nieco poznałem, dręczyło 
mnie, że nie miałem sposobu, aby je ukazać innym (...) Nie wiedziałem, w jaki sposób 
można wspomóc te głuche trupy, do których liczby sam przedtem należałem” (Wyznania IX, 

4). Najprostszą formą publicznego wyznania wiary jest udział w niedzielnej Eucharystii. 
Już samo wędrowanie do kościoła jest wyznaniem naszej wiary, nie mówiąc o obecności 
przy ołtarzu, wspólnej modlitwie, śpiewie, czy przyjmowaniu Komunii świętej.                                  
Ta niedzielna praktyka religijna kształtuje z kolei wyznanie wiary w życiu codziennym. 
Tam, gdzie nie dociera religijna książka, kapłan, dociera wierzący chrześcijanin i rozlewa 
szczęście swego serca na otoczenie. Staje się wówczas, jak Jan, drogowskazem 
ukazującym nie łatwą ale jedynie pewną i piękną drogę do prawdziwego szczęścia. 
…Przemyśl Chrystusowe słowa: „Wy jesteście światłością świata”. ...                                                       
III - Actio/oratio:- Pozwól Bogu zstąpić do swojego serca i mów  o przeżyciach, które 

rodzi w tobie słowo. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem. Może ci w tym pomóc modlitwa 
Psalmem: „Z nadzieją czekałem na Pana, a On się pochylił nade mną i wysłuchał 
mego wołania. (Ps 40)  IV – Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ...  To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Powtarzaj w różnych porach dnia: 
Przychodzę Boże, pełnić Twoją wolę (Ps 40)   [z: E. Staniek, Wyznać wiarę].                           
   KALENDARIUM: -                                   
21. I. – wt.-  Wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy – Święta Agnieszka w wieku 

12 lat poniosła śmierć męczeńską podczas prześladowania chrześcijan w Rzymie ok. 305 
roku. Jak napisał o niej św. Ambroży: Nie wie jeszcze, co znaczy umierać, ale jest na 
śmierć gotowa. Posłuszna i uległa woli Bożej, była przygotowana na spotkanie z 
Oblubieńcem, który ją wybrał i któremu dochowała wierności                                                           
24. I. – pt.-  Wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora - (1567-1622), biskup 

Genewy, żył w czasach, gdy napór zwolenników Kalwina odrywał wielu od Kościoła 
katolickiego... Choć z natury był popędliwy, wyrobił w sobie niezwykłą łagodność, która 
przyciągała dorosłych i dzieci. Jego pisma o życiu duchowym cechuje piękny język i 
przejrzysty styl, tak że zaliczane są do klasyki literatury francuskiej. Wśród nich warto 
wymienić: Filotea, czyli wprowadzenie do życia pobożnego i Teotym, czyli traktat o miłości 
Bożej; [Halina Świrska, "Oremus" styczeń 2008, s. 82-83i 96]; 

                                       OGŁOSZENIA.DUSZPASTERSKIE                                                                    
       II  Niedziela zwykła                                                 .                                                 

.                                              19 stycznia 2020r. 

 
1.  Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, o g. 16.30 spotkanie członków Żywego 
Różańca połączone z wymianą tajemnic różańcowych i ogólne nabożeństwo 
różańcowe w kościele o 17.15. 
2. Również dziś o g. 16.oo Msza św. inicjacji eucharystycznej przed I Komunią 
Św. dla dzieci i ich Rodziców. Natomiast po Mszy św. wieczornej zapraszamy 
młodzież po bierzmowaniu i starszą oraz wolontariuszy ŚDM na spotkanie w Sali 
parafialnej. 
3. We wtorek, 21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a w środę Dzień Dziadka. 
Już dziś wszystkim naszym Babciom i Dziadkom składamy serdeczne wyrazy 
naszej wdzięczności i życzymy obfitości Bożych Łask, a nade wszystko wiele 
zdrowia. 
4. W sobotę, 25 stycznia, w Kościele Powszechnym obchodzimy Święto 
Nawrócenia Św. Pawła Apostoła. Tego dnia kończy się Tydzień Modlitw o 
Jedność Chrześcijan. Niech nasza modlitwa o jedność Kościoła jednak nie 
ustaje. 
5. Wychodząc naprzeciw prośbom parafian planujemy zorganizowanie przy 
naszej parafii Kręgu Małżeństw Kościoła Domowego. Zainteresowane 
małżeństwa prosimy o zgłaszanie się i zapisanie u Ks. Pawła lub w Kancelarii 
Parafialnej we wtorki lub piątki. 
6. Kolęda w najbliższym tygodniu:  jutro, 20.I. – Al. Prymasa Tysiąclecia 83A 
(na zaproszenia);                                                                                          
we wtorek, 21.I. – c.d. Al. Prymasa Tysiąclecia 83A  (na zaproszenia);                                 
w środę, 22.I. – ul. Ordona 5 A, B i C (na zaproszenia) oraz terminy dodatkowe; 
w czwartek, 23.I i piątek, 24.I. – terminy dodatkowe.                                                             
I na tym tegoroczna kolęda będzie zakończona. 
Mieszkańcy nowych bloków z ul. Ordona 5A, B i C, którzy pragną spotkać się  
z duszpasterzem proszeni są o zgłoszenie tego w zakrystii lub kancelarii 
osobiście lub telefonicznie. Przypominamy, że kolęda trwa od g. 16.30 do 21.00  

 KALENDARIUM cd.: -                                                                                                      

 
25. I. – sb. -  Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła - Nie zdajemy sobie sprawy                           

z tego, jak wiele zależy od głębokiego nawrócenia jednego człowieka. Ten, kto oddaje się 
bez reszty na służbę Bogu, ma nieprawdopodobną siłę oddziaływania. Sam Paweł nie 
mógł przypuszczać, jak ważną postacią się stanie dla całego Kościoła i że kilkanaście 
spośród jego listów adresowanych do różnych Kościołów lub osób zostanie zaliczonych do 
kanonu Pisma Świętego. Jego nawrócenie było ważne także ze względu na nas i na 
naszą wiarę. Nie powinniśmy myśleć, że nasze nawrócenie jest czymś mało ważnym i jest 
tylko naszą prywatną sprawą. W Kościele wszyscy jesteśmy nawzajem od siebie zależni. 
Nasze nawrócenie to kwestia życia i śmierci nie tylko nas samych, ale także innych ludzi. 
[ks. Maciej Zachara MIC, "Oremus" styczeń 2007, s. 98]; 


