
Hasła: 1.  „… jest królestwo Boże”.  2. „ … się i wierzcie w Ewangelię”.  3.  Jezus rzekł               
do Szymona i Andrzeja: „… za Mną”   4.  Jezus ujrzał Jakuba i Jana w łodzi na jeziorze …    
5.  Jakub i Jan byli  w łodzi i naprawiali  …  6.  „Jezus … do Galilei i głosił Ewangelię 

Bożą”.   7. Jezus rzekł do Szymona i Andrzeja: „sprawię, że się … rybakami ludzi”  
8.  Jan Chrzciciel, w tym czasie już był …  9.  Andrzej – to brat … 10. Jakub i Jan byli  

synami …  .  11.  Jezus … też Jakuba i Jana  12.   Dobrze jest pozwalać, aby to Jezus 
faktycznie kierował naszym …  13.  Jakub i Jan zostawili ojca swego z …  w łodzi                   

i poszli za Jezusem.   

„Bliskie jest królestwo 
Boże” – jak to rozumieć? 
- Można sobie nieraz 
wyobrazić, że bliski 
jest koniec świata, 
bliska nasza śmierć. 
Nie o to jednak chodzi.  
Bliskie, to znaczy                   
w zasięgu naszej ręki. 
Pan Jezus stoi przy 
nas i puka do drzwi, 
jak w Apokalipsie –                 
i czeka, abyśmy                  
Mu otworzyli. Jest jak 
lampka nocna na 

stoliku, którą możemy zapalić w każdej chwili. Od nas zależy, czy królestwo Boże 
będzie w nas, jak w biedakach, którzy widzą Boga, jak w ludziach czystego 
serca. Możemy sięgnąć po nie ręką. Wielkie królestwo Boże, Bóg, który jest przy 
nas. Bliskość, choćby na razie nie było końca świata, choćby śmierć nie urywała 
nam głowy.  
* - Piotr z Andrzejem łowili ryby. Jezus wezwał ich do siebie. Piotr porzucił 
wszystkie ryby, ogromny towar, porzucił rozsądne powody i to, co po ludzku 
wydawało się takie nierozsądne, przyniosło wielkie owoce.  Święty Piotr został 
papieżem, a na jego grobie pomnikiem jest wielka bazylika. – Mateusz, dyrektor 
cła, na wezwanie Jezusa rzucił wszystko i poszedł za Nim. Gdyby nie to, nie 
byłoby Ewangelii według świętego Mateusza z Kazaniem na Górze.  
   
Artur Grottger pewnego zimowego wieczoru wyskoczył z balu. Zostawił palto i uczepił się 
karety, która odjeżdżała ukochana. Zostawił realne przyjęcie i popędził za nierealnym 
uczuciem, zrodzonym na balu. Jednak właśnie to uczucie było inspiracją wielu jego 
obrazów. – Rzecz niezwykła: realny, rzeczowy świat straganów, sklepów, ziemi, nie może 
zasłonić świata niewidzialnego, świata Boga i Jego powołania. 
 [Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd. W drodze 2005. s.117 - 118]. 
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Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. (Mk 1,15) 

    Mk 1,14-20                       

Gdy Jan został uwięziony, przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. 
Mówił: „Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię”. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata 
Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 
Jezus rzekł do nich: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami 
ludzi”. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Idąc nieco dalej, ujrzał 
Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali 
sieci. Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem                             
z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.                        
Przemija postać tego świata i przeminie na zawsze. Niebo i ziemia przeminą, jedynie 
słowa Pana nie przeminą. Możemy żyć światem, używać go, albo trwać w Słowie Bożym, 
które trwa na wieki. Nie można służyć Bogu i światu. Mamy przykazane przemieniać się                     
w myśleniu, abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe Panu                              
i doskonałe. Mamy szukać najpierw Królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a reszta 
będzie nam dodana. Czas jest krótki i wkrótce wszystko przeminie, ale kto czyni wolę 
Bożą, ten trwa na wieki.  [Marek Ristau]; 

 

 • Papież Franciszek:  … Nie wystarczy zbudować sobie obrazu Boga w oparciu o to,                     

co zasłyszeliśmy. Trzeba wyruszyć w poszukiwaniu Boskiego Nauczyciela i pójść tam, 
gdzie On mieszka. Prośba dwóch uczniów skierowana do Jezusa: „Gdzie mieszkasz?”, 
ma mocne znaczenie duchowe: wyraża pragnienie, aby wiedzieć, gdzie mieszka 
Nauczyciel, aby móc przebywać z Nim. Życie wiarą polega na pragnieniu przebywania                         
z Panem. …. Szukać Jezusa, spotykać Jezusa, iść za Jezusem ... to jest ta droga. Niech 
Maryja Panna wspiera nas w tym postanowieniu …aby słuchać Słowa życia, dołączyć do 
Tego, który gładzi grzech świata, znaleźć w Nim nadzieję i zapał duchowy. [Anioł Pański 14. 

01.  2018]; … Zdajemy sobie bowiem sprawę, że nie jesteśmy w stanie zachować jedności 
nawet w sobie samych. Także apostoł Paweł odczuwał w sobie rozdzierający konflikt: 
pragnienie dobra i skłonność do zła (por. Rz 7, 19). W ten sposób zrozumiał, że źródła wielu 
podziałów istniejących wokół nas - między osobami, w rodzinie, w społeczeństwie, między 
narodami, a nawet między wierzącymi - są w nas.  [...] Stąd doświadcza on w sobie 
samym rozdarcia, z którego również w społeczeństwie bierze się tak wiele poważnych 
nieporozumień”(Gaudium et spes, 10). Zatem rozwiązaniem problemu podziałów nie jest 
sprzeciwianie się komuś, ponieważ niezgoda rodzi kolejną niezgodę. Prawdziwy środek 
zaradczy zaczyna się od proszenia Boga o pokój, pojednanie i jedność.                             
[20. 01.  2021, Watykan];  
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• Sługa Boży Kard. Stefan Wyszyński - Lepiej i właściwiej jest cierpieć z gorliwości              

o sprawę Bożą, niż uzyskać pochwałę roztropności od nieprzyjaciół Boga i Kościoła 
(Kromka chleba I- 27).                                                                    

•  św. Jan Paweł II - … - Powszechność zbawienia nie oznacza, że otrzymują je tylko 

ci, którzy w wyraźny sposób wierzą w Chrystusa i weszli do Kościoła. Jeśli zbawienie 
zostało przeznaczone dla wszystkich, musi ono być dane konkretnie do dyspozycji 
wszystkich. Oczywiste jest jednak, że … wielu ludzi nie ma możliwości poznania czy 

przyjęcia ewangelicznego Objawienia i wejścia do Kościoła. Żyją oni w warunkach 
społeczno-kulturowych, które na to nie pozwalają, a często zostali wychowani w innych 
tradycjach religijnych. Dla nich Chrystusowe zbawienie dostępne jest mocą łaski, która, 
choć ma tajemniczy związek z Kościołem, nie wprowadza ich do niego formalnie, ale 
oświeca ich w sposób odpowiedni do ich sytuacji … [Redemptoris Missio, I -10]                                                                                                                 
      Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                                         
I – Lectio - Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst Ewangelii, jak gdyby dyktował                       
dla ciebie Duch Święty.  II -  Meditatio – Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj 
siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"– Jezus rozpoczyna swoją nauczycielską działalność 

dopiero po uwięzieniu Jana Chrzciciela…- Skończyły się czasy proroków. Teraz Bóg 
osobiście bierze sprawy w swoje ręce, a raczej swoje słowa w usta Syna Bożego – gdy 
Jezus coś mówi – mówi osobiście Bóg. A więc: „Czas się wypełnił” … -  Kto miał uszy 
otwarte na słowo Boże, na treści zapowiadane przez proroków w świętych księgach, na 
obietnice Boże, ten na pewno napełniał się nadzieją. Albowiem Jezus … powoływał się na 
Boga  i głosił spełnienie zapowiedzi zbawienia … - Otóż „Ewangelia” … jest to Dobra 
Nowina (tłum. z jęz. greckiego). Nowina ta głosi, że „Bóg tak bardzo umiłował ludzi,                         
że posłał im swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3.16 – warto przeczytać  cały 3 rozdz. św. Jana!) - … Kiedy słowa te przebiją się 
jakoś przez naszą obojętność  i znudzenie - wtedy olśniewa nas nagle blask i ciepło 
nadziei, bijące z tych słów. Coś takiego! Bóg mnie kocha! - Pomimo mojej grzeszności, 
bylejakości, nieuczciwości (…), pomimo tego, chce mi dać życie wieczne! I w tym celu 
gotów był posłać na krzyż swojego Syna? Tak! Oto Dobra Nowina! – ... - A jak przyjmuje 
się Ewangelię? - Przez nawrócenie i wiarę -… Chodzi o to, byśmy sobie tę swoją 
fundamentalną grzeszność uświadomili, pogodzili się z nią (zamiast z uporem udowadniać 
spowiednikowi, że żadnych grzechów nie mam) i powierzyli ją Bogu. To On znajdzie 
lekarstwo na mój grzech – przebaczenie. Otóż powierzenie Bogu siebie samego –                          

z całym swoim życiem, grzechami, dążeniami, decyzjami – w ręce Boga i do Jego 
dyspozycji - to się właśnie nazywa wiara. Do tego nas wzywa Chrystus: „Uwierzcie                           
w Ewangelię, tzn. zaufajcie Bożej miłości i przyjmijcie zbawienie, które Ja wam przynoszę, 
czyli pójdźcie za Mną!” … III. Oratio: Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce 
… Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:  Dobry jest Pan i prawy, dlatego wskazuje 

drogę grzesznikom.  IV–Contemplatio: Trwaj przed Bogiem ... To czas bezsłownego 
westchnienia Ducha…Powtarzaj w różnych porach dnia: Naucz mnie chodzić Twoimi 
ścieżkami     (Ps 25)  [z: x  M. Pohl, „Nawracajcie się...”]                                 

– Co to znaczy, że rybacy porzucili wszystko i poszli za Jezusem? … - Poszli za Nim                        
w tym znaczeniu, że największa nawet praca, największa ryba nie przeszkodziła im                         
w usłyszeniu przechodzącego obok Jezusa. … „Stać się rybakami ludzi” oznacza,                              
że odtąd nawet wieloryb nie zasłoni duszy człowieka, własnej i cudzej.   Łowili ryby                                                
i wyłowili mądrość. Szukali ryb, znaleźli Pana Jezusa. Można uciekać od pracy i tylko się 
modlić. Można uciekać od garnków, komputerów i wcale się nie modlić… ale można 
łopatą odgarniać śnieg i mieć świadomość obecności Pana Boga, który jest blisko.                            
[Jan Twardowski, W świetle Ewangelii,s119];  

       OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE                                                                         
.              III Niedziela zwykła  
          24 stycznia  2021r.   

               .        . 
1. W dniu dzisiejszym obchodzimy po raz drugi w całym Kościele, na prośbę  
i zarządzenie Ojca Świętego Franciszka, Niedzielę Słowa Bożego. Niech ta inicjatywa                         

i prośba Papieża będzie dla nas wszystkich zachętą do codziennej lektury Pisma 
Świętego. W koszyczku obok gazetki parafialnej są do losowego pobrania cytaty Pisma 
św. Wylosujmy Słowo Boże dla siebie i w domu sprawdźmy, co Pan Bóg chce nam 
powiedzieć. Rozważajmy wylosowane Słowo jak najczęściej. 
 
2. Jutro Kościół obchodzi święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, a w czwartek św. 

Tomasza z Akwinu. 
3. W tym roku „wizyta duszpasterska” będzie przebiegała inaczej niż w latach ubiegłych. 

Jest możliwość zgłoszenia indywidualnej wizyty w pełnym reżimie sanitarnym. W tym celu 
należy zgłosić się albo osobiście do któregoś z kapłanów po Mszy św. w zakrystii albo 
telefonicznie do kancelarii parafialnej w celu uzgodnienia terminu. 
Zapraszamy również na Msze św. tzw. „kolędowe” do kościoła dla mieszkańców 
wyznaczonych ulic. Msze św. będą sprawowane od poniedziałku do czwartku o godz. 
18.30 w intencjach mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli złożyć kartki ze swoimi 
intencjami do specjalnego koszyczka przed Mszą św. i w tych intencjach będziemy się 
wspólnie modlić. Po Mszy św. dla chętnych  - możliwość spotkania z duszpasterzem  
i indywidualnej rozmowy.  
Rozkład ulic na specjalne Msze św. „kolędowe” w najbliższym tygodniu: 

W poniedziałek  –   25. 01. – ul. Płocka (numery parzyste). 
We wtorek          –   26.01 -    ul. Skierniewicka. 
W środę              –   27.01 –   ul. Ludwiki. 
W czwartek         –   28,01 –   ul. Szymczaka. 
 Całość planu wywieszona jest w gablocie przed kościołem oraz zamieszczona na 
naszej stronie internetowej oraz Facebooku. Na Facebooku mamy także ogłoszenia 
parafialne, bieżące informacje i relacje z wydarzeń parafialnych oraz dość pokaźną już 
galerię zdjęć. Zapraszamy do polubienia naszej strony: „Parafia Świętego Stanisława 
Biskupa w Warszawie”.     KALENDARIUM                                                        
25. 0I -  pn.  – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła -  Wydarzenie pod Damaszkiem, które 
nazywamy nawróceniem św. Pawła, było dla niego doświadczeniem trudnym: publiczne upokorzenie, 
utrata wzroku, zdanie na opiekę innych …  z pana życia i śmierci innych stał od nich zależny. 
Zwłaszcza, że pomocy mógł mu udzielić tylko przedstawiciel grupy, którą czynnie zwalczał. … 
Słowo, jakie Pan pod Damaszkiem skierował do Szawła, wywołało wiele niepokoju i lęku w nim 
samym i w innych….. Owoce Słowa Bożego przyszły dopiero później, drogą ufności i posłuszeństwa.  
26. 0I - wt. – Wsp. św.  biskupów Tymoteusza i Tytusa – obaj byli wiernymi współpracownikami św. 
Pawła: - Tymoteusz. … wyznaczony na biskupa Efezu, ówczesnej metropolii Małej Azji. … poniósł 
śmierć męczeńską za Trajana z rąk rozjuszonego tłumu, kiedy miał odwagę zaprotestować przeciwko 
krwawym igrzyskom. Tytus  - towarzysz podróży, obecny na soborze apostolskim w Jerozolimie. Ok. 
r. 63 ustanowiony (przez św. Pawla) biskupem gminy chrześcijańskiej na Krecie. Św. Tytus również 
zmarł  śmiercią męczeńską w wieku 94 l. za panowania cesarza Domicjana.  
28. 0I  - czw.  – Wsp. św. Tomasza z Akwinu-  ( 1225 - 1274).  W wieku 5 lat rodzice oddali go do 
opactwa na Monte Cassino.  Studiował w Neapolu... Wbrew woli rodziców został dominikaninem. 
Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd do Kolonii. Tam spotkał wielkiego uczonego 
Alberta Wielkiego, który mówił o młodym Tomaszu: „Nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze 
przez swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat”. Wykładał na Sorbonie. Zmarł mając 48 lat 
… [z komentarzy dr. hab. Waldemara Linke CP];  


