
Jan Chrzciciel, który przygo-
towywał drogi dla Pana, sam 
też musiał długo przygotowy-
wać się na spotkanie z Nim. Po-
ścił, umartwiał się, by w końcu 
umieć rozpoznać w Jezusie Me-
sjasza, Baranka Bożego. Ta 
chwila stała się ukoronowa-
niem całego jego życia. I my 
podczas każdej Eucharystii sły-
szymy słowa „Oto Baranek Bo-
ży, który gładzi grzechy świa-
ta”. Patrzymy na Hostię, wie-
dząc, że to Jezus. Obyśmy 
umieli sercem zobaczyć i roz-
poznać w Nim naszego jedyne-
go Pana i Zbawiciela. 
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 LITURGIA SŁOWA   
Iz 49,3.5-6; Ps 40; 1 Kor 1,1-3; 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 świa-
dectwo, że On jest Synem Bożym”.   

– Oto słowo Pańskie. 
 

WYZNAĆ WIARĘ 
Fragment Ewangelii niedzielnej 

mówi o wyznaniu wiary Jana 
Chrzciciela w Bóstwo Jezusa 
Chrystusa. Wyznanie to czyni z 
syna Elżbiety i Zachariasza dro-
gowskaz wskazujący drogę innym. 
Po jego słowach: „Oto Baranek 
Boży”, na drugi dzień, dwaj ucz-
niowie Chrzciciela – późniejszy 
autor czwartej Ewangelii Jan oraz 
brat Szymona Piotra, Andrzej – 
opuścili mistrza i powędrowali za 
Jezusem. To publiczne wyznanie 
wiary Jana Chrzciciela ukazało im 
drogę do Zbawiciela. 

Wielu współczesnych ludzi usiłu-
je twierdzić, że wiara to prywatna 
sprawa, to rzeczywistość, którą 
można zamknąć na dnie swego 
serca i nie należy jej na zewnątrz 

ujawniać. Najczęściej pogląd ten 
zawarty jest w stwierdzeniu: „Na-
leżę do ludzi wierzących, lecz nie 
praktykujących”. Zwolennicy tego 
sposobu myślenia nie zdają sobie 
sprawy z tego, że pośrednio przy-
znają się do braku chrześcijańskiej 
wiary. 

Ktokolwiek bowiem wchodzi 
przez akt wiary w kontakt z Chry-
stusem, jego serce wypełnia nie 
tylko prawdziwe szczęście, lecz i 
wielkie pragnienie podzielenia się 
nim z innymi. Wykładnikiem au-
tentycznej wiary jest pragnienie 
apostolstwa, troska, by innym uka-
zać drogę do prawdziwego szczę-
ścia. 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 po-
kojem z innymi. „O, gdyby oni do-
strzegli to wewnętrzne światło 
wieczne! Ponieważ sam je nieco 
poznałem, dręczyło mnie, że nie 
miałem sposobu, aby je ukazać in-
nym (...) Nie wiedziałem, w jaki 
sposób można wspomóc te głuche 
trupy, do których liczby sam 
przedtem należałem” (Wyznania 
IX, 4).  



 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
796 Jedność Chrystusa i Kościo-
ła, Głowy i członków Ciała, za-
wiera także różnicę między 
Chrystusem i Kościołem w rela-
cji osobowej. Ten aspekt jest 
często wyrażany w obrazie ob-
lubieńca i oblubienicy. Obraz 
Chrystusa jako Oblubieńca Ko-
ścioła został przygotowany 
przez proroków i zapowiedzia-
ny przez Jana Chrzciciela. Sam 
Pan wskazał na siebie jako na 
Oblubieńca. Apostoł przedsta-
wia Kościół i każdego wierne-
go, członka jego Ciała, jako Ob-
lubienicę "poślubioną" Chrystu-
sowi Panu, by była z Nim jed-
nym Duchem. Kościół jest nie-
pokalaną Oblubienicą niepoka-
lanego Baranka, którą Chrystus 
umiłował, dla której wydał się, 
"aby ją uświęcić" (Ef 5, 26), z 
którą związał się wiecznym 
przymierzem i nie przestaje 
troszczyć się o nią jak o własne 
Ciało. 
797 "Czym jest nasz duch, to 
znaczy nasza dusza, dla człon-
ków ciała, tym jest Duch Święty 
dla członków Chrystusa, dla 
Ciała Chrystusa, którym jest 
Kościół". "Duch Chrystusa jest 
tą niewidzialną przyczyną, któ-
rej należy przypisać utrzymy-
wanie łączności wszystkich 
części Ciała między sobą i z ich 
wzniosłą Głową, ponieważ jest 
On cały w Ciele, cały w Głowie, 
cały w poszczególnych człon-
kach". Duch Święty czyni Ko-
ściół "świątynią Boga żywego" 
(2 Kor 6,16). 

Najprostszą formą publiczne-
go 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 reli-
gijna kształtuje z kolei wyzna-
nie 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 prawdzi-
wego szczęścia. 

Kto twierdzi, że wiara to jego 
prywatna sprawa, winien głębiej 
przemyśleć Chrystusowe słowa: 
„Wy jesteście światłością świata”. 
Wynika z nich, że otrzymaliśmy 
wiarę nie po to, by oświecała jedy-
nie nasze serca, ale świat! To 
oświecanie świata dokonuje się 
często przez publiczne wyznanie 
wiary.  

ks. Edward Staniek 

 

PAPIEŻ FRANCISZEK POWIEDZIAŁ 
W dzisiejszym świecie wielu 

chrześcijan różnych Kościołów 
pracuje razem w służbie potrzebu-
jącej ludności, w obronie życia 
ludzkiego, jego godności, stworze-
nia i przeciwko niesprawiedliwo-
ściom. To pragnienie, by iść ra-
zem, współpracować w służbie i 
solidarności wobec najsłabszych i 
cierpiących jest motywem radości 
dla wszystkich. Złącz Twój głos 
razem z moim, modląc się, aby 
wszyscy przyczyniali się przez 
modlitwę i miłość braterską do 
przywrócenia pełnej jedności ko-
ścielnej w służbie wyzwaniom 
ludzkości.  

Jezus miał władzę, ponieważ słu-
żył ludziom, był blisko ludzi i był 
konsekwentny. Życie chrześcijań-
skie jest proste, nie trzeba niczego 
dziwnego czy trudnego.  

Poznawajmy Pana Jezusa, rozpo-
znawajmy Jego obecność w wielu 
okolicznościach życia. Święci są 
ważnymi przewodnikami prowa-
dzącymi do Jezusa. Dlatego trzeba 
sobie postawić pytanie: czy Jezus 
jest w centrum mojego życia? Jaka 
jest moja relacja z Jezusem? 

Są trzy zadania, aby upewnić się, 
że Jezus jest w centrum naszego 

życia: pierwszym z nich jest po-
znawanie Jezusa, aby móc Go roz-
poznać. Wielu Go bowiem patrzy-
ło, a nie rozpoznało: uczeni w 
Prawie, arcykapłani, saduceusze, 
faryzeusze. Wręcz prześladowali 
Go i zabili. Postawmy sobie pyta-
nie: Czy interesuje mnie poznanie 
Jezusa? A może bardziej jesteśmy 
zainteresowani serialem telewizyj-
nym, lub plotkami, realizowaniem 
swoich ambicji lub poznawaniem 
życia innych? 

Aby poznać Jezusa trzeba modli-
twy, Ducha Świętego, ale także 
słów Ewangelii, którą zawsze trze-
ba nosić przy sobie, żeby codzien-
nie przeczytać jeden fragment. To 

sposób poznania Jezusa. Następnie 
swoje dzieło wypełnia Duch Świę-
ty, który sprawia, że ziarno kiełku-
je, wzrasta, daje plon. 

Drugim zadaniem jest adorowa-
nie Jezusa, które polega na milczą-



 

cej modlitwie uwielbienia oraz 
usunięciu z naszych serc innych 
rzeczy, którym oddajemy cześć na-
leżną Bogu prawdziwemu. Inne 
rzeczy służą nam o tyle, na ile je-
steśmy zdolni adorować jedynie 
Boga. Jedną z modlitw uwielbienia 
Boga jest Chwała Ojcu... Nie ma-
my jej jednak odmawiać, jak pa-
pugi, lecz tak, aby powiedzieć Bo-
gu: Ty jesteś jedyny, Ty jesteś po-

czątkiem i końcem i chcę pozostać 

z Tobą przez całe życie, przez całą 

wieczność. Ty jesteś jedynym. 

Trzeba pozbyć się rzeczy, które 
uniemożliwiają mi czczenie Jezu-
sa. 

Trzecim zadaniem jest naślado-
wanie Jezusa, co oznacza umiesz-
czenie Go w centrum naszego ży-
cia. To zwyczajnie życie chrześci-
jańskie, jest bardzo proste, ale po-
trzebujemy łaski Ducha Świętego, 
aby obudził w nas owo pragnienie 

poznania Jezusa, adorowania Je-

zusa i pójścia za Jezusem. Dlate-

go poprośmy na początku naszej 
modlitwy, abyśmy poznali co na-
leży czynić i mieli siłę, do wypeł-
nienia poznanych obowiązków. 
Niech w prostocie każdego dnia 
Pan da nam łaskę poznania Jezusa, 
adorowania Jezusa i pójścia za Je-
zusem. Bo na co dzień, aby być 
chrześcijanami nie trzeba dziw-
nych rzeczy, trudnych rzeczy, rze-
czy zbędnych.  

 

 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN  
Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14–20) 

12 stycznia, czwartek, godz. 19:00 Kościół Rzymskokatolicki Opatrzności Bożej – Wspólnota Chemin Neuf, 
Wesoła, ul. ks. Skargi 2, Warszawa-Wesoła 
17 stycznia, wtorek, godz. 16:00 Wyższe Seminarium Duchowne rzymskokatolickiej Diecezji Warszawsko-
Praskiej,  ul. Mehoffera 2 Spotkanie zamknięte. Dzień judaizmu 
18 stycznia, środa, godz. 18:00 Kościół Ewangelicko-Reformowany, al. Solidarności 74 
19 stycznia, czwartek, godz. 18:00 Kościół Ewangelicko-Augsburski św. Trójcy, pl. Małachowskiego 1 
20 stycznia, piątek, godz. 18:00 Kościół Ewangelicko-Metodystyczny  
Parafia Dobrego Pasterza, ul. Mokotowska 12 
21 stycznia, sobota, godz. 18:00 Kościół Starokatolicki Mariawitów Parafia Matki Bożej  



 

Nieustającej Pomocy, ul. Wolska 186 
22 stycznia, niedziela, godz. 16:00 Rzymskokatolicka Katedra św. Floriana, ul. Floriańska 3. Nabożeństwo 
centralne.  
23 stycznia, poniedziałek, godz. 18:00 Prawosławna Katedra  
św. Marii Magdaleny, al. Solidarności 52 
24 stycznia, wtorek, godz. 18:00 Polskokatolicka Katedra Świętego Ducha, ul. Szwoleżerów 2 
25 stycznia, środa, godz. 18:00 Ośrodek Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Szczytnowska 35–39 
26 stycznia, czwartek, godz. 17:30 Kościół Rzymskokatolicki św. Marcina, ul. Piwna 9/11. Dzień islamu 
27 stycznia, piątek, godz. 19:00 Kościół Rzymskokatolicki św. Orione,  
ul. Lindleya 12. Spotkanie Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha”. 

 

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASK  
ZA PRZYCZYNĄ  

ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA 
Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki 

Ci składam za łaski udzielone św. Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś 
gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej 
Dziewicy Maryi. Spraw, abym za jego przykładem ukochał(a) Boskie Serce  
i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy. Za przyczyną św. 
Józefa Sebastiana wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski… … …, o którą 
Cię proszę. Amen.  

Św. Józefie Sebastianie Pelczarze, módl się za nami. 

 

O G Ł O S Z E N I A 
� Wizyta duszpasterska: 

Poniedziałek 16 stycznia: Karmelicka 21, 25, 26, 27, 30; 
Wtorek 17 stycznia: Lewartowskiego 10, 12, 17A; 
Środa 18 stycznia: Lewartowskiego 18, 22, Niska 12; 
Czwartek 19 stycznia: Niska 17, 18, 19, 21; 
Piątek 20 stycznia: Niska 23, 25, 27. 

     Początek wizyty duszpasterskiej o godz. 16.00 
     Ofiary przeznaczamy na remont naszego kościoła  
� Spotkanie lektorów z ks. Adamem w piątek, 20 stycznia o godz. 19.30 w zakrystii. 
� Kurs dla narzeczonych w naszej parafii rozpoczął się 13 stycznia. Zapraszamy do zgłaszania się w kancelarii i 
zakrystii kościoła.  
� Koncert kolęd w wykonaniu chóru Vivat w niedzielę 22 stycznia po Mszy św. o godz. 13.00. Serdecznie 
zapraszamy. 
� Jest możliwość przekazania 1% podatku na rzecz naszej parafii. Szczegółowe informacje w gazetce, gablocie i 
na stolikach przy wyjściu z kościoła. 
� Polecamy do czytania prasę i książki katolickie w bibliotece i księgarni parafialnej. W księgarni parafialnej 
darmowe bilety na spektakl dla dzieci pt. „Złote jajko” w wykonaniu artystów z Teatru Lalek. Przedstawienie 
odbędzie się 22.01. o godz. 13.00 w Dobrym Miejscu, przy ul. Dewajtis 3. 
� W tym tygodniu wspominamy: 
· we wtorek – wsp. św. Antoniego, opata; 
· we czwartek – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa; 
· w sobotę – wsp. św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. 
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