
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 Boży, 

który gładzi grzechy świata. Pa-
trzymy na Hostię, wiedząc, że 
to Jezus. Obyśmy umieli sercem 
zobaczyć i rozpoznać w Nim 
naszego jedynego Pana i Zba-
wiciela. 

Halina Świrska 
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 LITURGIA SŁOWA   
Iz 49, 3. 5-6; Ps 40; 1 Kor 1, 1-3; J 1, 29-34 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Baranek Bo-
ży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: »Po 
mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcze-

śniej ode mnie«. Ja Go przedtem nie zna-
łem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym 
celu, aby On się objawił Izraelowi”. Jan 
dał takie świadectwo: „Ujrzałem ducha, 
który zstępował z nieba jak gołębica  
i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie zna-
łem, ale Ten, który mnie posłał, abym 
chrzcił wodą, powiedział do mnie: »Ten, 
nad którym ujrzysz ducha zstępującego  
i spoczywającego na Nim, jest Tym, który 
chrzci Duchem Świętym«. Ja to ujrzałem  
i daję świadectwo, że On jest Synem Bo-
żym”.  

– Oto słowo Pańskie. 
 

BEATYFIKACJA KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO  
CZY TO WYDARZENIE JEST DLA NAS WAŻNE? 

„Czy jest to dla was ważne?”. 
Takie pytanie zadał papież Franci-
szek pewnemu polskiemu księdzu, 
który będąc w Rzymie dziękował 
Ojcu Świętemu za wyniesienie 
wkrótce na ołtarze Prymasa Ty-
siąclecia. Właśnie! Bardzo ważne 
papieskie pytanie. Czy dla nas, Po-
laków, beatyfikacja naszego wiel-
kiego rodaka, Prymasa Stefana 
kard. Wyszyńskiego, pierwszego 
w historii Polski beatyfikowanego 
Kardynała-Prymasa jest ważna?  

Czy cieszymy się jego wyniesie-
niem? Jakie nadzieje wiążemy z 
beatyfikacją, która odbędzie się 7 
czerwca 2020 r. w Warszawie?  

Czemu ma ona służyć, czy jest 
nam potrzebna? Postaram się od-
powiedzieć na powyższe pytania, 
ukazując w ogóle rolę świętych w 
życiu Kościoła i Narodu.  

Dzięki beatyfikacji, a także ka-
nonizacji osoby, mężczyzny lub 
kobiety, zyskujemy nowego Orę-
downika naszych spraw w niebie 
przed Obliczem Boga. To pierwsza 

myśl, która przychodzi nam do 
głowy, gdy ktoś zostaje ogłoszony 
w Kościele błogosławionym lub 
świętym. Mamy nowego Orędow-
nika, który będzie się za nami 
wstawiał! Ileż modlitw, próśb i 
pobożnych westchnień popłynie do 
Boga za przyczyną nowego błogo-
sławionego! I wiara się umocni, i 
nowych łask przybędzie światu, i 
więcej dobra się zrodzi w ludzkich 
sercach. Już samo to jest powodem 
wdzięczności Bogu i radości z po-
wodu beatyfikacji Kard. Stefana 



 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 
1271 Chrzest stanowi podstawę 
wspólnoty między wszystkimi 
chrześcijanami, również z tymi, 
którzy nie są jeszcze w pełnej 
komunii z Kościołem katolic-
kim. "Ci przecież, co wierzą w 
Chrystusa i otrzymali ważnie 
chrzest, pozostają w jakiejś, 
choć niedoskonałej wspólnocie 
ze społecznością Kościoła kato-
lickiego... usprawiedliwieni z 
wiary przez chrzest należą do 
Ciała Chrystusa, dlatego też 
zdobi ich należne im imię 
chrześcijańskie, a synowie Ko-
ścioła katolickiego słusznie ich 
uważają za braci w Panu". 
"Chrzest stanowi sakramentalny 

węzeł jedności, trwający między 
wszystkimi przezeń odrodzo-
nymi". 
1272 Ochrzczony, wszczepiony 
w Chrystusa przez chrzest, 
upodabnia się do Niego. 
Chrzest opieczętowuje chrze-
ścijanina niezatartym ducho-
wym znamieniem (charakterem) 
jego przynależności do Chry-
stusa. Znamienia tego nie wy-
mazuje żaden grzech, chociaż z 
powodu grzechu chrzest może 
nie przynosić owoców zbawie-
nia. Sakramentu chrztu udziela 
się jeden raz; nie może on być 
powtórzony. 
1273 Wierni wszczepieni w Ko-
ściół przez chrzest otrzymali 
charakter sakramentalny, który 
konsekruje ich do uczestnicze-
nia w chrześcijańskim kulcie re-
ligijnym. Pieczęć chrzcielna 
uzdalnia i włącza chrześcijan do 
służenia Bogu przez żywy 
udział w świętej liturgii Kościo-
ła i wypełniania ich kapłaństwa 
na mocy chrztu przez świadec-
two świętego życia i skutecznej 
miłości. 

Wyszyńskiego. Nie jednej osobie 
pomoże on w troskach i kłopotach, 
nie jedna rodzina doświadczy 
wsparcia od niego „z góry”. A cóż 
powiedzieć o całej Ojczyźnie, któ-
rą Kard. Stefan Wyszyński tak 
bardzo miłował. Na Ojczyznę na-
szą spłynie strumień łask, bo zyska 
ona tak potężnego wspomożyciela 
i orędownika przed Bogiem. 
Chciałoby się zaśpiewać: „Gaude 
Mater Polonia…” – „Raduj się 
Matko, Polsko z tak szlachetnego 
potomstwa”. Niebo się poruszy z 
radości, a Kard. Stefan Wyszyński 
wraz z innymi polskimi świętymi 
pobłogosławi Ojczyznę naszą tak, 
jak to czynił wielokrotnie za swe-
go ziemskiego życia.  

Święci i błogosławieni są rów-
nież po to, aby być dla nas przy-
kładem do naśladowania. Każdy z 
nas może coś dla siebie wziąć z 
życia Kard. Stefana Wyszyńskiego 
co uzna za ważne w jego życiu. 
Ważna zasada jest jednak taka, że 
świętych się naśladuje a nie kopiu-
je. Święci bowiem byli ludźmi 
swoich czasów i mentalności danej 
epoki, niemniej jednak świadectwo 
ich życia jest ponadczasowe i zaw-
sze aktualne. Jan Paweł II wyraził 
wielkie uznanie dla Prymasa Ty-
siąclecia, dla jego „heroicznej wia-
ry i zawierzenia Matce Bożej”. I 
właśnie ten heroizm wiary i zawie-
rzenie Matce Bożej powinni np. 
naśladować polscy kapłani i bisku-
pi. Ale i świeccy mogą brać wzór z 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 
zwłaszcza naśladować jego miłość 
do Ojczyzny i Kościoła czy też 
wewnętrzną wolność, którą za-
chował, nawet w warunkach ze-
wnętrznego zniewolenia. Naśla-
dować powinniśmy wszyscy te 
wspaniałe cechy charakteru Kar-
dynała, które czyniły go „pięk-
nym” człowiekiem. Miał wielki 
szacunek do każdego człowieka i 
zawsze był gotowy do przebacze-
nia doznanych krzywd. Nikt z lu-
dzi nie jest w 100% doskonały, 
zresztą nie na tym polega świętość, 
że się jest bez skazy, ale na tym, że 
idzie się przez całe życie drogą do 

świętości. I my tę drogę do święto-
ści możemy „podpatrywać” u in-
nych.  

Święci i błogosławieni są nam 
dani również po to, aby nas inspi-
rować do wielkich rzeczy. Musimy 
się zastanowić, do czego może nas 
dziś zainspirować Kard. Stefan 
Wyszyński. To jest zadanie nas 
wszystkich, abyśmy „przełożyli” 
na język naszych czasów przesła-
nie Kardynała i zastosowali jego 
nauki do współczesnych wyzwań. 
Ja widzę tu takie trzy wymiary, na 
które powinniśmy zwrócić uwagę. 
Pierwszy wymiar to obudzenie w 
nas ducha zdrowego patriotyzmu, 
którego lekcję dał nam Kard. Ste-
fan Wyszyński. Oby jego beatyfi-
kacja zapaliła w nas umiłowanie 
do wszystkiego „co Polskę stano-
wi”. Drugi wymiar to troska o ro-
dzinę. Mam nadzieję, że Prymas 
Tysiąclecia zainspiruje wielu ludzi 
do walki o uratowanie i uzdrowie-
nie polskiej rodziny. Nic tak nie 
leżało na sercu Kardynała jak wła-
śnie dobro polskiej rodziny. Trzeci 
wymiar to nauka społeczna Ko-
ścioła. Ile moglibyśmy nauczyć się 
w tym temacie od Prymasa Wy-
szyńskiego. Chodzi głównie o jego 
zaangażowanie na rzecz prawdy, 
sprawiedliwości i godności w ży-
ciu społecznym całego narodu. 
Oby Kard. Stefan Wyszyński zain-
spirował jak najwięcej ludzi do 
walki o odbudowanie w Polsce 
etosu ludzkiej pracy, do odbudo-
wania międzyludzkiej solidarności, 
do odbudowania odpowiedzialno-
ści za wypowiadane słowa! Święci 
inspirują, budzą, motywują, cza-
sem zawstydzają i prowokują. Tak 
musi być i tym razem. Jeśli „prze-
gapimy” beatyfikację Kard. Stefa-
na Wyszyńskiego, jeśli nie zainspi-
ruje ona całego Narodu do wiel-
kich przemian, to będziemy sami 
sobie winni.  

W Mszach o świętych czytamy, 
że w ich życiu odbija się chwała 
Boża. Ich życie jest najlepszym 
komentarzem do Ewangelii. Są oni 
prawdziwą apologią wiary chrze-
ścijańskiej, najbardziej przekonu-



 

Z NAUCZANIA SŁUGI BOŻEGO 
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

 

   Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny,  
a musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc 
miłością! Naprzód między sobą, aby nie podno-
sić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie, w której 
ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich naśla-
dować. Nie możemy sami siebie poniewierać  
i bić. Polacy już dosyć byli bici przez obcych, 
niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych 
doświadczeń. Trzeba   spróbować   innej   drogi   
porozumienia – przez miłość, która sprawi, że  
cały świat, patrząc na nas, będzie mówił: "Oto, jak oni się miłują". 
Wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne zau-
fanie.                                          Niepokalanów, kwiecień, rok 1969.  

jącym dowodem jej prawdy, na 
przekór wszelkim negacjom. Pa-
pież Franciszek będąc niedawno z 
pielgrzymką w Tajlandii i Japonii 
mówił do wiernych, abyśmy uczyli 
się od świętych, również od świę-
tych z dawnych czasów. Święci 
dawniejsi mogą również wiele nas 
nauczyć, nas żyjących współcze-
śnie. Jeśli ktoś ma co do tego wąt-
pliwości, to niech przeczyta sobie 
homilię Jana Pawła II z 1999 r., 
którą wygłosił w Starym Sączu na 
kanonizację św. Kingi. Tam wła-
śnie u podnóża klasztoru klarysek 
powiedział wszystkim Polakom po 
co są święci i błogosławieni.  

Beatyfikacja Kard. Stefana Wy-
szyńskiego jest wielką szansą dla 
nas wszystkich, dla całego Narodu 
i Kościoła. Szansą na co? Na od-
budowanie wiary, nadziei i miłości 
– tego co najważniejsze. Szansą na 
wzmocnienie ducha Narodu, jego 
jedności i tożsamości, szansą na 
zawierzenie się Matce Bożej po 
raz kolejny, bo jesteśmy znów w 

wielkiej potrzebie. Naród bowiem, 
który przestaje być świadomy, co 
jest jego prawdą, gubi się w labi-
ryncie czasu i historii, nie mając 
jasno określonych wartości, wiel-
kich wyraźnie sformułowanych ce-
lów. Już wkrótce będzie można 
mówić: „bł. Stefan Wyszyński” – 

biskup, kardynał, prymas, który 
„kochał Ojczyznę bardziej niż wła-
sne serce i wszystko co czynił dla 
Kościoła, czynił też dla niej”. Bo-
gu niech będą dzięki za jego beaty-
fikację! 

Ks. Michał Kotowski 

 
25 stycznia 

NAWRÓCENIE ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA 
Szaweł urodził się w Tarsie w 

Cylicji (obecnie Turcja) około 5-
10 roku po Chrystusie. Pochodził z 
żydowskiej rodziny silnie przy-
wiązanej do tradycji. Byli oni nie-
wolnikami, którzy zostali wyzwo-
leni. Szaweł odziedziczył po nich 
obywatelstwo rzymskie. Uczył się 
rzemiosła – tkania płótna namio-
towego. Później przybył do Jero-
zolimy, aby studiować Torę. Był 
uczniem Gamaliela (Dz 22, 3). 
Gorliwość w strzeżeniu tradycji re-
ligijnej sprawiła, że mając około 
25 lat stał się zdecydowanym 
przeciwnikiem i prześladowcą Ko-
ścioła. Uczestniczył jako świadek 
w kamienowaniu św. Szczepana. 
Około 35 roku z własnej woli udał 
się z listami polecającymi do Da-
maszku (Dz 9, 1n; Ga 1, 15-16), 
aby tam ścigać chrześcijan. Jak 
podają Dzieje Apostolskie, u bram 
miasta „olśniła go nagle światłość 
z nieba. A gdy upadł na ziemię, 

usłyszał głos: «Szawle, Szawle, 
dlaczego Mnie prześladujesz?» – 
«Kto jesteś, Panie?» – powiedział. 
A On: «Jestem Jezus, którego ty 
prześladujesz. Wstań i wejdź do 
miasta, tam ci powiedzą, co masz 
czynić» (Dz 9, 3-6)”. 

Po tym nagłym, niespodziewa-
nym i cudownym nawróceniu 
przyjął chrzest i zmienił imię na 
Paweł. Po trzech latach pobytu w 
Damaszku oraz krótkim pobycie w 
Jerozolimie odbył trzy misyjne po-
dróże: pierwszą – w latach 44-49: 
Cypr-Galacja, razem z Barnabą  
i Markiem; drugą w latach 50-53: 
Filippi-Tesaloniki-Berea-Achaia-
Korynt, razem z Tymoteuszem  
i Sylasem; trzecią w latach 53-58:  
Efez-Macedonia-Korynt-Jerozo-
lima. 

Św. Paweł, nazywany Apostołem 
Narodów, jest autorem 13 listów 
do gmin chrześcijańskich, włączo-

nych do ksiąg Nowego Testamen-
tu. 

W Palestynie Paweł został aresz-
towany i był przesłuchiwany przez 
prokuratorów Feliksa i Festusa. 
Dwa lata przebywał w więzieniu w 
Cezarei. Gdy odwołał się do cesa-
rza, został deportowany drogą 
morską do Rzymu. Dwa lata prze-
bywał w więzieniu o dość łagod-
nym regulaminie. Uwolniony, udał 
się do Efezu, Hiszpanii (prawdo-
podobnie; jak podaje Klemens, 
„dotarł do kresu Zachodu”, tak 
określano wtedy tereny Półwyspu 
Iberyjskiego) i na Kretę. W Efezie 
albo w Troadzie aresztowano go 
po raz drugi (64 r.).  

W Rzymie oczekiwał na zakoń-
czenie procesu oraz wyrok. Zginął 
śmiercią męczeńską przez ścięcie 
mieczem, w tym samym roku co 
św. Piotr Apostoł (67 r.). W Rzy-
mie w IV wieku szczątki św. Paw-
ła Apostoła złożono w grobowcu, 



 

nad którym wybudowano bazylikę 
św. Pawła za Murami. Jest on pa-
tronem licznych zakonów, Awi-
nionu, Berlina, Biecza, Frankfurtu 

nad Menem, Poznania, Rygi, 
Rzymu, Saragossy oraz maryna-
rzy, powroźników i tkaczy. 

W ikonografii św. Paweł przed-
stawiany jest w długiej tunice  
i płaszczu. Jego atrybutami są: ba-
ranek, koń, kość słoniowa, miecz. 

 

Z DZIENNICZKA  
ŚWIĘTEJ SIOSTRY FAUSTYNY 

 
O Boże wielkiego miłosierdzia, Dobroci nieskończona, oto dziś cała ludzkość 

woła z otchłani nędzy swojej do miłosierdzia Twego, do litości Twojej, o Boże;  
a woła potężnym swym głosem nędzy.  Boże łaskawy, nie odrzucaj modlitwy 
wygnańców tej ziemi. O Panie, Dobroci niepojęta, który znasz na wskroś nędzę 
naszą i wiesz, że o własnych siłach wznieść się do Ciebie nie jesteśmy w stanie – 
przeto Cię błagamy, uprzedzaj nas łaską swoją i pomnażaj w nas nieustannie 
miłosierdzie swoje, abyśmy wiernie pełnili wolę Twoją świętą w życiu całym i w 
śmierci godzinie. Niech nas osłania wszechmoc miłosierdzia Twego przed 
pociskami nieprzyjaciół naszego zbawienia, abyśmy z ufnością, jak dzieci Twoje, 
czekali na przyjście Twoje ostateczne, który to dzień Tobie jest tylko wiadomy.  
I spodziewamy się, że otrzymamy wszystko, co nam jest obiecane przez Jezusa, 
pomimo całej nędzy naszej, bo Jezus jest ufnością naszą, przez Jego miłosierne 
Serce przechodzimy jak przez otwartą bramę do nieba (Dz. 1570).  

 

O G Ł O S Z E N I A 
1. Dzisiaj zapraszamy na koncert scholii parafialnej – po mszy św. o godz. 19:45. Młodzi po koncercie będą 
zbierać datki na Międzynarodowe Misyjne Seminarium „Redemptoris Mater” w Belem, w Brazylii.  
2. W tygodniu zapraszamy na codzienną modlitwę różańcową – po mszy św. o godz. 9:00.   
3. W poniedziałki modlimy się w intencjach wynagradzających, z wystawieniem Najświętszego Sakramentu.  
4.  W piątki polecamy Bogu zmarłych, za których modlimy się w wypominkach.  
5. W środy zapraszamy na nabożeństwo do MB Nieustającej Pomocy o godz. 18:00. 
6. Katecheza dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych odbędzie się we wtorek 21 stycznia o godz. 19:30 
w kościele. Prosimy nie przyprowadzać ze sobą dzieci. Spotkanie  jest obowiązkowe.  
7. W dniu 23 stycznia przypada 7. rocznica śmierci Księdza kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. 
8. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu: 

W poniedziałek 20 stycznia: Dzielna 21 i Dzielna 78  
W wtorek 21 stycznia: Jana Pawła II 55 i 59 
W środę 22 stycznia : Jana Pawła II 61 
W czwartek 23 stycznia: Jana Pawła II 61A i 63 
W piątek 24 stycznia: Jana Pawła 64, 65 i 67. 

   Wizytę duszpasterską rozpoczynamy o godz. 16:00. Ofiary przeznaczone są 

na remont naszego kościoła. 

9. Wspomnienia liturgiczne w tym tygodniu: 
 W wtorek – Wsp. Św. Agnieszki, Dziewicy i Męcdzennicy. 
 W piątek – Wsp. Św. Franciszka Salezego, B-pa i Doktora Kościoła. 
 W sobotę – Święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła 
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