
 

Wyobrażę sobie postać Jana Chrzci-

ciela. Będę wsłuchiwał się w jego silny, 

grzmiący głos. Wyobrażę sobie jego 

ascetyczną twarz i wzrok skupiony na 

Jezusie. Stanę pośród tłumu i będę  

z uwagą słuchał tego, co mówi. 

Natchniony Jan nie waha się nazwać 

Jezusa „Barankiem Bożym”. Mogło to 

dziwić i szokować słuchających. Dawa-

ło do zrozumienia, że oczekiwany Me-

sjasz jest podobny do paschalnego ba-

ranka prowadzonego na zabicie. Po-

myślę, że Jezus, który przewyższa 

mnie godnością, pragnie również  

w moim życiu objawiać się jako sługa  

i cichy baranek. Czy potrafię się na to 

zgodzić? Czy wierzę w wartość cier-

pienia? Poproszę Jezusa, aby przenik-

nął do głębi moje życie pragnieniem 

naśladowania Go takim, jakim mi się 

objawia. Jan dzięki swej duchowej 

wrażliwości rozpoznaje i uznaje  

w Jezusie Mesjasza. Duchowa wrażli-

wość Jana jest owocem jego życia na 

pustyni, w bliskości Boga. Tam nauczył 

się rozeznawać Jego głos i być Mu po-

słusznym. Co mogę powiedzieć o po-

ziomie mojej duchowej wrażliwości? 

Czy potrafi ę rozpoznawać Jezusa  

w maluczkich, w najprostszych wyda-

rzeniach dnia? „Ja to ujrzałem i daję 

świadectwo”. W doświadczeniu wiary 

decydujące jest osobiste spotkanie  

z Jezusem. Będę trwał w Jego cichej 

obecności i powtarzał:  

„Kocham Cię, Jezu, cichy Baranku!”. 
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 LITURGIA SŁOWA  
 

Iz 49, 3. 5-6; Ps 40; 1 Kor 1, 1-3; J 1, 29-34 
Ref. psalmu: Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.  

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: „Oto Ba-
ranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym po-

wiedziałem: »Po mnie przyjdzie Mąż, 
który mnie przewyższył godnością, gdyż 
był wcześniej ode mnie«. Ja Go przedtem 
nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wo-
dą w tym celu, aby On się objawił Izrae-
lowi”. Jan dał takie świadectwo: „Ujrza-
łem ducha, który zstępował z nieba jak 
gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przed-
tem nie znałem, ale Ten, który mnie po-
słał, abym chrzcił wodą, powiedział do 
mnie: »Ten, nad którym ujrzysz ducha 
zstępującego i spoczywającego na Nim, 
jest Tym, który chrzci Duchem Świę-

tym«. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem  
Bożym”. 

 

KOMENTARZE DO CZYTAŃ  
Przygotowane przez Bractwo Słowa Bożego 

Komentarz do I czytania  

Jezus jest pokornym Sługą Jahwe 
i to o Nim mówi tu prorok Izajasz. 
To On podniósł Izraela będąc jego 
najlepszym i najdoskonalszym Sy-
nem. Jego zapowiadały wszystkie 
proroctwa, w których wiele razy 
pojawiała się zapowiedź Mesjasza, 
który będzie Sługą i Światłością, 
który nawróci i zgromadzi lud, w 
którym Imię Boga się rozsławi. 
Wszyscy przez chrzest jesteśmy 

włączeni w tę mesjańską 
misję Jezusa. Możemy więc 
dziś w kontekście tego czy-
tania zadać sobie pytanie o 
to, czy w naszym życiu Bóg 
jest rozsławiany i uwielbia-
ny? Czy gromadzimy dla 
Niego ludzi, czy może z na-
szego powodu inni od Boga 
odchodzą? Czy jesteśmy 
sługami, czy nasze życie jest 
nieustanną służbą, taką 



 

KATECHIZM 
KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
 
   Duszpasterze i wspólnoty 

chrześcijańskie jako "rodzina 

Boża" odgrywają ogromną rolę 

w przekazywaniu ludzkich i chrze-

ścijańskich wartości małżeńs-

twa i rodziny, i to tym bardziej, 

że w naszych czasach wielu 

młodych doświadcza rozbicia 

ognisk rodzinnych, które nie 

mogą zapewnić im wystarcza-

jącego przygotowania do mał-

żeństwa: Młodych winno się 

przede wszystkim na łonie sa-

mej rodziny odpowiednio  

i w stosownym czasie pouczać 

o godności, zadaniu i dziele mi-

łości małżeńskiej, aby nauczeni 

szacunku dla czystości, mogli 

przejść we właściwym wieku od 

uczciwego narzeczeństwa do 

małżeństwa. 
 

 

1633 W wielu krajach dość czę-

sto występuje sytuacja mał-

żeństw mieszanych (między kato-

likami i ochrzczonymi niekato-

likami). Wymaga ona szczegól-

nej uwagi współmałżonków  

i duszpasterzy. Większej jesz-

cze ostrożności wymagają przy-

padki małżeństw, gdzie wystę-

puje różnica religii (między kato-

likami a osobami nieochrzczo-

nymi). 

 

świadomą i owocną? Bo przecież 
dziś znów na zakończenie Mszy 
Świętej usłyszymy z ust kapłana 
słowa: idźcie! Idźcie i stańcie się 
Tym, kogo spożyliście, stańcie się 
sługami, kochajcie i nieście zba-
wienie innym ludziom. 

Komentarz do psalmu 

Ten psalm to też słowa, które 
możemy włożyć w usta Jezusa. On 
przyszedł na ziemię, by w dosko-
nały sposób wypełnić wolę Bożą  
i zrobił to aż po śmierć i zmar-
twychwstanie. Jako osoby ochrz-
czone, czyli włączone w potrójną 
misję Mesjasza, chcemy dziś po-
wtarzać te słowa, by Jezus modlił 
się w nas. 

On zawsze się nad nami pochyla, 
otwiera nasze usta i uszy, nie chce 
naszych ofiar, chce nas i tego, co 
jest rzeczywiście nasze, czyli na-
szej nędzy i grzechów. Mamy być 
włączeni w ofiarę Jezusa, mamy 
dać swoje życie Bogu i pełnić Jego 
wolę, którą On wkłada w nasze 
serca, byśmy zjednoczeni z Nim 
głosili Jego sprawiedliwość i by-
śmy nawet wobec tłumów nie 
zwątpili i nie wycofali się. 

Komentarz do drugiego  

czytania 

Drugie czytanie pokazuje nam 
już nie zapowiedź, jak pierwsze, 
ale wypełnienie tego, co było za-
powiedziane i życie tym dziś. Pa-
weł i Sostenes – ochrzczeni chrze-
ścijanie – zwracają się do innych 
ochrzczonych chrześcijan w Ko-
ryncie i nazywają to, co przez 
chrzest już się dokonało zarówno 
w tamtych osobach jak i w nas dzi-
siaj: należymy do Kościoła Boże-
go, zostaliśmy uświęceni w Jezusie 

Chrystusie, zostaliśmy powołani 
do świętości i jesteśmy braćmi 
tych wszystkich, którzy tak jak my 
wzywają imienia Jezusa. 

Czy żyjemy dziś jako osoby 
świadomie należące do Kościoła? 
Czy kroczymy po drogach święto-
ści za naszym Panem? Czy w in-
nych dostrzegamy braci i siostry?  
I czy wzywamy na każdym miej-
scu imienia Jezusa, imienia, w któ-
rym jest wielka moc? Św. Paweł 
pisze, że możemy trwać w łasce  
i pokoju Pana, to wielki dar, który 
On nam daje. 

Komentarz do Ewangelii 

Jan Chrzciciel wskazuje na Jezu-
sa i dostrzega w Nim ofiarnego 
Baranka, Tego, o którym słyszeli-
śmy przed chwilą w psalmie, że 
przychodzi, by zastąpić inne ofia-
ry. To jest Mesjasz – Jezus – Bara-
nek Boży – to On gładzi grzech 
świata swoją ofiarą – jedyną trwa-
jącą przed tronem Boga w wiecz-
ności – On, Baranek zabity, a jed-
nak żywy – On ma Boską godność, 
przewyższa Jana i jest od zawsze. 

Misją Jana Chrzciciela było 
przygotowanie Izraela na Jego 
przyjście, dlatego zanurzał ludzi w 
wodzie, by byli obmyci, oczysz-
czeni i gotowi. Jan przygotowywał 
Oblubienicę Bożego Baranka na 
ostateczne zaślubiny z Mesjaszem. 
Potężnym świadectwem było wi-
dzialne zstąpienie Ducha Świętego 
na Jezusa podczas Jego chrztu, bo 
Jezus to Mesjasz posyłający Ducha 
swej Oblubienicy – swemu Ko-
ściołowi, który nabył obmywając 
go już nie wodą Jordanu, ale swoją 
Przenajświętszą Krwią. 

Komentarze zostały przygotowane 
przez s. M. Tomaszę Potrzebowską CSC 

 

 

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ  
 

Hasło tygodnia: Czyńcie dobro; szukajcie sprawiedliwości (Iz 1,17). 
 
Program:  
18.01.2023, środa, godz. 18.00 Kościół Ewangelicko-Augsburski Świętej Trójcy  
Warszawa, Plac Małachowskiego 1 Transmisja: YouTube Luteranie w Warszawie  
19.01.2023, czwartek, godz. 18.00  
Kościół Ewangelicko-Reformowany Warszawa, Al. Solidarności 74A,  
Transmisja: www.reformowani.org.pl  



 

20.01.2023, piątek, godz. 18.00  
Prawosławna Katedra Metropolitalna św. Marii Magdaleny, Warszawa, Al. Solidarności 52  
21.01.2023, sobota, godz. 19.00  
Rzymskokatolicka Parafia Opatrzności Bożej Warszawa-Wesoła, Wspólnota Chemin Neuf  
uL. Księdza Piotra Skargi 2  
Transmisja: YouTube Opatrzność Boża Wesoła  
22.01.2023, niedziela, godz. 18.00  
Kościół Polskokatolicki Katedra Świętego Ducha Warszawa, ul. Szwoleżerów 2  
23.01.2023, poniedziałek, godz. 18.00  
Kościół Starokatolicki Mariawitów Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy Warszawa, ul. Wolska 186  
24.01.2023, wtorek, godz. 18.00  
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Parafia Dobrego Pasterza  
Warszawa, ul. Mokotowska 12  
Transmisja: www.metodyści.waw.pl   
25.01.2023, środa, godz. 16.00  
Bazylika Katedralna Diecezji Warszawsko-Praskiej  
św. Michała Archanioła i św. Floriana Męczennika  
Warszawa, ul. Floriańska 3  
Transmisja: Salve NET  
26.01.2023, czwartek, godz. 17.30  
Rzymskokatolicki kościół św. Marcina warszawa, ul. Piwna 9/11  
Transmisja: piwna.caster.fm 

 

OJCZE SPRAW, ABY BYLI JEDNO… 
 

Boże, Ojcze Wszechmocny, dozwól, abyśmy uświadamiali sobie wielkie niebezpieczeństwa, w jakich 
pogrążają nas podziały. Spraw, aby znikła wszelka nienawiść, wszelkie przesądy, wszystko, co może nam 
stawiać przeszkody na drodze do zjednoczenia i Bożej zgody.  

Jak jest tylko jedno Ciało i jeden Duch i jedna nadzieja, którą otrzymaliśmy, jak jest jeden Pan, jeden 
chrzest, jedna wiara, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, tak też spraw, abyśmy mogli żyć zjednoczeni świętymi 
węzłami prawdy i pokoju, wiary i miłości i jedną myślą oraz jednym głosem mogli wychwalać Ciebie. Przez 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

 

Maryjo, która jesteś pierwszą Służebnicą jedności Chrystusowego Ciała ukształtowanego pod Twoim 
macierzyńskim sercem, pomóż nam.  

Pomóż wszystkim wiernym, którzy tak boleśnie odczuwają dramat dziejowych podziałów chrześcijaństwa, 
odnajdywać wytrwale drogę do jedności Ciała Chrystusa poprzez bezwzględną wierność Duchowi Prawdy  
i Miłości, który został im dany za cenę krzyża i śmierci Twojego Syna.  

Amen. 
 
 

O JEDNOŚCI ŻYCIA Z BOGIEM – Benedykt XVI 
Drodzy bracia i siostry! 

Ewangelia mówi obrazem winni-
cy: „Ja jestem prawdziwym krze-
wem winnym, a Ojciec mój jest 
tym, który go uprawia” (J 15, 1).  

W Biblii Izrael jest często po-
równywany do płodnej winnicy, 
gdy jest wierna Panu, ale gdy od-
dala się od Niego, staje się jałowa, 
niezdolną do wytworzenia tego 
"wina, co rozwesela serce ludz-

kie", jak śpiewa o tym Psalm 104 
(103; w. 15). Prawdziwą winnicą 
Boga, prawdziwym krzewem win-
nym jest Jezus, który swą ofiarą 
miłości daje nam zbawienie, 
otwiera nam drogę, abyśmy stawa-
li się częścią tej winnicy. I tak jak 
Chrystus trwa w miłości Boga Oj-
ca, tak samo uczniowie, mądrze 
przycięci przez Słowo Nauczycie-
la/Mistrza (J 15, 2-4), jeśli są głę-

boko zjednoczeni z Nim, stają się 
owocnymi winoroślami, które 
przynoszą plon obfity.  

Święty Franciszek Salezy pisze: 
„Gałąź złączona i zespolona  
z pniem przynosi owoc nie sama  
z siebie, ale ze względu na moc 
korzenia: obecnie my zostaliśmy 
złączeni przez miłość ze swym 
Odkupicielem tak, jak członki cia-
ła z Jego głową; dlatego też (...) 



 

  

dobre dzieła, czerpiąc swą wartość 
z Niego, zasługują na życie wiecz-
ne" (Traktat o miłości Bożej; XI, 
6). 

W dniu naszego chrztu Kościół 
wszczepia nas jak gałązki w Pas-
chalną Tajemnicę Jezusa, w samą 
Jego Osobę. Z tego korzenia 
otrzymujemy cenny pokarm, aby 
uczestniczyć w życiu boskim. Tak 
jak uczniowie, również my przy 
pomocy pasterzy Kościoła wzra-
stamy w Winnicy Pańskiej, złą-
czeni Jego miłością. "Jeśli owo-
cem, jaki mamy przynosić, jest 
właśnie miłość, to jego warunkiem 
jest właśnie owo «trwanie», głębo-
ko związane z wiarą nierozstającą 
się z Panem" (Jezus z Nazaretu, 
Kraków 2007, str. 221). Niezbędne 
jest nieustanne trwanie w jedności 
z Jezusem, uzależnienie od Niego, 
gdyż bez Niego nic nie możemy 
uczynić (J 15, 5). W liście napisa-
nym do Jana Proroka, żyjącego na 
pustyni Gazy w V wieku, wierny 
zadaje pytanie: jak jest możliwe, 
aby jednocześnie zachować wol-
ność człowieka i niemożność 
uczynienia czegokolwiek bez Bo-

ga? A mnich odpowiada: jeśli 
człowiek skłania swe serce ku do-
bru i prosi Boga o pomoc, otrzy-
muje od Niego siłę niezbędną do 
wykonywania własnego dzieła. 
Wolność człowieka i potęga Boga 
kroczą razem. Jest to możliwe, 
gdyż dobro pochodzi od Pana, ale 
dokonuje się to dzięki Jego wier-
nym (List 763, S.C. 468, Paryż 
2002, 206). Prawdziwe "trwanie" 
w Chrystusie zapewnia skutecz-
ność modlitwy, jak mówi o tym 
błogosławiony mnich cysterski 
Gueryk z Igny: „Panie Jezu (...), 
bez Ciebie nic nie możemy uczy-
nić. Ty bowiem jesteś prawdzi-
wym Ogrodnikiem, Twórcą, tym, 
który uprawia i strzeże swego 
ogrodu, który sadzisz swoim sło-
wem, nawadniasz swym duchem, 
sprawiasz, że wzrasta swoją mocą" 
(Kazanie w celu wzmożenia po-
bożności w Psalmodii, S.C. 202; 
1973, 522). 

Drodzy Przyjaciele, każdy z nas 
jest niczym gałązka, która żyje tyl-
ko wtedy, gdy wzrasta każdego 
dnia w modlitwie, w przystępowa-
niu do sakramentów, w miłości,  

w swej jedności z Panem. A ten, 
kto kocha Jezusa – prawdziwy 
krzew inny, wytwarza owoce wia-
ry w celu obfitego żniwa ducho-
wego. Prośmy Matkę Bożą, aby-
śmy pozostawali mocno wszcze-
pieni w Jezusa i aby każde nasze 
działanie miało w Nim swój po-
czątek i w Nim swe spełnienie. 

Po wygłoszeniu rozważań i od-
mówieniu z wiernymi modlitwy 
maryjnej Ojciec Święty udzielił 
wszystkim błogosławieństwa apo-
stolskiego. Następnie pozdrowił 
ich kolejno po włosku, francusku, 
angielsku, niemiecku, hiszpańsku, 
słoweńsku, słowacku i polsku. 

W liturgii niedzieli Chrystus 
wzywa: „Wytrwajcie we Mnie,  
a Ja [będę trwał] w was”. Chodzi  
o więź tak mocną i żywą, jak połą-
czenie winnej gałązki z pniem 
drzewa. Przez Chrzest zostaliśmy 
włączeni w Chrystusa, abyśmy ży-
jąc Jego życiem, przynosili chwałę 
Ojcu. Trwajmy w tym zjednocze-
niu, aby nasze życie obfitowało  
w dobre owoce łaski. Niech Bóg 
wam błogosławi! 

 
 

O G Ł O S Z E N I A  
 Rozpoczęliśmy Kurs dla Narzeczonych. Spotkania odbywają się w dolnej plebanii w poniedziałki o godz. 
19.30. Zainteresowanych zapraszamy.  
 Dziś podczas Mszy św. o godz. 13:00 będzie śpiewał Chór Okręgowej Izby Lekarskiej „Medicantus”.  
Zapraszamy również na krótki koncert w wykonaniu Chóru – bezpośrednio po Mszy św. 
 Także dziś – o godz. 16:00 – zapraszamy na Jasełka pt. „Niesamowita historia zbawienia świata”.  
Po jasełkach będziemy zbierać ofiary przeznaczone na parafialne wyjazdy dzieci i młodzieży, czyli: ŚDM  
w Lizbonie, obóz PostCresima oraz na zimowisko. 
 22 stycznia będziemy gościć Archidiecezjalne Seminarium Misyjne Redemptoris Mater. Podczas każdej 
Mszy św. seminarzyści będą składać świadectwo swojego powołania i zbierać datki na utrzymanie 
Seminarium. W sposób szczególny zapraszamy na koncert kolęd świata w wykonaniu Seminarzystów  

– po Mszy św. o godz. 13:00. 
 Podczas kolędy – spowiedź święta w tygodniu – od poniedziałku do piątku odbywać się będzie piętnaś-

cie minut przed Mszą św. wieczorną. 

 Wspomnienia liturgiczne: wtorek – wspomnienie św. Antoniego, opata; czwartek – wspomnienie św. Józefa 

Sebastiana Pelczara, biskupa; sobota – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy.  
 

Konto parafii św. Augustyna:  
56 1240 2063 1111 0010 0087 4213 
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