
Krzyżówka:  1.  „… za Mną, a uczynię was rybakami 
ludzi”.  2. „Lud, który siedział w …, ujrzał światło wielkie”. 
3. Powołani uczniowie natychmiast … łódź i ojca i poszli  
za Jezusem  4. Jezus z uczniami nauczał w …   5. Jezus 

najpierw … Szymona, zwanego Piotrem i Andrzeja,                 
a później Jakuba i Jana.  6. „… się, albowiem bliskie jest 
królestwo niebieskie”.  7. Jezus przez swoje 

zmartwychwstanie przeprowadził nas razem z sobą                   
do życia … 8. Gdy Jan został …, Jezus usunął się do 
Galilei  9. Jezus głosił Ewangelię o … i leczył wszelkie 

choroby wśród ludu. 

 Papież Franciszek -… „Prawo Pańskie nie działa                          

w sposób zewnętrzny, lecz wkracza do serca i zmienia 
naszą mentalność…. Przemiana życia, nowe 
przymierze odnawia mnie i sprawia, że zmieniam 
swoje życie, nie tylko mentalność i serce, ale 
także życie. Żyć bez grzechu, z dala od grzechu. 
To jest nowe stworzenie. W ten sposób Pan nas 
wszystkich stwarza na nowo” – … Nowe stworzenie 
oznacza również, iż nie należymy już do bożków, ale do 
Boga prawdziwego. Prośmy Pana o wierność                            
w podążaniu tą drogą przymierza, wierność Jego dziełu 
przemiany naszej mentalności, przemiany naszego 
serca, życia… Przemiany serca, przemiany życia, aby 
już więcej nie grzeszyć czyli nie przypominać Panu,                   
o tym co już zapomniał, poprzez nasze dzisiejsze 
grzechy  i zmianę przynależności: abyśmy nigdy 
nie należeli do światowości, do ducha świata, 
nonsensów świata, a tylko do Pana” –” ... 
[20.01.2017-  z kaplicy Domu św. Marty].                
Św. Jan Paweł II  - Chrześcijańskie Objawienie to 

prawdziwy drogowskaz dla człowieka … Prawda, którą 
pozwala nam poznać Objawienie ... jawi się jako 
bezinteresowny dar, pobudza do myślenia i domaga się, 
by przyjąć ją jako wyraz miłości. Ta objawiona prawda 
jest wpisaną w nasze dzieje zapowiedzią owej 
ostatecznej i doskonałej wizji, jakiej Bóg zamierza 

udzielić tym, którzy w Niego wierzą lub poszukują Go 
szczerym sercem. … - Wprowadza na ową «ścieżkę 
życia» (Ps 16 [15], 11), której kresem — jak poucza nas 
wiara — jest pełna i nieprzemijająca radość kontemplacji 
Boga [Encyklika FIDES ET RATIO, ogł.14 IX1998]. 

Stefan Kardynał Wyszyński – Odnowa świata,                 

o której tak dużo dzisiaj się mówi i pisze, polega 
na tym, abyśmy uwierzyli, że Bóg jest Miłością,                
i abyśmy  z tej miłości, którą Bóg włożył w nasze istnienie 
i życie, czerpali dla braci. [Druga Kromka Chleba, 01.31]. 

„Pójdźcie za Mną”- co to znaczy?                 

– Iść za Jezusem to iść za głosem Ewangelii świętej, 
która podaje trzy rady, zapisane w katechizmie: bądź 
ubogi, bądź czysty, bądź posłuszny. - Trudno być 
ubogim. Ktoś powiedział, że ubogi to ten, który wkłada 
puste ręce w ręce Pana Boga. Jest świadomy, że to, co 
posiada – ma od Boga, by mógł pomagać innym. – Co to 
znaczy być czystym? – Kochać, ale tak, by zawsze w tej 
miłości był Bóg. - Co to znaczy być posłusznym? – 
Pokochać wolę Bożą. – Pójść za Jezusem to walczyć             
ze swoim wygodnictwem, widowiskami, urządzanymi              
na swoją cześć.  [ks. Jan Twardowski].                                  

Pan moim światłem i zbawieniem moim (Ps 27)                

Czy królestwo niebieskie jest bliskie czy dalekie ? - 
Wydaje nam się, że jest dalekie i chyba nie bardzo 
możliwe. Już sama nazwa „królestwo niebieskie” dziwi               
i przypomina książeczkę dla dzieci z malowanką 
niebieskiego aniołka na okładce. Nieraz myślimy,                  
że otacza nas raczej królestwo ponure, ciemne,                       
z deszczami od rana do nocy, bez skrawka niebieskiego 
nieba. Może Bóg wydaje się nam bardziej czarny niż 
niebieski i stale kojarzy się z Bogiem nieszczęścia, 
krzyża, choroby, pogrzebu? – „Bliskie jest królestwo 
niebieskie”, zapewnia Jezus. Blisko jest Bóg niebieski, 
pogodny, Ten, który może nam dać radość prawdziwą, 
wolność wewnętrzną, rozgrzeszenie, światło, które 
przenika nawet przez to, co najbardziej boli.                     
MOJE POSTANOWIENIE: Podziękuję Panu Bogu                     

za powołanie do bycia chrześcijaninem i o łaskę 
budowania mostów z innymi … Poproszę tez o wierność                       
w podążaniu drogą przymierza i wierność Jego dziełu 
przemiany naszego życia… 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę. 

 
 

  1 x x x x x P  J   C  E 

  2 C  E   O   I x x x x 

  3 Z  S   W   I x x x x 

  4 S  N   O  A  H x x x 

  5 x P  W  Ł  Ł x x x x x 

  6 x N  W  A  A    E x 

  7 W  E   N   O x x x x 

8 x x x U  I  Z  O  Y x 

9 x K  Ó  E  T   E x x 
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Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie 
choroby wśród ludu. (Mt 4,23)                                       

Mt 4,12-23                                     

Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się 
do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł                      
w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona                        
i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: 
Ziemia Zabulona i ziemia Neftalegou, Droga morska, 
Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział                                
w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom 
cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd począł 
Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem 
bliskie jest królestwo niebieskie. Gdy Jezus przechodził 
obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, 
zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali 
sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: 
Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni 
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł 
stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna 
Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym 
Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też 
powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli             
za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając                         
w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o 
królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości 
wśród ludu.  „Pan moim światłem i zbawieniem moim” – 
śpiewał Izrael od pokoleń. I oto nadszedł czas, gdy 
proroctwa się wypełniły i „lud, który siedział w ciemności, 
ujrzał światło wielkie”. W cudzie Wcielenia Bóg stał się 
człowiekiem, by tak jak my żyć i umrzeć. A przez swoje 
zmartwychwstanie przeprowadził nas razem z sobą do 
życia wiecznego. Podczas każdej Eucharystii ogarnia 
nas to samo jedyne i niepowtarzalne Światło, Jezus 
Chrystus, w którym jest nasze zbawienie. [Halina Świrska, 
„Oremus” styczeń 2008, s. 109].                                    

Pan obrońcą mego życia  (Ps 27)                       

Każdego z nas Bóg powołał przede wszystkim                             
do chrześcijaństwa. Jezus powołał na apostołów nie 
najgodniejszych, najmądrzejszych i najsilniejszych. 
Powołał … Szymona, który zaparł się Go paskudnie …, 
Tomasza niedowiarka …, Jana i Jakuba, popędliwych 
synów gromu, Mateusza, który gorszył zawodem, jaki 
wykonywał, wreszcie smutnej pamięci Judasza. …                        
W powołaniu ważniejsza jest wytrwałość i wierność  niż 
nasza ocena samych siebie. Nie naszym zadaniem jest 
tłumaczyć Panu Bogu, że się omylił i nie nadajemy się na 
chrześcijan. Mamy po prostu iść tą drogą, którą 
wyznaczył nam sam Jezus.  [x J. Twardowski, W świetle 
Ew., wyd. W drodze 05. s.20 i 21].     

 MODLITWA WIERNYCH:  Módlmy się -                                                       
1. - za Ojca Świętego, aby prowadził powierzony przez 

Pana Lud Boży do zbawienia – CIEBIE PROSIMY …                          
2. - za chrześcijan, aby Miłość, która wzywa do dialogu                       

i przebaczenia połączyła nas w jednym Kościele –…             
3. - za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, lekarzy, 

pielęgniarki, aby nie zagłuszali wołania Pana: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.- CIEBIE...          
4. - za rodziny skłócone, aby potrafiły na nowo sobie 

wybaczyć CIEBIE PROSIMY … 

5. - za nas, tu obecnych, abyśmy zawsze byli otwarci 
na dialog z każdym człowiekiem – CIEBIE PROSIMY 

-  WYSŁUCHAJ NAS PANIE  
Kontempluj Ewangelię według Lectio Divina;                         
I - Lectio  - Czytaj z wiarą święty tekst, jak gdyby 
dyktował go dla ciebie Duch Święty. - Upominam was, 

bracia, w imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyście 
byli zgodni i by nie było wśród was rozłamów; byście byli 
jednego ducha i jednej myśli. Doniesiono mi bowiem                        
o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się 
między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: 
„Ja jestem Pawła, a ja Apollosa; ja jestem Kefasa,                          
a ja Chrystusa”. Czyż Chrystus jest podzielony? Czyż 
Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła 
zostaliście ochrzczeni? …. (1 Kor 3,10-13.14)                         
II -  Meditatio - Staraj się zrozumieć - pytaj siebie:       
"Co Bóg mówi do mnie?" -. Paweł Apostoł zdawał 
sobie sprawę, że chrześcijanie z Kościoła w Koryncie nie 
są jeszcze doskonali. … Na tej drodze często pojawiały 
się sytuacje trudne a wśród nich rozłamy, brak zgody. 
Stąd Apostoł tak mocno wzywa ich do obrony jedności                      
w myśl zasady, że zgoda buduje, jej brak rujnuje - … Jak 
ja dbam o jedność i zgodę w grupach, do których 
przynależę, które tworzę? Jak staram się rozwiązywać 
sytuacje konfliktowe? Czy brak zgody w grupie 
(wspólnocie, rodzinie…) czasami nie jest mi na rękę …? 
Czy staram się być z innymi jednego ducha i jednej 
myśli?  - Apostoł Paweł dowiedział się z relacji ludzi 
Chloe, że w Koryncie zdarzały się spory w czasie, 
których ich uczestnicy broniąc swoich racji, powoływali 
się na różne autorytety. Paweł przypomina, że jedynym 
autorytetem jest Chrystus, który oddał życie za Koryntian 
i tym życiem obdarzył ich w czasie chrztu świętego. 
Chrystus nie jest podzielony. Podziałów powinni, więc 
unikać Jego uczniowie. Sam Paweł w swym trudzie 
przepowiadania czynił wszystko, aby nie zniweczyć 
Chrystusowego krzyża, który łączy a nie dzieli.                                 
- Czy pamiętam, że jednym z największych pragnień 
Pana Jezusa, jest pragnienie jedności wśród Jego 

wyznawców? - Czy staram się … nie dopuścić                                
do podziałów w moim życiu, … - Czy swoim życiem nie 
niweczę wartości, które symbolizuje krzyż Pana Jezusa?                                                
- III - Actio/oratio - Teraz ty mów do Boga.  Pozwól 

Bogu zstąpić do swojego serca i mów o przeżyciach, 
które rodzi w tobie słowo. Może ci w tym pomóc modlitwa 
psalmu: O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam: 
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu                        
IV -  Contemplatio:  Trwaj przed Bogiem... To czas 
bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. 
Powtarzaj w różnych porach dnia:  Oczekuj Pana, bądź 
mężny, nabierz odwagi i oczekuj Pana. (Ps 27)                        
[x. R. Stankiewicz SDS – www.Katolik].      
KALENDARIUM:                                                        
25. I. – śr.- 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. [x M. Zachara 
MIC, „Oremus” styczeń 2007, s. 98].                                                                
26. I. – czw.-  Wsp. świętych biskupów Tymoteusza                       
i Tytusa – byli wychowankami i współpracownikami                   

św. Pawła. Tymoteusz był biskupem Efezu, Tytus – 
biskupem Krety. Całkowicie poświęcili życie w służbie 
Ludowi Bożemu.                                                 
27. I. – pt.- Wsp. bł. Jerzego Matulewicza, biskupa - 

(1871-1927), odnowiciel Zgromadzenia Księży 
Marianów, biskup wileński, wizytator Kościoła na Litwie... 
Jego słowa mówiące o służbie w Kościele … mogą nas 
zawstydzać: „Jeśli wolno prosić, to daj, Panie, abym                      
w Twoim Kościele był jak ścierka, którą wszystko 
wycierają, a potem wyrzucają gdzieś w najciemniejszy, 
ukryty kąt. Daj, bym był wzgardzony, bym się zdarł, 
zużył, byle tylko Twoja chwała rosła i rozszerzała się”. 
[ks. J. Januszewski, „Oremus” 01. 2009, s. 107].                         
28. I. – sb.- Wsp. św. Tomasza z Akwinu, prezbitera                         
i doktora Kościoła - XIII w. filozof i teolog, doktor 

Kościoła - swoje wielkie możliwości intelektualne                              
i niespotykaną pracowitość oddał do dyspozycji Boga. 
Przekonywał, że rozum nie kłóci się z wiarą, lecz do niej 
prowadzi i ją wyjaśnia. Zbudował system teologii, od jego 
imienia nazywany tomizmem, na którym oparła się nauka 
Kościoła. Był przy tym bardzo pokorny.Swe przemyślenia 
przedstawiał nieustannie Bogu na modlitwie. …                        
[H. Świrska, „Oremus”  01. 2008, s. 113].                    
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