
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. „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 kierował 
naszym …  13.  Jakub i Jan zostawili ojca swego z …   

Papież Franciszek:  … Dopiero osobiste spotkanie             

z Jezusem rodzi pielgrzymkę wiary i bycia uczniem. 
Będziemy mogli mieć wiele doświadczeń, 
dokonać wielu rzeczy, nawiązać więzi z wieloma 
ludźmi, ale dopiero spotkanie z Jezusem, o tej 
godzinie, którą zna Bóg, może nadać naszemu 

życiu pełny sens i sprawić, aby nasze plany i inicjatywy 
były owocne. 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,                  
a zatem na ciągłym poszukiwaniu miejsca, w którym On 
mieszka. Oznacza to, że jesteśmy powołani do 
przekraczania religijności nawykowej i oczywistej, 
ożywiając spotkanie z Jezusem na modlitwie,                           
w rozważaniu Słowa Bożego i przystępując do 
sakramentów, aby przebywać z Nim i przynosić owoc 
dzięki Niemu, Jego pomocy, Jego łasce. Szukać Jezusa, 

spotykać Jezusa, iść za Jezusem ... to jest ta 
droga. Niech Maryja Panna wspiera nas w tym 
postanowieniu, aby iść za Jezusem, iść i przebywać tam, 
gdzie On mieszka, aby słuchać Jego Słowa życia, 
dołączyć do Tego, który gładzi grzech świata, znaleźć             
w Nim nadzieję i zapał duchowy.  [Anioł Pański 14. 01.  

2018];  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 dziś, tak jak i w przeszłości, 
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]                     

Stefan Kard. Wyszyński - Lepiej i właściwiej jest 

cierpieć z gorliwości o sprawę Bożą, niż uzyskać 

pochwałę roztropności od nieprzyjaciół Boga i Kościoła. 
(Kromka chleba, I - 27).                                                 
*- 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]. 
MOJE POSTANOWIENIE: Pomodlę się słowami: «Panie 

Jezu, zmiłuj się nade mną». … 
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Spowiedź pół godziny 

      przed i po Mszy Św. 
     oraz na prośbę.  

 

1 B  I  K  E x x x x x 

2 x N   R  C  J   E 
3 x x x P Ó  D  C  E x 

4 G  L  L  J  K  M x 

5 x x S  E  I x x x x x 

6 P  Z  S  E  Ł x x x 

7 x x x S T  N  E   E 
8 x x x U W  Ę  I   Y 
9 S  Y  O  O  Y x x x 

10 x x Z  B  D  U   A 
11 x x x P O  O   Ł x x 

12 x x x x Ż  C   M x x 

13 x N   E  N  K   I 
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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, Jezus przyszedł 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. I rzekł do nich 
Jezus: „Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się 
staniecie rybakami ludzi”. A natychmiast, 
porzuciwszy sieci, 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, zostawiwszy ojca swego, 
Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli 
za Nim. 
Co to znaczy zostawić wszystko i pójść za 
Jezusem? To znaczy uwierzyć, że mówi prawdę. 
Bardziej zaufać Jemu niż sobie. To pozwolić, by 
nas odrywał od tego, na czym jesteśmy skupieni                       
i czym jesteśmy pochłonięci. To nabrać dystansu 
do własnych dążeń. Choć zewnętrzne warunki 
pozostają jednakowe, wewnątrz zmienia się 
mnóstwo: w każdej sprawie pytamy Jezusa o Jego 
wolę, wszystko jej podporządkowujemy, 
pozwalając, aby to On faktycznie kierował naszym 
życiem. 
[ks. J. Januszewski, „Oremus” styczeń 2009, s. 95]; 
 

* „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.  
 [Jan Twardowski, W świetle Ewangelii, wyd. W drodze 2005. 
s.117]…  

MODLITWA WIERNYCH  - Módlmy się - 
1. - za Ojca świętego Franciszka, biskupów                              

i kapłanów, o odwagę i potrzebne siły …                                  
2. - za rządzących, aby usłyszeli słowa Dobrej Nowiny…                     
3. -  za dzieci z naszego Instytutu, ich rodziny, lekarzy, 

pielęgniarki aby odpowiadali swoim życiem na wezwania 
Boga …                                             
4.  - za nas, abyśmy poznawszy  Jezusa Chrystusa, 

Jemu zawierzyli nasze życie i poszli za Nim -  

CIEBIE PROSIMY …- Wysłuchaj nas Panie …        
Ewangelię według Lectio Divina:                                                  
I - Lectio  - Przeczytaj w skupieniu,  kilka razy święty 
tekst Ewangelii jak gdyby dyktował  Go dla ciebie 
Duch Święty. - II -  Meditatio –.Staraj się zrozumieć 
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...”]                     

 

Wszystkim naszym Babciom i Dziadkom życzymy 
dużo zdrowia oraz obfitości Bożych Łask! 

 KALENDARIUM:                     
21. 0I -  pn.  – Wsp. św. Wincentego, diakona                               
i męczennika – (III w.) - diakon Kościoła w Saragossie                      

w Hiszpanii, poniósł śmierć męczeńską w Walencji                         
w czasie prześladowań za Dioklecjana. Jego kult bardzo 
szybko rozpowszechnił się w całym Kościele.  
…”Pragnąć wiele od Boga , spodziewać się po innych 
tylko dobra; to jakby wyjść na spotkanie Chrystusa”.                      
24. 0I - śr. – Wsp.  św. Franciszka Salezego, biskupa                       
i doktora Kościoła - Święci przekonują nas, że słowo 

Boże może wydać nadzwyczajne owoce. Czy św. 
Franciszek Salezy (1567-1622) nie zawstydza nas i nie 
zachwyca? Zawstydza, ponieważ otrzymał niewiele,                                
a tak wiele potrafił dać innym (...). I zachwyca, bo jego 
dobroć po tylu latach udziela się także nam. Słowo Boże 
może wydać stokrotne plony, niezależnie od tego, gdzie       
i kiedy je posiano.                                           
25. 0I  - czw.  – Święto nawrócenia św. Pawła 
Apostoła – Szaweł z Tarsu w jednej chwili został 

uczniem Chrystusa i jego Apostołem. Bóg do każdego                 
z nas mógłby przyjść równie wyraźnie, jak do Szawła, 
gdyby nie to, że my prawie wcale nie pragniemy takiego 
spotkania, a nawet się go boimy… Wolimy skromniejsze 
powołania. Ale czy nie jest to fałszywa pokora? Przecież 
Chrystus nikomu z nas nie wręcza zaproszeń drugiej 
kategorii. Każdemu z nas wyznaczył godne miejsce                    
w swoim planie. [o. K. Mądel SJ, „Oremus” 2001, s. 93, 101]; 
26. 0I  - pt.  – Wsp. świętych biskupów Tymoteusza                     
i Tytusa – Współpracownicy św. Pawła. Tymoteusz był 

biskupem Efezu, Tytus – biskupem Krety. Za ich 
wstawiennictwem modlimy się, aby ciągle znajdowali się 
ludzie gotowi całkowicie poświęcać życie dla służby 
Ludowi Bożemu. [x  J. Januszewski, 01. 2009, s. 103-104]; 
27. 0I  - sb.  – Wsp. św. Anieli Merici, dziewicy                     

– (ur. 1474-1540 ) – włoska święta, założycielka 
Zgromadzenia Sióstr Urszulanek, należąca do III Zakonu 
św. Franciszka. Dążyła do odnowy Kościoła katolickiego: 
„On jest Tym, który daje odwagę, męstwo – tylko 
poproś”.                        


