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Miłość Ukrzyżowanego przynagla nas (2 Kor 5,14). 

 

 

*** 

Samuel spał w przybytku Pana, gdzie znajdowała 

się Arka Przymierza. Wtedy Pan zawołał Samue-

la, a ten odpowiedział: „Oto jestem”. Pobiegł do 

Helego mówiąc mu: „Oto jestem: przecież mnie 

wołałeś”. Heli odrzekł: „Nie wołałem cię, wróć 

i połóż się spać”. Położył się zatem spać. 

Lecz Pan powtórzył wołanie: „Samuelu!”. Wstał 

Samuel i pobiegł do Helego mówiąc: „Oto je-

stem: przecież mnie wołałeś”. Odrzekł mu: „Nie 

wołałem cię, synu. Wróć i połóż się spać”. Samuel 

bowiem jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana nie 

było mu jeszcze objawione. 

I znów Pan powtórzył po raz trzeci swe wołanie: 

„Samuelu!”. Wstał więc i poszedł do Helego, 

mówiąc: „Oto jestem: przecież mnie wołałeś”. 

Heli spostrzegł się, że to Pan woła chłopca. Rzekł 

więc Heli do Samuela: „Idź spać. Gdyby jednak 

kto cię wołał, odpowiedz: «Mów, Panie, bo sługa 

Twój słucha»”. Odszedł Samuel i położył się spać 

na swoim miejscu. 

Przybył Pan i stanąwszy zawołał jak poprzednim 

razem: „Samuelu, Samuelu!”. Samuel odpowie-

dział: „Mów, bo sługa Twój słucha”. 

Samuel dorastał, a Pan był z nim. Nie pozwolił 

upaść żadnemu jego słowu na ziemię. 
 

Sm 3,3b-10.19 
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HYMN 
(na melodię Serdeczna Matko) 

 

W każdym strapieniu 

i o każdej porze 

czuwa nad nami 

Miłosierdzie Boże. 

Kto Miłosierdziu 

Bożemu zaufa, 

wesprze go Pan Bóg 

i modlitw wysłucha. 

Kto Miłosierdziu 

Bożemu zaufa, 

wesprze go Pan Bóg 

i modlitw wysłucha. 

A gdy nam ciężko 

jest w smutku godzinie, 

balsam pociechy 

wnet do serca spłynie. 

I choćby wszystko 

zdawało się klęską, 

uciemiężony 

stanie się zwycięzcą. 

Więc uwielbiajmy 

Miłosierdzie Boże 

w każdym strapieniu 

i o każdej porze. 

 



 

 

\\

słuchających, gdy podana jest w łusce 

udanego dowcipu. [...]. 

Jakkolwiek należy być bardzo czujnym 

w unikaniu obmowy bliźniego, winniśmy 

się jednak wystrzegać pewnej skrajności, 

w jaką niektórzy popadają, kiedy dla 

uniknienia obmowy pochwalają grzech 

i dobrze się o nim wyrażają. Gdy się trafi 

osoba naprawdę obmawiająca, nie mów 

na jej uniewinnienie, że jest otwarta 

i szczera. Gdy to osoba najwidoczniej 

próżna, nie mów, że hojna i przyzwoita. 

Poufałości niebezpiecznych nie nazywaj 

prostotą lub szczerością w pożyciu. Nie 

upiększaj nieposłuszeństwa mianem gor-

liwości, ani zarozumiałości nazwą szcze-

rości, ani lubieżności imieniem przyjaźni. 

Nie, droga Filoteo, nie powinniśmy niby 

dla unikania wady obmowy przytakiwać, 

schlebiać lub dogadzać innym wadom, 

lecz należy po prostu i szczerze nazywać 

zło złem i ganić to, co naganne. 

[...] ganiąc wadę, należy oszczędzać ile 

możności osobę, która jest nią dotknięta. 

Możemy wprawdzie mówić głośno 

o grzesznikach odsądzonych od czci, 

publicznych i jawnych, byle zawsze 

w duchu miłości i współczucia, a nie 

w duchu zarozumiałości i pogardy ani też 

dla uciechy z upadku bliźniego, bo taka 

radość złośliwa dowodzi serca podłego 

i nikczemnego. [...]. 

Gdy słyszysz co złego o bliźnim twoim, 

poddawaj w wątpliwość oskarżenie, jeśli 

słuszność na to pozwala. Jeśli nie, mów 

o bliźnim, że miał dobry zamiar. A jeśli 

i to niemożliwe, użal się nad nim, skieruj 

na co innego rozmowę, przypominając 

sobie i słuchaczom, że kto nie upada, 

powinien Bogu za to dziękować. Przy-

wiedź obmówcę do opamiętania 

i powiedz coś korzystnego dla osoby 

obmówionej, jeśli wiesz o niej co dobre-

go. 
 

św. Franciszek Salezy 

Obmowa jest rodzajem morderstwa 
 

Ktokolwiek pozbawia bliźniego niesłusz-

nie dobrej sławy, nie tylko popełnia 

grzech, lecz nadto zobowiązany jest do 

naprawy wyrządzonej mu krzywdy [...]. 

Nikt bowiem nie może wejść do nieba 

jako złodziej cudzego dobra, a spomiędzy 

wszystkich dóbr zewnętrznych do najcen-

niejszych należy dobra sława. Obmowa 

jest rodzajem morderstwa. Mamy bowiem 

trojakie życie: duchowne, polegające na 

posiadaniu łaski Bożej, cielesne, zależne 

od duszy, i towarzyskie, polegające na 

dobrej sławie. Pierwszy rodzaj życia 

zabija w nas grzech, drugi śmierć, a trzeci 

odbiera nam obmowa. Atoli obmówca 

jednym cięciem języka popełnia zwykle 

trzy morderstwa. Zabija własną duszę 

oraz dusze tego, który go słucha, zabój-

stwem duchowym, a oprócz tego odbiera 

życie towarzyskie temu, którego obma-

wia. [...]. 

Ci, którzy obmowy swe zaczynają od 

pochwał lub żartów i drwinek w cztery 

oczy , są obmówcami najprzebieglejszymi 

i najjadowitszymi ze wszystkich. „Zarę-

czam – powiadają – że go kocham i że to 

człowiek zresztą uczciwy. Wszelako 

należy powiedzieć prawdę: szkoda, że 

postąpił tak zdradziecko”. „Bardzo to 

cnotliwa panna, tylko dała się podejść”. 

I podobne inne przyprawki. Czy nie wi-

dzisz podstępu? Kto chce ugodzić strzałą, 

przyciąga ją, napinając łuk jak najbliżej 

do siebie, lecz jedynie po to, by ją wyrzu-

cić z większa siłą. [...]. Obmowa 

w postaci drwinek jest jeszcze okrutniej-

sza. Jak bowiem cykuta sama w sobie nie 

jest trucizną gwałtowną, lecz dość powol-

ną i łatwo jej zaradzić, natomiast zażyta 

w winie działa śmiertelnie, tak obmowa, 

która sama z siebie, jak to mówią, łatwo 

by wchodziła jednym uchem, 
a wychodziła drugim, wbija się mocno 

w pamięć 

 

Ogłoszenia 

Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiej 
 

 

W pierwsze piątki miesiąca od godz. 

15.00 do Mszy Świętej wieczornej 

w kaplicy ECCE HOMO trwa adora-

cja Najświętszego Sakramentu. 
 

W każdą środę po Mszy Świętej wie-

czornej odprawiane jest nabożeństwo 

do Matki Bożej Nieustającej Pomo-

cy. 
 

 

 

 
 

 

 

ZAPRASZAMY do Parafialnego Od-

działu Akcji Katolickiej. 

Jeśli chcesz pogłębiać swe życie du-

chowe, zrobić coś dobrego dla innych 

– przyjdź do nas! 
 

Zapraszamy na spotkania w pierwsze 

środy miesiąca po wieczornej Mszy 

Świętej lub prosimy o kontakt pod 

numerem telefonu 12 283 19 10. 

 
 

Błogosławię wszystkich moich braci, 

którzy są teraz w Zakonie 

i będą wstępowali do niego 

aż do końca świata. 
 

św. Franciszek 
 

__________________________________ 
 

Intencje 

powierzone Apostolstwu Modlitwy 

przez Ojca Świętego na styczeń 2015 
 

Ogólna: Aby osoby należące do różnych 

tradycji religijnych, jak i wszyscy ludzie 

dobrej woli, współpracowali 

w promowaniu pokoju. 
 

Ewangelizacyjna: Aby w tym roku, po-

święconym życiu konsekrowanemu, za-

konnicy i zakonnice odnaleźli radość 

płynącą z naśladowania Chrystusa 

i gorliwie oddawali się posługiwaniu 

ubogim. 
 

__________________________________ 
 

Franciszkański Zakon Świeckich 

w Alwerni 
 

serdecznie zaprasza 
 

braci i siostry z FZŚ 

oraz wszystkich chętnych na spotkanie, 

które odbędzie się w kościele 

11 stycznia br. 
bezpośrednio po Mszy Świętej, 

rozpoczynającej się o godz. 10.00. 
 

Opiekunem Duchowym FZŚ w Alwerni 

jest o. Zbigniew. 
 

Więcej informacji o FZŚ można znaleźć 

na stronie: www.fzs.info.pl. 

http://www.fzs.info.pl/


 

ź

 
 

Soczewica duszona 
 

Składniki: 30 dag soczewicy z puszki, 

10 dag wędzonego boczku, cebula, mar-

chewka, por, papryka, łyżka koncentratu 

pomidorowego, 2 szklanki bulionu jarzy-

nowego (może być z kostki), sól, pieprz, 

ząbek czosnku. 

Wykonanie: Podsmażyć pokrojony 

w kostkę boczek, dodać drobno pokrojone 

warzywa i przez chwilę jeszcze smażyć.  

Następnie dodać koncentrat pomidorowy, 

bulion i soczewicę. Przyprawić 

i zagotować. 
 

Monika 

 

 

*** 

 

Fafik zauważył, że można 

w nieskończoność biec przed siebie 

i w nieskończoność kręcić się w kółko, 

jednak w pierwszym wypadku 

określenie »w nieskończoność« 

odnosi się do miejsca i czasu, 

a w drugim – tylko do czasu. 
 

 

 

 

Dziadek to ktoś, 

kto ma srebrne włosy 

i złote serce. 
 

 

 

 

*** 

 

 

 
 

Babcia to są miłe ręce,  

Książka, herbata słodka,  

Śmieszne słowa w dawnej piosence,  

Sukienka dla lalek i szarlotka  

 

Babcia to bajka, której nie znamy,  

Pudełeczka, perfumy, włóczka.  

Babcia to mama mojej mamy.  

A ja jestem wnuczka  

 

Oto babcia z uśmiechem na twarzy,  

z torbą pełną jabłek i warzyw.  

No i zaraz wszystko się odmienia.  

W domu robi się jaśniej, weselej.  

Jakby babcia przyniosła niedzielę  

z odrobiną Bożego Narodzenia. 
 

Anna Kamieńska 

W Krwawym polu srebrne ptaszę... 
 

Od 29 listopada 1860 roku, trzydziestej 

rocznicy wybuchu Powstania Listopa-

dowego, w Warszawie wrzało. Studenci 

publicznie śpiewali: „Jeszcze Polska nie 

zginęła!” i „Ojczyznę, wolność racz 

nam wrócić, Panie!”. Na ulicach można 

było spotkać ludzi ubranych w stroje 

narodowe – zakazane przez Rosjan – 

panie w czerni i panów 

w konfederatkach. Coraz częściej do-

chodziło do manifestacji patriotycz-

nych. W jednej ze swych powieści, 

Dziecię Starego Miasta, Józef Ignacy 

Kraszewski tak opisywał te dni: 
 

„Nie potrzeba było hasła, w sercach coś 

szeptało głosem tajemnym i wieść, 

i obowiązek. Nawet najchłodniejsi ule-

gali temu pożarowi, temu entuzjazmo-

wi, który pochłaniał wszystko. [...]. Kto 

nie przebył z nami tych chwil [...]; kto 

przywykł przypatrywać się tym wypad-

kom przez szkło uprzedzeń, wzgardy, 

chłodu i urzędowego potępienia, ten nie 

pojmie nigdy podniesienia ducha 

i olbrzymich ofiar [...]. Od małego 

dziecka do starca wszystko było gotowe 

na śmierć”. 
 

22 stycznia 1863 roku rozpoczęło się 

kolejne powstanie, mające przynieść 

Polakom wyzwolenie spod niewoli  

zaborców. Na wieść o jego wybuchu 

Cyprian Kamil Norwid pisał: 
 

„Głosem narodu jest harmonia ojczysta, 

mieczem – jedność i zgoda, celem – 

prawda [...]. Bo Ojczyzna – Ziomkowie 

– jest to moralne zjednoczenie, bez 

którego partie są jak bandy lub koczo-

wiska polemiczne, których ogniem 

niezgoda, a rzeczywistością dym wyra-

zów [...]. Ojczyzna jest to zbiorowy – 

obowiązek”. 

A Maria Kalergis, ukochana poety, 

w jednym ze swych listów pisała: 
 

„My jesteśmy z kraju, gdzie tuż pod 

ziemią tli się żar, a powietrze płonie, 

gdzie każdy nosi w sercu zarzewie nie-

nawiści i nadziei...” 
 

W lutym 1863 roku poeta Wincenty 

Pol, żegnając odchodzących do Powsta-

nia młodych ochotników, wręczył im 

tekst swej piosenki, która później znala-

zła się w tomie Kilka kart z krwawego 

rocznika. Dziś śpiewany przez Po-

wstańców utwór Pola znany jest pod 

kilkoma tytułami: Pobudka, 

W krwawym polu, W bój bez broni... 
 

W krwawym polu srebrne ptaszę. 

Poszli w boje chłopcy nasze. 

Ha! ha! Krew gra! Duch gra! hu! ha! 

I niech matka zna, jakich synów ma. 

Obok Orła znak Pogoni. 

Poszli nasi w bój bez broni. 
 

Monika Bachowska 

 

 

 
Kiedy prymas kard. Stefan Wyszyński 

oficjalnie przekazał ks. Wojtyle decyzję 

Stolicy Apostolskiej o nominowaniu go 

na biskupa, nominowany oponował: 

„Eminencjo, ja jestem za młody, mam 

dopiero 38 lat”. Prymas Tysiąclecia 

odpowiedział: „To jest taka słabość, 

z której szybko się leczymy. Proszę nie 

przeciwstawiać się woli Ojca Święte-

go”. A gdy ks. Wojtyła przyszedł do 

arcybiskupa Krakowa, Eugeniusza Ba-

ziaka, i wręczył mu list od Księdza 

Prymasa, arcybiskup wziął go pod rękę, 

zaprowadził do poczekalni, gdzie sie-

dzieli inni księża, i powiedział: „Habe-

mus papam”. 
 

Zob. 

Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, s. 14-16 



- 

Dumka o Bożym Narodzeniu 

i polskich poetach (cz. II) 
 

W czasach gdy językiem liturgii była 

niezrozumiała dla większości łacina, 

ludzie w okresie Bożego Narodzenia 

schodzili się, by oglądać jasełka. Tam 

wszystko było proste i znane: Dzieciąt-

ko w ramionach Matki – tulone 

z miłością, słuchające płynącego z serca 

śpiewu i czuwający nad Nimi Józef. Nic 

więc dziwnego, że wiele spośród pol-

skich kolęd to po prostu kołysanki. 

Największy ich rozkwit przypadł na 

wiek XVII. Wówczas Wespazjan Ko-

chowski, kronikarz i żołnierz z czasów 

Jana III Sobieskiego, pisał: 
 

W jasełkach leży 

Kwiatek śliczny 

Panieńskie porodzenie 

Jego tulą aniołowie 

Ninu, ninu, ninu 

Nie płacz Panieński Synu... 
 

Powstała też wtedy inna, anonimowego 

autora, kołysanka: 
 

Śpijże, śpij, mój Jezuniu... 

Masz sianeczko, 

Żłób – łóżeczko 

Polub synku, synusiu... 

Grajcie memu 

Jedynemu 

Kwiateczkowi, z wijoli 

Grajcie li, li 

A w tej chwili  

Zaśnie Dziecię powoli... 
 

Z XVII wieku pochodzi także najbar-

dziej znana kolęda-kołysanka, której 

rękopis można oglądać w Archiwum 

Archidiecezjalnym w Poznaniu, czyli 

Lulajże Jezuniu. Autor pozostaje ano-

nimowy, ale sama kolęda stała się inspi-

racją dla innych twórców. 

 
św. Jan Paweł II 

 

 

 

Korzenie pobożności Jana Pawła II 

głęboko tkwiły w polskiej religijności 

ludowej. Ojciec Święty chętnie śpie-

wał kolędy czy Gorzkie żale, 

a odmawiając Litanię Narodu Pol-

skiego czy Modlitwę za ojczyznę 

ks. Piotra Skargi, bardzo się wzruszał. 

W książce Pamięć i tożsamość napi-

sał: 
 

Wysiłek pierwszych Piastów zmierza-

jący do ugruntowania polskości 

w formie państwowej na ściśle okre-

ślonym obszarze Europy był wspiera-

ny przez szczególną inspirację du-

chową. Jej wyrazem był chrzest 

Mieszka I i jego ludu (966 r.), dzięki 

czeskiej księżniczce Dobrawie, jego 

żonie. Wiadomo, w jakim stopniu 

zadecydowało to o ukierunkowaniu 

kultury tego słowiańskiego ludu żyją-

cego nad brzegami Wisły. 

Na przykład Fryderyk Chopin wykorzy-

stał jej motyw w swym scherzo h-moll. 
 

W XIX wieku Cyprian Kamil Norwid, 

kontemplując cud nocy betlejemskiej, 

w swej litanii Do Najświętszej Marii 

Panny pisał: 
 

Cóż wdzięczniejszego jako wdzięczność 

matki, 

Nadobniejsze co od panieneczki [...] 

Czy prawda, że się Prawda urodziła 

I że Stworzyciel stawa się 

stworzeniem?... 

Cóż wdzięczniejszego? [...] 

Albo gdzie Miłość czystsza 

i wznioślejsza 

Między wszystkiemi wszech-serc 

miłościami 

Prócz tej Miłości?... Matko 

Najśliczniejsza, 

Módl się za nami! 
 

Także w XIX wieku warszawski poeta 

i etnograf, Teofil Lenartowicz, napisał 

jedną z najbardziej nastrojowych 

i wzruszających kolęd, do dziś stano-

wiącą inspirację dla twórców szopek: 
 

Mizerna cicha, stajenka licha, 

Pełna niebieskiej chwały; 

Oto leżący, przed nami śpiący, 

W promieniach Jezus mały. 
 

Nad Nim Anieli w locie stanęli 

I pochyleni klęczą 

Z włosy złotymi, z skrzydły białymi 

Pod malowaną tęczą. 
 

Wielkie zdziwienie, wszelkie 

stworzenie, 

Cały świat orzeźwiony; 

Mądrość Mądrości, Światłość 

Światłości, 

Bóg-Człowiek tu wcielony. 

Stosunkowo niedawno, bo zaledwie 80 lat 

temu, tuż przed wybuchem II wojny świa-

towej, jezuita o. Mateusz Jeż napisał 

kolędę, która później stała się bardzo 

popularna pośród ludzi pozbawionych 

domu, rodziny, skazanych na tułaczkę, 

przebywających w obozach i łagrach:  
 

Nie było miejsca dla Ciebie 

W Betlejem w żadnej gospodzie, 

I narodziłeś się Jezu 

W stajni, ubóstwie i chłodzie. [...]. 
 

Nie było miejsca, choć chciałeś 

Wszystkim otworzyć swe Serce 

I kres położyć miłośnie 

Ludzkiej nędzy, poniewierce. 
 

A dzisiaj czemu wśród ludzi 

Tyle łez, jęków, katuszy? 

Bo nie ma miejsca dla Ciebie 

W niejednej człowieczej duszy. 
 

Ksiądz-poeta Janusz Pasierb (1929-

1993), myśląc o Bożym Narodzeniu, 

napisał: 
 

[...] udał się Bogu ten cudowny wyna-

lazek miłości, jakim było przyjście na 

świat Dziecka, którym trzeba się opie-

kować. 
 

Monika Bachowska 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wierzysz, że Bóg narodził się 

w betlejemskim żłobie, 

lecz biada ci, jeśli nie narodził się 

w tobie... 
 

(słowa przypisywane 

Adamowi Mickiewiczowi) 


