
należy upominać, gdyż grzeszą smucąc się z czyjegoś dobra. Ale należy też 

zwrócić uwagę czy osoby życzliwe nie zachowują się w życiu jak widzowie w 

teatrze, którzy jedynie pochwalają dobro, ale sami w nic się nie angażują. 

Wśród wielu podobnych uwag znajduje się również ta, by inaczej pouczać 

zdrowych, a inaczej chorych.  

 

Pouczenie polega na przedstawieniu zasady, by pragnąć podobać się Bogu 

wówczas, gdy można, a nie później, gdy już nie można. Prawdę tę poznaje się 

dotkliwie wówczas, gdy człowiek traci zdrowie i na próżno szuka tego, z czego 

nie skorzystał we właściwym czasie. „Byś nie wzdychał w ostatnich dniach, 

gdy zniszczysz już ciało i siły swoje.” 

 

Zdrowie - przestrzega św. Grzegorz - może nam zostać odebrane nagle. 

Człowiek może wówczas popaść w wielką udrękę, bowiem chciałby nadrobić  

stracony czas i korzystać ze zdrowia dla dobrego życia. Tymczasem nie można 

już naprawić szkód, które spowodowane zostały beztroską zmarnowanych lat. 

 

Zdrowie zatem nie tyle ma służyć dobremu samopoczuciu, ile jest darem dla 

prowadzenia odpowiedzialnego życia służby. 

 

Zatem na Nowy Rok życzmy sobie zdrowia w duchu, w jakim rozumiał to św. 

Grzegorz Wielki, benedyktyn i reformator Kościoła - zdrowia dla spełnionego 

życia. 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

W Nowym Roku życzymy naszym Czytelnikom wiele łask od 

nowonarodzonego Jezusa, aby On był dla nas przykładem i każdego dnia 

napełniał nasze serca nadzieją zbawienia. Niech Matka Najświętsza otacza nas 

opieką i pokojem w całym 2022 roku! 

 

 

 

Opracował LukSad 

Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Ap. Piotra i Pawła 
ul. Kościelna 2,     Kancelaria: 
05-311 Dębe Wielkie    środa i sobota 8.00-9.00 
e-mail: Ks. Proboszcz – zarskis@wp.pl pon.- piątek 16.30-17.30 
e-mail: Ks. Wikary – pawelkontradcki3@wp.pl  tel. 25-757-78-93  
redakcja: parafialnagazetka@gmail.com 

 

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim (J 1, 1-5. 9-14) 

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było 

na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, 

z tego, co się stało. 

 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci 

i ciemność jej nie ogarnęła. 

 

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. 

Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. 

 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat 

przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie 

poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym 

jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy 

wierzą w imię Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z 

Boga się narodzili. 

 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy. 

 

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym 

powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był 

wcześniej ode mnie». Z Jego pełności wszyscy otrzymaliśmy – łaskę po łasce. 

 

“LUMEN” 

NR 1/2022 

 

PARAFIA POD 

WEZWANIEM 

ŚW. AP. PIOTRA I PAWŁA 

 

2.01.2022 r. 

 

mailto:zarskis@wp.pl
mailto:parafialnagazetka@gmail.com


Podczas gdy Prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda 

przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział; ten Jednorodzony 

Bóg, który jest w łonie ojca, o Nim pouczył. 

 

słowa o Słowie 

(komentarz do Ewangelii) 

 

Tekst dzisiejszej Ewangelii jest pięknym starochrześcijańskim hymnem, którym 

modlili się pierwsi wyznawcy Jezusa w ramach spotkań liturgicznych, a który 

św. Jan włączył – po odpowiednich modyfikacjach – jako prolog, czyli wstęp, 

do swojej Ewangelii. 

 

Wśród bogactwa treści tego hymnu warto wyakcentować następujące sprawy: 

po pierwsze, Jan nazywa drugą Osobę Bożą „Słowem” (gr. Logos), mówi o 

Jego istnieniu od samego początku, czyli preegzystencji, i podaje, iż to Słowo 

jest prawdziwym Bogiem. Czyni tak przeciwko tym wszystkim, którzy 

twierdzili, że wcielone Słowo, czyli Jezus Chrystus, jest tylko człowiekiem 

(herezja ebionitów). 

 

Po drugie, Jan podkreśla, że Słowo stało się także „ciałem”, czyli jednym z nas. 

To stwierdzenie przeciwstawia się z kolei tym wszystkim, którzy uważali, że 

Jezus jest wyłącznie Bogiem i ma pozorne ludzkie ciało (herezja doketów). 

 

I tak, w ogniu teologicznych dyskusji i przemyśleń docierano do pełni prawdy o 

Jezusie jako prawdziwym Bogu i prawdziwym Człowieku. Tylko On – jak 

słyszymy w zakończeniu hymnu – potrafi „pouczyć” nas o tym, kim tak 

naprawdę jest Bóg, Jego i nasz Ojciec. 

 

"Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi 

Bożymi". 

 

Jesteśmy obdarzeni wielkim przywilejem. Możemy słuchać słów samego Boga. 

Jest to naprawdę coś niezwykłego i pięknego. Bóg mówi do nas za każdym 

razem, kiedy z wiarą otwieramy księgę Pisma Świętego. Jednak szczególnym 

momentem jest ten podczas Eucharystii. Każda liturgia słowa na Mszy św. jest 

naładowana Bożą obecnością. 

 

Warto zdać sobie z tego sprawę, że uważne przyjmowanie Słowa Bożego 

sprawia, że odkrywamy w sobie wielką godność. Jaką? Godność Dziecka 

Bożego. O tym właśnie jest Dobra Nowina, która wybrzmiewa w całym okresie 

Bożego Narodzenia. 

 

Syn Boży stał się człowiekiem właśnie po to, aby nie było wątpliwości, że w 

Nim jesteśmy dziećmi Boga. Oczywiście możemy przez swoje decyzje 

zrezygnować z tego wielkiego przywileju. Niemniej czy warto? Każdy kto 

przyjął Jezusa za Brata – zyskał. Duchowe profity przewyższają czysto 

ziemskie straty. 

 

Po pierwsze w Jezusie stajemy się usprawiedliwieni od grzechu. Po drugie 

mamy śmiały przystęp do Boga. Po trzecie stajemy się dziedzicami bogactwa 

Wszechmogącego Boga. A co tracimy? Grzech, nałogi, zniewolenia i to 

wszystko, co ostatecznie prowadzi do śmierci. 

 

 

Zdrowia na Nowy Rok 

Zdrowie jest darem, łaską i należy mieć to na względzie, by nie obrócić daru na 

korzyść zła i nie stać się gorszym z tego powodu. Zdrowie nie tyle ma służyć 

dobremu samopoczuciu, ile jest darem dla prowadzenia odpowiedzialnego życia 

służby. Życzmy sobie zatem zdrowia dla spełnionego życia. Życzenie sobie 

zdrowia jest prawdopodobnie najczęstszą formą życzeń, do której dodajemy „i 

szczęścia”. 

 

Papież Grzegorz I żyjący na przełomie VI i VII wieku, pierwszy mnich na 

Stolicy Piotrowej, pisze o zdrowiu w sposób, który może przydać takim 

życzeniom chrześcijańskiej głębi. W dziele „Księga reguły pasterskiej” św. 

Grzegorz dużo miejsca poświęca problemowi nauczania i dostosowania się do 

słuchaczy. Dzieli ich na wiele grup, z których każda składa się z 

przeciwstawieństw. 

 

I tak, inaczej należy pouczać młodzieńców, inaczej starców, inaczej pogodnych, 

inaczej smutnych, inaczej niecierpliwych, inaczej cierpliwych, inaczej 

życzliwych, inaczej zawistnych, inaczej małomównych, inaczej gadatliwych, 

inaczej wszczynających kłótnie, inaczej pokój czyniących - i jeszcze wiele 

innych tego typu rozróżnień. 

 

Charakterystyczne w pouczeniu jest to, że żadna z grup nie jest wolna od 

możliwości popełnienia błędu. W żadnej z wymienionych antynomii nie należy 

zakładać, że jedna grupa jest problematyczna, a druga nie. Np. pogodni - pisze 

papież - mogą mieć skłonność do zbytku. Smutni - do gniewu. Zawistnych  




