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Lekcja  61                                    Temat:   Bóg kocha każdego człowieka! 
 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 8,5-11 

 
(5) Gdy wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, (6) mówiąc: 
Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. (7)Rzekł mu Jezus: 
Przyjdę i uzdrowię go . (8) Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś 
wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie. (9) Bo i 
ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź! - a idzie; 
drugiemu: Chodź tu! - a przychodzi; a słudze: Zrób to! - a robi. (10) Gdy Jezus to 
usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za Nim: Zaprawdę powiadam wam: U 
nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. (11) Lecz powiadam wam:  

Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z 

Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim.  
 

 
Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 Jezus był zadziwiony, że rzymski żołnierz wykazał się tak wielką 

wiarą – większą niż wielu spośród Jego rodaków Żydów.  

W Palestynie w czasach Jezusa takiego człowieka nie uznano by za godnego 

znalezienia się na liście zaproszonych na niebieską ucztę. Jednak w oczach Jezusa jego 

pochodzenie nie było przeszkodą – wyraził się On jasno, że przyszedł zbawić nie tylko 

Żydów, ale każdego bez wyjątku człowieka, włącznie z tym pogańskim dowódcą. 

Dochodzimy tu do sedna dobrej nowiny głoszonej przez Jezusa – nikt nie jest 

wykluczony z Bożej listy gości.  

Ani ten rzymski setnik, ani żaden inny Rzymianin, ani żaden Grek, ani nikt inny 

żyjący w tym czasie. To samo dotyczy nas, żyjących współcześnie – twojego siostrzeńca 

podającego się za ateistę, sąsiada od lat zmagającego się z nałogiem, koleżanki stosującej 

praktyki New Age. Wszyscy oni są na liście gości. Każdy jest zaproszony. 

 

 



 Dlaczego zaproszenie do królestwa Bożego jest tak powszechne?  

Ponieważ Bóg kocha każdego człowieka. Kocha nawet tych, którzy w Niego 

nie wierzą, którzy Go nie kochają, a także tych, którzy nie żałują za swoje 

grzechy!  

Jest to istotna prawda, o której warto pamiętać, i to zwłaszcza w tygodniach 

poprzedzających Boże Narodzenie.  

W tym miesiącu uczestniczymy zwykle w świątecznych spotkaniach w pracy                            

i w gronie rodzinnym, mamy bliższy kontakt z ludźmi, których nie widujemy na co 

dzień. Oznacza to dla nas więcej okazji do dzielenia się z innymi prawdą o 

bezwarunkowej miłości Jezusa i Jego zaproszeniu na ucztę niebieską. Nie musisz 

martwić się zbytnio o to, co powiesz.  

Mów po prostu o tym, w jaki sposób doświadczyłeś Bożej miłości, jak odczuwałeś ją 

w dobrych i złych chwilach, kiedy sądziłeś, że na nią zasługujesz i kiedy czułeś się jej 

niegodny. Niech twoja historia przekonuje innych, że królestwo Boże dostępne jest 

również dla nich. Niech ukazuje im, że miłość Jezusa ogarnia każdego bez wyjątku. 

 

„Jezu, dziękuję Ci za to, że zapraszasz mnie do swego królestwa. Pomóż 

mi przekazać to zaproszenie wszystkim, których spotykam”. 

 

Iz 4,2-6   Ps 122,1-2.4-9 
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 Lekcja  62                                      Temat:   "Zakwitnij" w Adwencie! 

Iz 11,1-10 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl z jego 

korzeni. (2) I spocznie na niej Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, 

duch wiedzy i bojaźni Pańskiej. (3)Upodoba sobie w bojaźni Pańskiej. Nie będzie sądził        

z pozorów ni wyrokował według pogłosek; (4) raczej rozsądzi biednych sprawiedliwie                     

i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich ust uderzy gwałtownika, 

tchnieniem swoich warg uśmierci bezbożnego. (5) Sprawiedliwość będzie mu pasem na 

biodrach, a wierność przepasaniem lędźwi. (6) Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, 

pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec 

będzie je poganiał. (7) Krowa i niedźwiedzica przestawać będą przyjaźnie, młode ich 

razem będą legały. Lew też jak wół będzie jadał słomę. (8) Niemowlę igrać będzie na 

norze kobry, dziecko włoży swą rękę do kryjówki żmii. (9) Zła czynić nie będą ani zgubnie 

działać po całej świętej mej górze, bo kraj się napełni znajomością Pana, na kształt wód, 

które przepełniają morze. (10) Owego dnia to się stanie: Korzeń Jessego stać będzie na 

znak dla narodów. Do niego ludy przyjdą po radę, i sławne będzie miejsce jego 

spoczynku. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

 

Co roku o tej porze hodowcy poinsecji, 

nazywanej gwiazdą betlejemską, 

rozpoczynają skomplikowaną procedurę 

mającą na celu przebarwienie jej liści w 

odpowiednim czasie. Poprzez precyzyjne 

dostarczanie roślinom na zmianę 

odpowiedniej ilości światła i ciemności 

„zmuszają” oni zielone liście poinsecji do 

zmiany barwy na czerwoną. 



Roślina przez cały miesiąc w ciągu dnia musi być wystawiona na światło słoneczne, a 

następnie przez co najmniej dwanaście godzin przebywać w całkowitej ciemności. 

W tym czasie nawet krótki dostęp światła może zakłócić proces czerwienienia liści. 

Uprawa poinsecji wymaga wiele pracy, ale owoce poniesionego trudu są imponujące. 

Opisany wyżej proces uprawy gwiazdy betlejemskiej jest doskonałą 

ilustracją naszego wysiłku i Bożych łask okresu Adwentu. 

Kościół zachęca nas, abyśmy na cały miesiąc wprowadzili w naszym otoczeniu 

zmiany, które pomogą nam przeżyć ten okres jako czas cichego oczekiwania. Abyśmy na 

tyle zdystansowali się od naszych codziennych obowiązków, by znaleźć czas na 

modlitwę i refleksję. Te zmiany w rozkładzie dnia będą szansą na nasz wzrost i 

„rozkwitnięcie”. 

Jeśli rzeczywiście chcesz „zakwitnąć” na Boże Narodzenie, to właśnie teraz jest czas 

na zmianę codziennych nawyków.  

   Spróbuj ograniczyć „jaskrawe światło” zajęć , które 

sprawiają, że żyjesz w ciągłym zabieganiu.  

   Znajdź czas na „ciemność” refleksyjnej samotności, 

aby zasiąść spokojnie z Pismem Świętym i posłuchać 

głosu Boga w swoim sercu. 

Wszystkie te zmiany w codziennej rutynie ożywią twoją wiarę, nawet jeśli nie będzie 

to dla ciebie zauważalne. Przypomnij sobie poinsecję!  

Przebarwienie jej liści na kolor czerwony jest naturalną reakcją na odpowiednie 

zmiany w otoczeniu. Na tej samej zasadzie, jeśli ty zmodyfikujesz swój rozkład dnia i 

wprowadzisz zmiany w swoim otoczeniu, twoje serce na nie zareaguje i coś się w tobie 

zacznie dziać.  

Może przestaniesz warczeć na kogoś, kto cię drażni. Może złapiesz się na tym, że 

częściej się uśmiechasz. A może zaczniesz uświadamiać sobie, że pokusa, która w 

przeszłości ciągle doprowadzała cię do grzechu, nie ma już nad tobą takiej mocy, jak 

dawniej. Także ludzie wokół ciebie zaczną zauważać w tobie pewne zmiany. Nie bądź 

więc zaskoczony, jeśli twoja przemiana udzieli się także tym, z którymi się spotykasz. 

 

„Panie, pomóż mi w tym świętym czasie zwolnić tempo i skupić 

się na Tobie”. 

 



Ps 72,1-2.7-8.12-13.17   

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Łk 10,  21-24 

 

 (21) Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo 

zatrzymuje się w przybytku. (22) Kiedy wyszedł, nie mógł do nich 

mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On zaś dawał im znaki i pozostał 

niemy.  

(23) A gdy upłynęły dni jego 

posługi kapłańskiej, powrócił do 

swego domu. (24) Potem żona jego, 

Elżbieta, poczęła  i pozostawała w 

ukryciu przez pięć miesięcy. 
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Lekcja  63                                    Temat:   Znaki Bożej hojności 
 

 Ewangelia dnia dzisiejszego:  Mt 15, 29 - 37 

(29) Stamtąd podążył Jezus dalej i przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i 

tam siedział. (30) I przyszły do Niego wielkie tłumy, mając z sobą chromych, ułomnych, 

niewidomych, niemych i wielu innych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich 

uzdrowił. (31) Tłumy zdumiewały się widząc, że niemi mówią, ułomni są zdrowi, chromi 

chodzą, niewidomi widzą. I wielbiły Boga Izraela. (32) Lecz Jezus przywołał swoich 

uczniów i rzekł: Żal Mi tego tłumu! Już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść. Nie 

chcę ich puścić zgłodniałych, żeby kto nie zasłabł w drodze. (33) Na to rzekli Mu 

uczniowie: Skąd tu na pustkowiu weźmiemy tyle chleba żeby nakarmić takie 

mnóstwo? (34) Jezus zapytał ich: Ile macie chlebów? Odpowiedzieli: Siedem i parę 

rybek. (35) Polecił ludowi usiąść na ziemi; (36) wziął siedem chlebów i ryby, i odmówiwszy 

dziękczynienie, połamał, dawał uczniom, uczniowie zaś tłumom. (37) Jedli wszyscy do 

sytości, a  

pozostałych ułomków zebrano jeszcze siedem 

pełnych koszów. 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

 

W małym kościółku w Oroville w Kanadzie jak co piątek rozdawano żywność ubogim. 

Tym razem jednak wolontariusze mieli problem – kończyły się zapasy. Zwykle napełniali 

sto pudełek, gdy tymczasem tego dnia żywności wystarczyło zaledwie na pięćdziesiąt – a 

kolejka głodnych ludzi sięgała daleko! Kiedy jedzenie się kończyło, wolontariusze zaczęli 

modlić się o cud – i Bóg ich wysłuchał. Zapakowali 102 pudełka. 

Stało się coś bardzo podobnego do tego, o czym czytamy w dzisiejszej Ewangelii.                         

Jezus nakarmił tłum siedmioma bochenkami chleba i pozostało jeszcze sporo resztek.  

 



 Ale właściwie skąd wzięły się te ułomki?  

 Czy Jezus nie mógł dać ludziom dokładnie tyle pożywienia, ile było 

potrzeba?  

W rzeczywistości te zebrane do siedmiu koszy ułomki nie były 

zbędnymi resztkami, ale znakiem Bożej hojności. 

Bóg nigdy nie racjonuje swojej łaski, miłości i troski. Gdzie dziś widzimy tę obfitość 

chleba? Na Mszy świętej. Na ołtarzu Jezus oddaje nam się cały. W Komunii świętej 

otrzymujemy wszelkie łaski, jakich potrzebujemy, i jeszcze więcej – duchowe „ułomki”, 

którymi możemy dzielić się z innymi. 

Jezus chce udzielać swoich łask każdemu człowiekowi – także za naszym 

pośrednictwem. Odnosi się to szczególnie do czasu Adwentu, kiedy ludzie są bardziej 

otwarci na Boga.  

Wielu na co dzień niepraktykujących pojawia się w kościele w Adwencie albo na Boże 

Narodzenie. Uciesz się ich obecnością i nie oceniaj ich. Może Pan Bóg poruszy 

ich serca i może uczyni to właśnie przez ciebie. 

Nawet jeśli nie czujesz, byś miał zbyt wiele do zaoferowania, pozwól, by Bóg posłużył 

się tobą, jak sam zechce. Proś Go wytrwale o serce wrażliwe i odważne. Staraj się 

dostrzec w ludziach żyjących wokół ciebie Boże dzieci – może zagubione, ale wciąż 

kochane i oczekiwane przez Ojca.  

Za każdym razem, gdy przystępujesz do Komunii świętej, miej w sercu 

wdzięczność  i dziękuj za tak wielki dar, a łaska Pana napełni cię tak obficie, że 

będziesz mógł dzielić się nią z innymi! 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że dajesz mi siebie w Eucharystii. Pomóż mi dzielić 

się Twoją łaską z ludźmi, których stawiasz na mojej drodze”. 

 

Iz 25,6-10a   Ps 23,1-6 
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Lekcja  64                                  Temat:   Dziękujcie Panu 
 

Ps 118,1.8-9.19-21.25-27 (Biblia Tysiąclecia) 
 

(1) Alleluja. Dziękujcie Panu, bo jest dobry, bo łaska Jego trwa na wieki 

(8) Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku. (9) Lepiej się uciec do 

Pana, niżeli zaufać książętom.  

(19) Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości: chcę wejść i złożyć dzięki Panu. (20) Oto 

jest brama Pana, przez nią wejdą sprawiedliwi. (21) Dziękować Ci będę, że mnie 

wysłuchałeś i stałeś się moim zbawieniem.  

(25) O Panie, wybaw! O Panie, daj pomyślność! (26) Błogosławiony, który przybywa w 

imię Pańskie! Błogosławimy wam z domu Pańskiego. (27) Pan jest Bogiem: niech nas 

oświeci! Ścieśnijcie szeregi, z gałęziami w rękach, aż do rogów ołtarza. 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 
 

Składanie dziękczynienia Bogu podczas świąt Bożego Narodzenia może wcale nie być 

takie proste, jak się wydaje. Niełatwo o uczucie wdzięczności, gdy jesteśmy 

zestresowani, samotni lub w żałobie po kimś bliskim.  

Jednak dzisiejszy psalm responsoryjny przypomina nam, dlaczego powinniśmy 

dziękować Panu – ponieważ jest dobry.  

 Ponieważ stał się człowiekiem i przyszedł na świat jako dziecko przed dwoma 

tysiącami lat, aby nas zbawić.  

 Ponieważ przychodzi do naszych serc, ilekroć Go o to prosimy.  

 Ponieważ pewnego dnia powróci w pełni chwały.  

 

I za to składajmy Mu dziękczynienie. 



 Dziękujcie Panu, bo jest dobry. 

 

Wszystko, co On czyni, jest dobre. Nigdy nie popełnia błędów, nigdy o niczym nie 

zapomina, nigdy nie jest przeciwko tobie. Dziękuj Mu za to! Dziękuj Mu za Jego 

niezawodną wierność i dobroć. On znał ciebie i myślał o tobie, zanim jeszcze przyszedłeś 

na świat. On otoczył cię czułą miłością, gdy nabierałeś kształtów w łonie matki. Jeśli 

doświadczyłeś dobroci i błogosławieństwa Boga, dziękuj Mu za to! 

 

 Dziękujcie Panu, bo Jego łaska trwa na wieki.  

 

Św. Paweł mówi, że Chrystus umarł za nas, kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami 

(Rz 5,8).  

Nie czekał, aż się pozbierasz, podejmiesz konkretne postanowienia i zaczniesz je 

realizować. Wylał na ciebie – i na każdego człowieka – swoje miłosierdzie, nie czekając, 

aż zaczniesz żałować za grzechy. Dziękuj Mu za to.  

On wciąż na nowo okazuje ci swoją łaskę. Nigdy nie wypomina twoich grzechów. 

Przebacza ci za każdym razem, gdy do Niego przychodzisz. Nawet kiedy masz poczucie, 

że natrafiasz na zamknięte drzwi i przeżywasz gorzkie rozczarowania, ufaj, że Jego 

miłosierdzie zwycięży. I dziękuj Mu za to! 

 

 Dziękujcie Panu, bo On jest naszym zbawieniem.  

  

On cię zbawił i nadal zbawia – od trwających przez wieczność skutków twoich 

grzechów, ale także od życiowej pustki i bezsensu. Zbawił cię i uczynił swoim 

dzieckiem. Udzielił ci Ducha Świętego, wielkiego Daru, który odsłania przed tobą 

tajemnicę Chrystusa i pomaga ci Go odkryć. Dziękuj Mu za to! 

Dziś i każdego dnia szukaj w swoim życiu znaków Bożej dobroci, miłosierdzia i 

zbawienia. I dziękuj za nie, a wtedy rozszerzy się twoje serce. 

 

„Dziękuję Ci, Panie, za wszystkie łaski, którymi mnie obdarzyłeś”. 

 

Iz 26,1-6    

 

 

 



 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 7,21.24-27 (Biblia Tysiąclecia) 

 

 

 (21) Nie każdy, który Mi mówi: Panie, Panie!, wejdzie do królestwa 

niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.  

(22) Wielu powie Mi w owym dniu: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy mocą Twego 

imienia i nie wyrzucaliśmy złych duchów mocą Twego imienia, i nie czyniliśmy wielu 

cudów mocą Twego imienia? (23) Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. 

Odejdźcie ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości! (24) Każdego więc, kto 

tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który 

dom swój zbudował na skale. (25) Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i 

uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. (26) Każdego zaś, 

kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem 

nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. (27) Spadł deszcz, wezbrały potoki, 

zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki . 

 

 

 

 



Homilia w czasie Mszy Św. beatyfikacyjnej                             

biskupa Sebastiana Józefa Pelczara 

Rzeszów, 2 czerwca 1991 

  

1. “Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!”, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz 

ten, kto spełnia wolę mojego Ojca” (Mt 7,21). 

W dzisiejszym uroczystym dniu Kościół przemyski, a w szczególności miasto Rzeszów 

staje wobec tajemnicy królestwa niebieskiego – tego królestwa, jakie Syn Boży, Jezus 

Chrystus, przekazał swoim apostołom i uczniom. Kościół, który pielgrzymuje poprzez tę 

podkarpacką ziemię, żyje nadzieją królestwa niebieskiego. W dniu dzisiejszym zaś raduje się 

w sposób szczególny, gdy wyniesienie na ołtarze błogosławionego Józefa Sebastiana odnawia 

i umacnia we wszystkich tę nadzieję. 

Oto człowiek, który “spełniał wolę Boga” – nie tylko mówił: “Panie, Panie”, ale spełniał 

wolę Ojca, tak jak tę wolę objawił nam Jezus Chrystus. Jak ukazał ją swoim własnym życiem 

i swą Ewangelią. 

2. Ten człowiek – błogosławiony Józef Sebastian Pelczar – był waszym biskupem.                       

A wcześniej jeszcze był synem tej ziemi. Tu się urodził. Tu, w swej korczyńskiej rodzinie i 

parafii, usłyszał głos powołania do kapłaństwa. Jako kapłan przeszedł przez studia w Rzymie, 

a potem przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, był także rektorem tej czcigodnej 

uczelni – aby wrócić do was. Był waszym przemyskim biskupem w okresie przed I wojną 

światową i podczas tej wojny, która tutaj pozostawiła także swe ślady. I po wojnie w Polsce 

znów niepodległej od 1918 r. aż do śmierci w 1924. 

3. Jednakże pielgrzymowanie człowieka, który nie tylko mówi: “Panie, Panie”, ale który 

czyni wolę Ojca, prowadzi dalej niż na katedrę profesorską, dalej niż na tron biskupi – 

prowadzi do tego “królestwa niebieskiego”, które Chrystus, Syn Ojca, ukazał nam jako cel 

ziemskiego pielgrzymowania. Cel ostateczny, w którym wypełnia się do końca powołanie 

ludzkiej osoby, stworzonej na obraz i podobieństwo Boga samego. 

Jakże wielka jest moja radość, że mogę w dniu dzisiejszym, odwiedzając diecezję 

przemyską, ogłosić sługę Bożego Józefa Sebastiana Pelczara, syna tej ziemi i biskupa w 

Przemyślu – błogosławionym. 

4. Ten uroczysty akt ma doniosłą wymowę dla nas wszystkich. 

Święci i błogosławieni stanowią żywy argument na rzecz tej drogi, która wiedzie do 

królestwa niebieskiego. Są to ludzie – tacy jak każdy z nas – którzy tą drogą szli w ciągu 

swego ziemskiego życia i którzy doszli. Ludzie, którzy życie swoje budowali na skale, na 

opoce, jak to głosi psalm dzisiejszej liturgii: na skale, a nie na lotnym piasku (por. Ps 

31[30],3-4).  



Co jest tą skałą? Jest nią wola Ojca, która wyraża się w Starym i Nowym Przymierzu. 

Wyraża się w przykazaniach Dekalogu. Wyraża się w całej Ewangelii, zwłaszcza w Kazaniu 

na górze, w ośmiu błogosławieństwach. 

Święci i błogosławieni to chrześcijanie w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. 

Chrześcijanami nazywamy się my wszyscy, którzy jesteśmy ochrzczeni i wierzymy w 

Chrystusa Pana. Już w samej tej nazwie zawarte jest wzywanie Imienia Pańskiego.  

Drugie przykazanie Boże powiada: “Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego 

nadaremno”. Zatem jeśli jesteś chrześcijaninem, niech to nie będzie wzywanie Imienia 

Pańskiego nadaremno. Bądź chrześcijaninem naprawdę, nie tylko z nazwy, nie bądź 

chrześcijaninem byle jakim. “Nie każdy, który Mi mówi: “Panie, Panie!” (…), lecz ten, kto 

spełnia wolę mojego Ojca”. 

Spójrzmy na drugie przykazanie Boże od strony jeszcze bardziej pozytywnej: “Tak niech 

świeci wasze światło przed ludźmi – mówi do nas Chrystus Pan – aby widzieli wasze 

dobre czyny i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5,16). 

Oto mocny zrąb, na którym człowiek roztropny wznosi dom całego swego życia. O takim 

domu mówi Chrystus: “Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w 

ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony” (Mt 7,25). 

Jednakże “skała” – to nie tylko słowo Boże, nie tylko Dekalog czy Kazanie na górze, 

przykazania czy błogosławieństwa. “Skała” – to nade wszystko Chrystus sam. Józef Sebastian 

Pelczar budował dom swego ziemskiego życia i powołania nade wszystko na Chrystusie. Na 

Nim samym, w Nim bowiem objawiła się do końca sprawiedliwość Boża, o której Apostoł 

mówi, że chociaż jest “poświadczona przez Prawo i Proroków” (Rz 3,21), to jednak od tego 

Prawa jest “niezależna” (tamże). 

Tą Bożą sprawiedliwością, która usprawiedliwia człowieka przed Bogiem, która w oczach 

Boga czyni człowieka ostatecznie “sprawiedliwym” – jest Chrystus sam. Człowiek buduje 

dom swego życia ziemskiego na Nim: buduje na Odkupieniu, które jest w Chrystusie, buduje 

na krzyżu, w którym przez swoją śmierć odkupieńczą Chrystus zgładził grzechy całego świata 

własną Krwią: śmierć grzechu zniszczył swoją własną śmiercią. Buduje więc człowiek ów 

“dom królestwa niebieskiego” w swym ziemskim bytowaniu przez wiarę. 

 

 

 

Tak właśnie budował Józef Sebastian. I dlatego 

dom jego życia ziemskiego ostał się wśród wszystkich 

burz i doświadczeń. Dojrzał do tej chwały, jaką człowiek-

stworzenie może odnaleźć tylko w żywym Bogu.                        

To właśnie jest owa pełnia, do której wszyscy zostaliśmy 

wezwani w Jezusie Chrystusie. 

 



5. Diecezja przemyska ma swoją długą historię. Z górą sześć wieków. Dzisiejsze święto 

jest jakby zwieńczeniem tej długiej historii. Jest zwieńczeniem, ponieważ Kościół jako Lud 

Boga żywego, odkupiony za cenę Krwi Chrystusa – jest cały wezwany do świętości. 

Uczestnictwo w świętości Boga samego jest powołaniem wszystkich, każdego i każdej! To 

powołanie stało się udziałem biskupa Józefa Sebastiana, ale są obok niego także i inni słudzy 

Boży z ostatnich czasów, którzy wyróżnili się szczególną świętością życia. Wymieńmy 

choćby błogosławionego Rafała Kalinowskiego, który będzie wnet kanonizowany w Rzymie, 

a także zakonnicę Bolesławę Lament czy franciszkanina Rafała Chylińskiego, których będę 

miał szczęście wynieść do chwały ołtarzy w czasie obecnej pielgrzymki do Ojczyzny. 

Wymieńmy też synów i córki związanych z ziemią rzeszowską: ks. Jana Balickiego, 

Bronisława Markiewicza, Leonię Nastałównę, Kolumbę Białecką, Wenantego Katarzyńca, 

Augusta Czartoryskiego.  

 

Wymieńmy jeszcze siostrę Faustynę Kowalską, Anielę Salawę, Stanisławę Leszczyńską z 

Łodzi, ojca Jana Beyzyma, Jerzego Ciesielskiego, arcybiskupa Antoniego Nowowiejskiego, 

biskupa Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa Józefa Bilczewskiego, Zygmunta Łozińskiego, 

Władysława Korniłowicza, Wincentego Frelichowskiego. To tylko niektórzy spośród tych, 

którzy czekają na uroczyste potwierdzenie ich świętości przez Kościół, a przecież każdy znał 

i myśli teraz o kimś bliskim, który heroicznie realizował swoje chrześcijańskie powołanie.               

A w wiekach minionych – w owych sześciu stuleciach dziejów – z pewnością niemało było 

wśród Ludu Bożego waszej diecezji osób, które szły tą samą drogą i budowały swój dom na 

skale wiary, spełniając wolę Bożą, którą jest uświęcenie człowieka. 

Tych wszystkich synów i córki prastarego Kościoła przemyskiego mamy dzisiaj w żywej 

pamięci – na zachód i na wschód od Sanu, wzdłuż górskich łańcuchów Bieszczad ku 

południowi, wzdłuż rzecznych dolin w stronę Wisły ku północy. Za nich wszystkich 

dziękujemy Bogu. 

6. Czcigodny, drogi biskupie Ignacy, drogi bracie w apostolskim posługiwaniu!                     

Wiem dobrze, i wszyscy to wiedzą w Polsce (a także poza jej granicami), że odkąd objąłeś 

pasterzowanie tego Kościoła, cała twoja żarliwa działalność skupiła się na owym “domu”, 

który uczeń Chrystusa ma budować na skale. Prawdziwie “gorliwość domu Bożego” cię 

pożerała. Nie szczędziłeś żadnych trudów, nie znałeś przeszkód, gdy chodziło o mnożenie 

miejsc kultu i ognisk życia Bożego na rozległym terenie twej diecezji. Wiedziałeś, że 

“Kościół widzialny” – dom parafialnej rodziny – jest świadectwem i zarazem wezwaniem do 

budowania życia ludzkiego na tej skale, którą jest Chrystus. 

Sam miałem sposobność podziwiać z bliska twą biskupią działalność. Nieraz zresztą byłem 

tu zapraszany z Krakowa, jak choćby przy poświęceniu monumentalnej świątyni w Stalowej 

Woli. Pragnę dzisiaj, przy sposobności tych odwiedzin i beatyfikacji twego poprzednika na 

przemyskiej stolicy biskupiej, odnowić te więzy szczególne, jakie łączyły mnie z tą ziemią, z 

jej bogatą przyrodą, z jej gorliwym prezbiterium i społeczeństwem. 

Wiele jest miejsc na waszej ziemi, które stale noszę w pamięci i w sercu, do których 

powracam w modlitwie.  



Pragnę, aby to wszystko znalazło nowy jeszcze wyraz w dzisiejszych papieskich 

odwiedzinach. Drogi biskupie Ignacy! Na przestrzeni lat twego posługiwania stałeś się wobec 

Kościoła i społeczeństwa walczącego o swe suwerenne prawa rzecznikiem, świadkiem i 

autorytetem. 

Ufam, że i teraz – w nowej sytuacji – to twoje świadectwo jest nieodzowne. Dziś trzeba 

nowej wiary i nowej nadziei, i nowej miłości. Trzeba odnawiać świadomość prawa Bożego i 

odkupienia w Chrystusie.  

Pragnę równocześnie pozdrowić wszystkich księży biskupów pomocniczych z Przemyśla: 

poczynając od wspomnienia śp. biskupa Stanisława, którego dobrze pamiętam, pozdrawiam 

dwóch biskupów, którzy jeszcze byli moimi kolegami w Episkopacie Polski, i tych nowych, 

którzy potem przybyli, bo diecezja wielka i potrzebuje też wielkiej pracy biskupiej. Szczęść 

Boże wszystkim. 

Tak, drodzy bracia i siostry, trzeba odnawiać świadomość prawa Bożego i odkupienia w 

Chrystusie, trzeba wołać tak, jak dzisiejsza liturgia: “Naucz nas, Boże, chodzić Twoimi 

ścieżkami. Prowadź nas w prawdzie” (por. Ps 25[24],4-5). 

Aby dom naszego życia – osób, rodzin, narodu i społeczeństwa – pozostawał 

“utwierdzony na skale” (por. Mt 7,25). 

Aby nie wznosić go na lotnym piasku – lecz na skale. Na skale Bożych przykazań, na skale 

Ewangelii. Na skale, którą jest Chrystus. 

“Wczoraj i dzisiaj, ten sam także i na wieki” (Hbr 13,8). 

Jan Paweł II 
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Lekcja  65                                    Temat:   Bóg - zwycięzca szatana 
Iz 29,17-24 (Biblia Tysiąclecia) 

(17) Czyż nie w krótkim już czasie Liban zamieni się w ogród, a ogród za bór zostanie 

uznany?  
 

(18) W ów dzień głusi usłyszą słowa księgi, a oczy 

niewidomych, wolne od mroku i od ciemności, będą widzieć. 
 

(19) Pokorni wzmogą swą radość w Panu, i najubożsi rozweselą się w Świętym 

Izraela, (20)bo nie stanie ciemięzcy, z szydercą koniec będzie, i wycięci będą wszyscy, co 

za złem gonią: (21) którzy słowem przywodzą drugiego do grzechu, którzy w bramie 

stawiają sidła na sędziów i odprawiają sprawiedliwego z niczym. (22) Dlatego tak mówi 

Pan, Bóg domu Jakuba, który odkupił Abrahama: Odtąd Jakub nie będzie się rumienił ani 

oblicze jego już nie przyblednie, (23)bo gdy ujrzy swe dzieci, dzieło mych rąk, wśród 

siebie, ogłosi imię moje jako święte. Wtedy czcić będą Świętego Jakubowego i z bojaźnią 

szanować Boga Izraela. (24) Duchem zbłąkani poznają mądrość, a szemrzący zdobędą 

pouczenie. 

 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

W tym poetyckim opisie chwalebnej przyszłości Izraela prorok Izajasz zapowiada, że 

„nie stanie ciemięzcy”, a „z szydercą koniec będzie” (Iz 29,20). Dalej mówi, że Jakub 

nie będzie się już rumienił ze wstydu. Jak wielką nadzieję musiało budzić to proroctwo w 

mieszkańcach Jerozolimy! 

Ale kim jest ten ciemięzca i szyderca? 

To szatan. Słowo „szatan” pochodzi od hebrajskiego satan oznaczającego przeciwnika 

lub oskarżyciela. Księga Apokalipsy mówi o nim: „oskarżyciel braci naszych”                      

(Ap 12,10). Jest on nieprzyjacielem, który pragnie trzymać nas w niewoli winy i wstydu. 

Jest oskarżycielem, który zagradza nam drogę do wolności danej nam przez Jezusa. 

Jest jednak dobra nowina – zapowiadana przez Izajasza przyszłość już nadeszła. 

Jednając nas z Bogiem, Jezus pokonał diabła.  



Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego: „Słowo stało się ciałem, aby nas zbawić, 

pojednując z Bogiem. Bóg «sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 

przebłagalną za nasze grzechy» (1 J 4,10)”  (KKK, 457).  

W dalszej części Katechizm cytuje podobną myśl św. Ambrożego: „Pan, który zgładził 

wasz grzech i przebaczył wasze winy, jest w stanie strzec i chronić was przed zakusami 

diabła (…) Kto powierza się Bogu, nie obawia się szatana” (KKK, 2852). 

Bóg w swojej miłości wspomniał na nas i odkupił nas w swoim miłosierdziu. Jesteśmy 

bezpieczni, gdy ufamy Jezusowi i kierujemy swój wzrok ku Niemu: „Bądźcie więc 

poddani Bogu, przeciwstawiajcie się natomiast diabłu, a ucieknie od was” (Jk 4,7).  

Szatan wie, że nie ma nad nami żadnej władzy, jeśli nie będziemy słuchać jego głosu, 

którym próbuje odwieść nas od Boga. Zdaje sobie sprawę, że jego dni są policzone. 

Nie musimy żyć w cieniu jego oskarżeń! Nie musimy pogrążać się w poczuciu winy i 

wstydu z powodu dawnych grzechów. Jak pisał Izajasz, nie musimy się już rumienić ze 

wstydu. A kiedy wstyd przestaje nas paraliżować, droga do Boga jest szeroko otwarta. 

 

„Dziękuję Ci, Jezu, za dar odkupienia! Dziękuję Ci za przebaczenie moich 

grzechów i za to, że zdjąłeś ze mnie ciężar winy i wstydu”. 

 

Ps 27,1.4.13-14   Mt 9,27-31 

 

 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 9,27-31 

 

 (27) Gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj niewidomi którzy wołali głośno: 

Ulituj się nad nami, Synu Dawida! (28) Gdy wszedł do domu, niewidomi przystąpili do 

Niego, a Jezus ich zapytał: Wierzycie, że mogę to uczynić? Oni odpowiedzieli Mu: Tak, 

Panie! (29) Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc:  

Według wiary waszej niech wam się stanie! 

(30) I otworzyły się ich oczy, a Jezus surowo im przykazał: Uważajcie, niech się nikt o 

tym nie dowie! (31) Oni jednak, skoro tylko wyszli, roznieśli wieść o Nim po całej 

tamtejszej okolicy. 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Mt 9, 35 - 10,1.5a.6-8 
 

(35) Tak Jezus obchodził wszystkie miasta i wioski. Nauczał w tamtejszych synagogach, 

głosił Ewangelię królestwa i leczył wszystkie choroby i wszystkie słabości. (36) A widząc 

tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce nie mające 

pasterza. (37) Wtedy rzekł do swych uczniów: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników 

mało. (38) Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. 

(1) Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami 

nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości.  

(5) Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania:  

(6) Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.  

(7) Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie.  

(8) Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, 

wypędzajcie złe duchy! Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie! 

 
 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas”  

 

To bardzo znamienne słowa. Od wieków prawowierni Żydzi słyszeli od proroków, że 

przyjdzie czas, kiedy wszelkie krzywdy zostaną naprawione. Bóg ukoi cierpienia swego 

ludu, zaspokoi wszystkie jego potrzeby i zniszczy jego wrogów.  

Teraz Jezus wysyła swoich Apostołów z nowiną, że czas oczekiwania dobiegł 

końca. Oto Bóg przychodzi im z pomocą! 

Pomyślmy jednak, w jakiej sytuacji znajdowali się ludzie, którym Apostołowie ogłosili 

to orędzie – żyli pod okupacją Rzymu, jęcząc pod ciężarem wysokich podatków i ucisku 

religijnego. I oto pojawiają się jacyś rybacy z Galilei głoszący królestwo niebieskie. Nie 

obiecują wyzwolenia spod panowania Rzymu, nie robią żadnych nadziei, że wkrótce na 

tronie Izraela zasiądzie prawowity potomek Dawida. Obiecują natomiast, w okupowanej 

Palestynie, uzdrowienie i radość, jaką zapowiadali prorocy. 



Niektórzy ze słuchaczy przyjęli Apostołów i ich przesłanie – wielu zostało 

uzdrowionych lub uwolnionych od złych duchów. Inni byli w stanie stawić czoło swoim 

dotychczasowym problemom z ożywioną wiarą i umocnioną nadzieją. Ale byli też i tacy, 

którzy nie potrafili otworzyć się na słowa Apostołów. 

Kontrast pomiędzy usłyszanym przesłaniem a warunkami ich życia był zbyt rażący.  

Nam też czasami przesłanie Ewangelii może wydawać się oderwane od 

rzeczywistości. 

Tęsknimy za stabilną sytuacją finansową, za końcem wojen i niepokojów społecznych, 

za czasem pokoju i pomyślności. Ale Jezus nie obiecuje nam tego wszystkiego. Mówi 

natomiast, że bliskie już jest królestwo Boże – a to o wiele lepsze niż zaspokojenie 

naszych ziemskich pragnień. To samo głosili Żydom swoich czasów Apostołowie. 

Mamy już za sobą pierwszy tydzień Adwentu. 

To dobry moment, żeby otworzyć swoje  serce na królestwo głoszone przez Apostołów.  

 Prośmy Ducha Świętego, abyśmy wśród naszych przygotowań do Bożego Narodzenia 

i przedświątecznego zgiełku panującego na ulicach i w centrach handlowych nie 

zapomnieli o tym, co najważniejsze – o przygotowaniu naszych serc.  

 Starajmy się o większą wierność w modlitwie, większe posłuszeństwo przykazaniom               

i większą miłość bliźniego, a Bóg będzie błogosławił naszym wysiłkom.  

 Pamiętajmy, że jeśli najpierw będziemy szukać królestwa Bożego, wszystko inne 

będzie nam dodane (Mt 6,33).  

„Panie Jezu, pozwól mi w tym Adwencie zobaczyć znaki królestwa niebieskiego w 

moim życiu”. 

 

Iz 30,19-21.23-26    Ps 147,1-6 
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 Ewangelia dnia dzisiejszego: Łk 1,26-38 
 

 

 (26) W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego 

Nazaret, (27) do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy 

było na imię Maryja.  

(28) Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, 

Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. 

(29) Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to 

pozdrowienie. (30) Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u 

Boga. (31) Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. (32) Będzie On 

wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, 

Dawida. (33) Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie 

końca. (34) Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam 

męża? (35) Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni 

Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. (36) A oto 

również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu 

ta, która uchodzi za niepłodną. (37) Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. (38) Na to 

rzekła Maryja: Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się 

stanie według twego słowa! Wtedy odszedł od Niej anioł. 
 

 

Medytacja z miesięcznika: „Słowo wśród nas” 



 

 

8 grudnia 1854 roku papież Pius IX bullą Ineffabilis Deus ogłosił dogmat 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.  

„Orzekamy i ogłaszamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Maryja 

Panna od pierwszej chwili swojego poczęcia – mocą szczególnej łaski                             

i przywileju Wszechmogącego Boga oraz ze względu na przewidywane zasługi 

Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego – została zachowana wolna od 

wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawdą przez Boga objawioną,                  

i dlatego wszyscy wierni powinni w nią wytrwale i bez wahania wierzyć”. 

 

Papież nie ogłosił jakiejś nowej, nieznanej dotąd prawdy, lecz potwierdził swoim 

autorytetem naukę od dawna obecną w Kościele. Potwierdził przeczucie chrześcijan, że 

ludzkość w swojej Przedstawicielce zachowała nieskażone piękno, jakie miała w zamyśle 

Boga Stwórcy.  

Maryja jest nową Ewą, stojącą jeszcze wyżej niż Ewa przed upadkiem, gdyż, jak pisze 

papież w bulli: „Ewa (...) okazawszy w sposób godny pożałowania posłuszeństwo wężowi, 

odeszła od pierwotnej niewinności i wpadła w jego nie wolę, Maryja przeciwnie, 

powiększając nieustannie pierwotne obdarowanie, nie okazała nigdy posłuszeństwa 

wężowi, a przyjąwszy moc od Boga, całkowicie obezwładniła jego siłę i potęgę”. 

W Maryi Bóg ukazuje nam piękno człowieka, jego wielką godność, 

którą utracił, a którą może odzyskać dzięki ofierze Jezusa. 

Ten wyjątkowy przywilej, jaki otrzymała Maryja, staje się więc wielkim darem dla 

każdego z nas.  

 Zobacz, jakim mogę cię uczynić – mówi Bóg.  

 Zobacz, jakie jest przeznaczenie człowieka.  

Niepokalanego 

Poczęcia 

Najświętszej Maryi 

Panny 



Zatęsknij za utraconą niewinnością, godnością, czystością serca i uwierz, że mogę ci je 

przywrócić. Kierując nasze serca i myśli ku wielkim ideałom, Kościół jednocześnie daje 

nam Ewangelię, w której Maryja ukazuje się tak bardzo ludzka. Jest zmieszana, lęka się, 

nie rozumie i stawia pytania. Nie jest boginią ani nadczłowiekiem. Jest jedną z nas.  

A kiedy wypowiada słowa: „Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie 

według twego słowa!” (Łk 1,38), jest to Jej ludzka wolna decyzja. Dar Boży został 

przyjęty, a skutki tego dotykają nas wszystkich. Obyśmy, ciesząc się dziś chwałą Maryi, 

otworzyli się na dar łaski Bożej w naszym życiu i zatęsknili za świętością. 

 

„Panie Jezu, Ty, przychodząc na świat, zostałeś przyjęty z miłością przez Matkę, 

którą uświęciłeś mocą Twej przyszłej męki. Pomóż mi przyjąć dar zbawienia i daj 

pragnienie świętości”. 

 

Rdz 3,9-15.20   Ps 98,1-4   Rz 15,4-9 


