
II Niedziela zwykła - 17 stycznia 2021 r. 
 

 

EWANGELIA (J 1, 35-42) 
 

 

Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami 

i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj 

uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś 

odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego 

szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - 

gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc 

i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około 

godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli 

za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego 

brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I 

przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś 

Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr. 

 
 

KOMENTARZ 
 

Fragment dzisiejszej Ewangelii wg św. Jana, opowiada o spotkaniu 

pierwszych uczniów z Jezusem. Andrzej, słysząc słowa Jana Chrzciciela, 

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, natychmiast rusza za ów 

tajemniczym nieznajomym, którym okazuje się być Zbawiciel. Andrzej i 

Jan, będący uczniami Jana Chrzciciela, zostali przez niego przygotowani 

do spotkania z Jezusem. Wiedzieli, że przyjdzie dzień, w którym zobaczą 

na własne oczy Baranka, zapowiedzianego przez swego 



PL. PIŁSUDSKIEGO 10, 05-500 PIASECZNO. PARAFIA 22 756 77 31. KANCELARIA 22 757 03 74. 

WWW.SW-ANNA.PL, E-MAIL: PARAFIA@SW-ANNA.PL 

dotychczasowego nauczyciela. Uczniowie Ci są zachwyceni osobą Pana 

do tego stopnia, że pragną poznać miejsce Jego zamieszkania. Poszli, 

zobaczyli i zostali powołani na apostołów. To powołanie nadało 

właściwego, nowego sensu ich życiu. 

W czasie każdej Mszy św., gdy kapłan unosi w swych konsekrowanych 

dłoniach przełamaną hostię, będącą już Ciałem Pańskim, powtarza słowa 

proroka z nad Jordanu: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, i 

dodaje: błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Moment ten 

powinien w nas wzbudzić podobne pragnienie, jakie zrodziło się w 

Andrzeju i w Janie, pragnienie przebywania z Bogiem tak blisko, jak to 

tylko możliwe. Dziś, uczestnicząc we Mszy św. w kościele, już mamy 

przedsmak bycia we wspólnocie z Chrystusem. Niestety, nawet regularna 

obecność w świątyni, nie zawsze rodzi w nas chęć zjednoczenia z 

Jezusem poprzez sakrament Eucharystii. 

Dzisiaj brakuje nam chęci odwrócenia się od naszych grzechów i pójścia 

za Chrystusem. Jak uczniowie Jana, prośmy dobrego Boga, o rozpalenie 

w naszych sercach, tak wielkiej miłości i zaufania do Chrystusa, jaką 

emanowały serca owych dwóch uczniów, którzy poszli za Nim. Módlmy 

się o to, by wzrastało w nas pragnienie miłości, która nie pozwoli nam na 

pozostawanie obojętnymi na rzeczy najświętsze, na obecność Tego, który 

woła i zaprasza nas do pełnego udziału we Mszy św., do stołu 

eucharystycznego.  

Diakon Szymon 
 

 

Uwielbiać Boga pośród trudności i kryzysów 
 

Fragment z przemówienia Franciszka podczas ostatniej audiencji.  
 

Ojciec Święty wyszedł od wydarzenia krytycznego w życiu Jezusa, gdy 

uczniowie po wielu znakach i cudach nie byli jeszcze pewni, czy jest On 

oczekiwanym Mesjaszem. Pan Jezus nie reaguje na to wyrzutami, lecz 

hymnem radości, że Ojciec objawił tajemnice królestwa Bożego 

prostaczkom. Uwielbienie wypływa z doświadczenia, iż czuje się 

„synem Najwyższego”, że Ojciec okazuje szczególną miłość maluczkim, 

którzy się otwierają i przyjmują Jego orędzie. W przyszłości świata i w 

nadziejach Kościoła znajdują się «maluczcy»: ci, którzy nie uważają się 

za lepszych od innych, którzy są świadomi swoich ograniczeń i 
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grzechów, którzy nie chcą panować nad innymi, którzy w Bogu Ojcu 

uznają wszystkich za braci. 

Modlitwa Jezusa skłaniała nas do dostrzegania obecności i działania 

Boga, kiedy zdaje się, że zło przeważa i nie ma sposobu, aby je 

powstrzymać. Modlitwa uwielbienia Boga przyczynia się do naszego 

zbawienia. Musi być praktykowana nie tylko wtedy, gdy życie napełnia 

nas szczęściem, ale szczególnie w chwilach trudnych. 

 

Kładę dziś przed tobą życie i śmierć 
 

17 stycznia 2021 r. będzie obchodzony XXIV Dzień Judaizmu w 

Kościele katolickim w Polsce. Hasło tego dnia brzmi: Życie i śmierć – 

„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i nieszczęście” 

(Pwt 30,15). Wybór tego hasła został dokonany w kontekście wydarzeń, 

które miały miejsce w minionym roku, a które stanowią nowe, 

niespodziewane doświadczenie o zasięgu globalnym. Przeżywana 

pandemia covid-19 to jeden z najpoważniejszych kryzysów, jakich 

doświadcza świat w ostatnich dziesięcioleciach. Kryzys ten dokonuje się 

na różnych poziomach: ekonomicznym, społecznym, rodzinnym, 

zdrowotnym, ale też i duchowym. Konieczność wielomiesięcznej 

izolacji domowej, zamknięte świątynie, niemożność uczestnictwa we 

wspólnotowym życiu religijnym wraz z narastającym lękiem o własne 

życie i życie swoich bliskich, wszystko to stawia nas wobec pytania o 

sens tego doświadczenia, a zarazem stanowi swoisty sprawdzian naszej 

wiary. Papież Franciszek w encyklice Fratelli Tutti napisał: „Cierpienie, 

niepewność, strach i świadomość naszych własnych ograniczeń, które 

wzbudziła pandemia, wzywają do ponownego przemyślenia naszego 

stylu życia, naszych relacji, organizacji naszych społeczeństw, a przede 

wszystkim sensu naszego życia” (nr 33). W tej perspektywie obecne 

doświadczenia związane z pandemią mogą być czasem nawrócenia i 

powrotu do Boga. Mogą stanowić czas refleksji i odkrywania na nowo 

prawdy o sobie, a jednocześnie, co najważniejsze, prawdy o Bogu. Być 

może jest to czas dany nam po to, abyśmy na nowo docenili wartość życia 

i odkryli prawdę o śmierci prowadzącej do nowego życia. Tego rodzaju 

refleksja będzie towarzyszyła tegorocznym obchodom Dnia Judaizmu w 

Kościele katolickim w Polsce. 

bp Rafał Markowski 
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Ogłoszenia 

 

 

- Z racji trwającej pandemii, w tym roku, nie będzie wizyty 

duszpasterskiej zwanej kolędą. Gdyby, ktoś chciał zaprosić kapłana do 

domu z wizytą duszpasterską, a warunki na to pozwolą, przyjmujemy 

takie zgłoszenia. Zgłaszać można na naszej stronie internetowej parafii, 

wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz w kancelarii lub zakrystii. 
 

- Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan rozpocznie się 18 stycznia i 

potrwa do 25 stycznia. Będzie obchodzony pod hasłem: „Trwajcie w 

mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Zachęcamy do modlitwy w 

intencji o jedność wszystkich chrześcijan. 
 

- W sobotę przypada 8. rocznica śmierci ks. kard. Józefa Glempa, 

Prymasa Polski.  
 

- Za tydzień, 25 stycznia rozpoczynamy katechezy dla młodzieży i 

dorosłych. Zapraszamy każdego, kto potrzebuje Dobrej Nowiny w tym 

trudnym dla wielu z nas czasie pandemii. "Nie bójcie się, Ja jestem z 

wami aż do skończenia świata" - mówi Jezus. Pragniemy, aby te słowa 

zabrzmiały w naszej parafii z mocą, niosąc nadzieję, miłość i pokój. 

Katechezy odbywać się będą w poniedziałki i czwartki o godz. 20.00 w 

kościele, z zachowaniem wymogów sanitarnych. Jeśli nie zmieścimy się 

w kościele, spotkania będą odbywać się równolegle o tej samej godzinie 

w auli czerwonej w domu parafialnym. 

Katechezy są również formą przygotowania do przyjęcia sakramentu 

bierzmowania dla osób dorosłych. Wystarczy wysłuchać katechez i 

można przystąpić do bierzmowania. 
 

- W odpowiedzi na prośbę Caritas Chorwacji i przewodniczącego 

Episkopatu Polski za tydzień, 24 stycznia zostanie przeprowadzona 

zbiórka do puszek na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w 

Chorwacji. 

Do trzęsienia ziemi doszło 29 grudnia, o godzinie 12:19 czasu lokalnego. 

Epicentrum miało miejsce ok. 10 km pod ziemią w środkowej części 

kraju, w pobliżu miasta Petrinja. 

 


