
 

 

  

 Jan stał 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, powiedział: «Ty jesteś
Szymon, syn Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.
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Czytania Msza Święta Pasterka
I. czytanie – 1 Sm 3, 3b-10. 19

Powołanie Samuela

Psalm  – Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a)
Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę

II. czytanie – 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20

Wasze ciała są członkami Chrystusa

Ewangelia – J 1, 35-42

Znaleźliśmy Mesjasza

• Ewangelia według św. Jana •
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• Zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Dziękujemy wszystkim, którzy gromadzili
się  w  kościele  na  wspólnej  modlitwie  oraz  za  składane  ofiary.  Życzymy
wszystkim  Parafianom  Bożego  błogosławieństwa.  Bóg  zapłać  księżom
katechetom,  lektorom  i  panu  Organiście  za  przygotowanie  i  przedstawienie
Jasełek w trakcie spotkań kolędowych w kościele.

• Jutro rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który kończy się
świętem  Nawrócenia  św.  Pawła  Apostoła  (25  stycznia).  Kto  w  czasie  tego
Tygodnia będzie uczestniczył w jakimś nabożeństwie z modlitwą o jedność i
weźmie  udział  w  jego  zakończeniu,  może  zyskać  odpust  pod  zwykłymi
warunkami. 

• We wtorek wspomnienie świętego Józefa Sebastiana Pelczara – patrona naszej
archidiecezji. Pamiętamy o modlitwie w jej intencji.

• We czwartek od godz. 1630 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w
ciszy do Mszy świętej wieczornej. 

• W piątek po Mszy świętej wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej.

• Bóg zapłać za sprzątanie kościoła. Proszę, aby kościół posprzątały w sobotę
i w poniedziałek rodziny mieszkające przy ulicach Piotra Michałowskiego, Jana
Matejki oraz Stanisława Wyspiańskiego.

• W przyszłą niedzielę pod kościołem zbiórka do puszek na poszkodowanych w
czasie trzęsienia ziemi w Chorwacji.

,,I chodzą ludzie podziwiać szczyty gór i wzdęte fale morza, i szerokie nurty
rzek, i przestwór oceanu, i kręgi gwiezdne, a siebie zaniedbują.”

~ Św. Augustyn



 Co nakazuje Bóg w   piątym   przykazaniu?  

Życie ludzkie jest święte, ponieważ od samego początku domaga się stwórczego działania Boga i pozostaje 
na zawsze w specjalnym odniesieniu do Stwórcy, jedynego swego celu. Sam Bóg jest Panem życia, od jego 
początku aż do końca. Nikt, w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do bezpośredniego niszczenia 
niewinnej istoty ludzkiej".
I. Poszanowanie życia ludzkiego Pismo święte w opisie zabójstwa Abla przez jego brata Kaina ukazuje od
początku historii ludzkości obecność w człowieku gniewu i pożądliwości, skutków grzechu pierworodnego.
Człowiek  stał  się  nieprzyjacielem  swego  bliźniego.  Bóg  osądza  zbrodniczość  tego  bratobójstwa:  Cóżeś
uczynił? Krew brata twego głośno woła ku Mnie... Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą
paszczę, aby wchłonąć krew brata twego, przelaną przez ciebie" Rdz 4,10-11. Przymierze Boga i ludzkości
przypomina o Bożym darze życia i  o  zbrodniczej  przemocy człowieka:  Upomnę się  o waszą krew przez
wzgląd na wasze życie... [Jeśli] kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana krew jego, bo człowiek
został stworzony na obraz Boga (Rdz 9, 5-6).

Stary Testament zawsze uważał krew za święty znak życia. Pouczenie to jest konieczne w każdym czasie. W
Kazaniu na Górze Pan przypomina przykazanie:  "Nie zabijaj!"  (Mt 5,  21) i  dodaje do niego zakaz gniewu,
nienawiści i odwetu. Co więcej, Chrystus żąda od swojego ucznia nadstawiania drugiego policzka, miłowania
nieprzyjaciół.  On  sam  nie  bronił  się  i  kazał  Piotrowi  schować  miecz  do  pochwy.  Uprawniona  obrona
Uprawniona obrona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania niewinnego człowieka, czyli
dobrowolnego zabójstwa. Z samoobrony... może wyniknąć dwojaki skutek: zachowanie własnego życia oraz
zabójstwo  napastnika...  Pierwszy  zamierzony,  a  drugi  nie  zamierzony.  Miłość  samego  siebie  pozostaje
podstawową zasadą moralności. Jest zatem uprawnione domaganie się przestrzegania własnego prawa do
życia.  Kto  broni  swojego  życia,  nie  jest  winny  zabójstwa,  nawet  jeśli  jest  zmuszony  zadać  swemu
napastnikowi śmiertelny cios: Jeśli ktoś w obronie własnego życia używa większej siły, niż potrzeba, będzie
to niegodziwe.

 Dozwolona jest natomiast samoobrona, w której ktoś w sposób umiarkowany odpiera przemoc... Nie jest
natomiast  konieczne  do  zbawienia,  by  ktoś  celem  uniknięcia  śmierci  napastnika  zaniechał  czynności
potrzebnej do należnej samoobrony, gdyż człowiek powinien bardziej troszczyć się o własne życie niż o życie
cudze.  Uprawniona  obrona  może  być  nie  tylko  prawem,  ale  poważnym  obowiązkiem  tego,  kto  jest
odpowiedzialny za życie drugiej  osoby  Obrona dobra wspólnego wymaga, aby niesprawiedliwy napastnik
został pozbawiony możliwości wyrządzania szkody. Z tej racji prawowita władza ma obowiązek uciec się
nawet do broni, aby odeprzeć napadających na wspólnotę cywilną powierzoną jej odpowiedzialności.

Wysiłek  państwa,  aby  nie  dopuścić  do  rozprzestrzeniania  się  zachowań,  które  łamią  prawa  człowieka  i
podstawowe zasady obywatelskiego życia wspólnego,  odpowiada wymaganiu ochrony dobra wspólnego.
Prawowita  władza  publiczna  ma  prawo  i  obowiązek  wymierzania  kar  proporcjonalnych  do  wagi
przestępstwa. Pierwszym celem kary jest naprawienie nieporządku wywołanego przez wykroczenie. Gdy kara
jest  dobrowolnie  przyjęta  przez  winowajcę,  ma  wartość  zadośćuczynienia  Poza  ochroną  porządku
publicznego i bezpieczeństwa osób kara ma wartość leczniczą; powinna w miarę możliwości przyczynić się
do poprawy winowajcy. Wymierzanie kary śmierci, dokonywane przez prawowitą władzę, po sprawiedliwym
procesie,  przez długi czas było uważane za adekwatną do ciężaru odpowiedź na niektóre przestępstwa i
dopuszczalny,  choć  krańcowy,  środek  ochrony  dobra  wspólnego.  Dziś  coraz  bardziej  umacnia  się
świadomość, że osoba nie traci swej godności nawet po popełnieniu najcięższych przestępstw. Co więcej,
rozpowszechniło się nowe rozumienie sensu sankcji karnych stosowanych przez państwo. Ponadto, zostały
wprowadzone skuteczniejsze systemy ograniczania wolności, które gwarantują należytą obronę obywateli, a
jednocześnie w sposób definitywny nie odbierają skazańcowi możliwości odkupienia win. Dlatego też Kościół
w  świetle  Ewangelii  naucza,  że  «kara  śmierci  jest  niedopuszczalna,  ponieważ  jest  zamachem  na
nienaruszalność i godność osoby, i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie.


