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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 
Witam Was bardzo serdecznie   
i pragnę was prosić byście w tych trudnych dniach,   
nie tracili ducha  
a swoje życie opierali na Bogu.  
Niektórzy z Was pięknie piszą, że teraz  
mają więcej czasu na refleksję i przemyślenia,  
więcej czasu poświęcają na modlitwę.  
Jezus powiedział:  

 
 
 

Kl I b, Kl Ic , KL Ie, Kl h, Kl IIa, Kl IIb , KlI c 
 

 

Jezus Chrystus w Ewangelii Świętego Jana powiedział o Sobie:  

Każdy z nas na mocy chrztu świętego  
zobowiązany jest być prawdziwym uczniem 
Jezusa Chrystusa w duchu i prawdzie. 

 

Czy naprawdę kocham Boga, który jest moją Miłością. 
                                                            
Soren Kierkegaard – duński filozof, teolog oraz poeta, nazywany czasem Sokratesem północy – napisał: 

 

 

  



Dlatego też każdy z nas musi zadać sobie pytanie: 
 Jak chce żyć? – W społeczności z Bogiem! 
 Jaki chce być? – Chrystusowy! 
 Jaki chce tworzyć Kościół? – Żywy i prawdziwy, wydający owoce! 

 
W przypowieści o krzewie winnym  

Jezus wydobywa największą  
i bardzo cenną dla nas prawdę.  

Mówi o jedynej i niepowtarzanej  
Miłości Boga do grzesznego człowieka!  

Wypowiadając się o owocowaniu,  
pragnie przedstawić w tym obrazie to,  

co chce uczynić z naszego życia:  

 Jezus mówi dalej w podobieństwie:  

 
Oznacza to, że Wielką Tajemnicą Wiary  
jest nic innego, jak po prostu  
stała łączność z Naszym Panem i Zbawicielem  
Jezusem Chrystusem, który jest dawcą życia!  
Latorośle to gałązki wrośnięte w krzew,  
których celem jest wydawanie owoców.  
Latorośl jako żywy, samodzielny organizm  
nie jest w stanie funkcjonować. 
Jeśli zostaje odłączona od krzewu  
to porostu usycha.  
Takimi właśnie latoroślami  
wrośniętymi w krzew  
są poszczególni członkowie  
Kościoła Chrystusowego  
czyli my wszyscy ochrzczeni. 
Te owoce można wydawać, tylko i wyłącznie  
kiedy z całą mocą przylgniemy do winnego krzewu  
którym jest Sam Jezus Chrystus. 

 

  

 

  

 
 

 

 



 
 
 
 

 

 

 
Gdy Jezus mówi o Sobie jako o Dobrym Pasterzu,  

o Kamieniu Węgielnym,   
o Krzewie Winnym, 

To On pragnie nas tymi wszystkimi dobrymi obrazami  
zachęcić, abyśmy prawdziwie Nim żyli  

i wypełniali jego Słowo!  
Dlatego też,  

odpowiadając na postawione na wcześniej pytania,  
chciejmy pokrzepieni Bożym Słowem wyznać: 

Każdy z nas jest powołany przez Boga do tego,  
by być dobrym świadectwem wszędzie:  

w rodzinie, pracy, wśród przyjaciół, znajomych,  
w chwilach dobrych i złych.  

Czemu więc tak opornie nam to przychodzi?! 
  
Jezus Nasz Boski Mistrz daje nam obietnicę:  

Bóg obiecuje nam przecież swoją pomoc w każdej chwili, a więc także otrzymamy od Niego 
wsparcie, kiedy będziemy dzielić się Dobrą Nowiną z innymi.  
To jest właśnie nasze, czyli Twoje i moje zadanie!  
  
Ks. D. Bonhoeffer pisze: 

  

 

 

 

 

 



Niezależnie od tego kim jesteś, skąd pochodzisz, jakie masz wykształcenie, Bóg chce, abyś był Jego 
narzędziem! On chce, abyśmy swoim życiem składali nieustanne świadectwo naszej wiary.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zadanie:  
W sercu podziękuj Panu Bogu za to, że jesteś latoroślą wszczepiona w krzew winny  
Mój adres e-mail jozefa.weglarz@interia.pl  
 
 
 

 


