
Sunday2-A8 homily by Fr. Gabor 

When John the Baptist speaks about Jesus it is very important to listen to his 

words, because His ministry, including his preaching was ordained to prepare 

the way for the Lord.  

If you feel disconnected from the Lord and want to renew your relationship with 

Jesus listen to what John says. 

In today’s Gospel reading John says about Jesus: ‘Look there is the Lamb of 

God that takes away the sin of the world.’ John says this to the people who 

came to him to prepare themselves to welcome the Messiah. So today’s 

message is really for those of you who want to be close to the Lord Jesus. 

I am sure you agree that the Lord’s coming into our lives is absolutely essential 

and important. However, Jesus is not interested in just a superficial meeting 

with you. He wants you to know that you are important for Him, that’s why He 

comes to each one of us and to take away your sins, in other words anything 

that keeps you separated from Him and from God the Father and the Holy 

Spirit. 

These things that separate us from them are usually anger, unwillingness to 

forgive someone, or grudges against someone, or false images about who God 

is, negative or inappropriate attitudes towards certain people, fear of being 

honest, negative memories from the past that still affect you or some lies that 

someone told you which caused you distress or false ways of coping with stress 

or trauma from the past, etc. These and other things that are not from God can 

keep parts of your mind and heart separate from God. 

At any point in your life, whether you notice it or not Jesus actually wants to 

come into your heart and mind to bring his light, his Truth, His way and His 

life, but for that to happen first you need to recognise Him, His presence. For 

that you need to see reality and your life in a new way, in Jesus’ way.  

Jesus communicates with us in the language of love, so He comes and wants to 

meet with you in a heart to heart conversation. In that context you will realise 

what is not from God in side you. 

So first stop your daily routine at some point, give time to meet with Jesus and 

invite Him into your heart and mind in simple words. Then and there present to 

Him what weighs on your heart and listen to what he wants to say. If you find 

this difficult to do on your own, I am there to help you. We just need to arrange 

a  meeting. 

 

 

 



Sermon Ks. Gabora Niedziela II – Rok A 

Kiedy Jan Chrzciciel mówi o Jezusie, bardzo ważne jest, aby wsłuchać się w 

jego słowa, ponieważ Jego posługa, w tym jego głoszenie, zostało uświęcone, 

aby przygotować drogę dla Pana. 

Jeśli czujesz się odłączony od Pana i chcesz odnowić swoją relację z Jezusem, 

posłuchaj, co mówi Jan. 

W dzisiejszej Ewangelii Jan mówi o Jezusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi 

grzech świata”. Jan mówi to do ludzi, którzy przyszli do Niego, aby 

przygotować się na przyjęcie Mesjasza. Więc dzisiejsze przesłanie jest 

naprawdę dla tych z was, którzy chcą być blisko Pana Jezusa. 

Jestem pewien, że zgodzisz się, że przyjście Pana do naszego życia jest 

absolutnie niezbędne i ważne. Jednak Jezusa nie interesuje tylko 

powierzchowne spotkanie z tobą. Chce, abyś wiedział, że jesteś dla Niego 

ważny, dlatego przychodzi do każdego z nas żeby zabrać twoje grzechy, czyli 

wszystko, co oddziela cię od Niego i od Boga Ojca i Ducha Świętego. 

Te rzeczy, które nas od nich oddzielają, to zazwyczaj złość, niechęć do 

przebaczenia komuś lub pretensje do kogoś lub fałszywe wyobrażenia o tym, 

kim jest Bóg, negatywne lub niewłaściwe nastawienie do niektórych ludzi, 

strach przed szczerością, negatywne wspomnienia z przeszłości, które wciąż 

wpływają na ciebie lub jakieś kłamstwa, które ktoś ci powiedział, które 

spowodowały twój niepokój lub fałszywe sposoby radzenia sobie ze stresem lub 

traumą z przeszłości itp. Te i inne rzeczy, które nie pochodzą od Boga, mogą 

oddzielić części twojego umysłu i serca od Boga. 

W każdym momencie twojego życia, czy to zauważasz, czy nie, Jezus 

rzeczywiście chce wejść do twojego serca i umysłu, aby przynieść swoje 

światło, swoją Prawdę, swoją drogę i swoje życie, ale aby to się stało najpierw 

musisz Go rozpoznać, Jego obecność. W tym celu musisz spojrzeć na 

rzeczywistość i swoje życie w nowy sposób, na sposób Jezusa. 

Jezus komunikuje się z nami językiem miłości, więc przychodzi i chce się z 

tobą spotkać w rozmowie od serca do serca. W tym kontekście zdasz sobie 

sprawę, co nie pochodzi od Boga w tobie. 

Więc najpierw przerwij w pewnym momencie swoją codzienną rutynę, znajdź 

czas na spotkanie z Jezusem i zaproś Go do swojego serca i umysłu w prostych 

słowach. Następnie przedstaw Mu to, co leży ci na sercu i posłuchaj, co chce ci 

powiedzieć. Jeśli trudno ci to zrobić samemu, jestem tutaj, aby ci pomóc. 

Musimy tylko umówić się na spotkanie. 


