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ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA KOWALSKA: „KONFESJONAŁ JEST 

TRYBUNAŁEM BOŻEGO MIŁOSIERDZIA”. 
 

W SOBOTĘ, 14 WRZEŚNIA 2019 ROKU, W DNIU ŚWIETA PODWYŻSZENIA 

KRZYŻA ŚWIETEGO, W KRUSZYNIE POD WŁOCŁAWKIEM, W MIEJSCU, GDZIE 

7 CZERWCA 1991 ROKU JAN PAWEŁ II SPRAWOWAŁ MSZĘ ŚWIETĄ, ODBYŁO 

SIĘ SPOTKANIE EWANGELIZACYJNE „POLSKA POD KRZYŻEM”. PONAD 60 

TYSIĘCY LUDZIPATRZYŁO W STRONĘ NASZEGO PANA, PATRZYŁO SERCEM, 

UMYSŁEM, PATRZYŁO PRZEZ PRYZMAT NASZEGO ŻYCIA. PRZYNIEŚLIŚMY DO 

PANA, POD JEGO STOPY NA KRZYŻU NASZE TRUDNE SPRAWY. PROSILIŚMY 

O TO, ABY W KRZYŻU, W JEZUSOWYM CIERPIENIU ZA NAS BYŁO UKRYTE 

TAKŻE NASZE ZMARTWYCHWSTANIE. 

 

R O Z W A Ż A N I E   S Ł O W A    B O Ż E G O 

  
„Żaden sługa nie może dwom panom służyć”. Ta przestroga Jezusa może nam 

przypomnieć chrzest, w czasie którego my sami – lub rodzice i chrzestni w 

naszym imieniu – najpierw wyrzekliśmy się grzechu, wszystkiego, co do niego 

prowadzi, i jego sprawcy, szatana, a potem wyznaliśmy wiarę w Boga: Ojca, 

Syna i Ducha Świętego. „Nie” powiedziane złu i „tak” powiedziane dobru 

jednoznacznie określiło kierunek naszego życia. Na Eucharystii ponawiamy to 

wyznanie i nabieramy sił, by każdego dnia iść Bożą drogą. 

PANA POCHWALCIE, ON DŹWIGA BIEDNEGO. 

 

http://www.czarze.parafia.net.pl/


LITURGIA   SŁOWA   NA   NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Księgi proroka Amosa. Słuchajcie tego wy, którzy 

gnębicie ubogiego, a bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy 

mówicie: „Kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać 

zboże, i kiedy szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz? A będziemy 

zmniejszać efę, powiększać sykl i wagę podstępnie fałszować. 

Będziemy biednego kupować za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy 

pszeniczne będziemy sprzedawać”. Poprzysiągł Pan na dumę Jakuba: „Nie zapomnę 

nigdy wszystkich ich uczynków”. Oto słowo Boże  

 SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza. Jezus powiedział do uczniów: 

„Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni 

jego majątek. Przywołał wiec go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? 

Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. Na to 

rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan zabiera mi 

zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby 

mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”. 

Przywołał wiec do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał 

pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek 

oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: 

pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?”. Ten odrzekł: 

”Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: 

osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo 

synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi 

niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół 

niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych 

przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie 

wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej 

nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie 

okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w 

zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż da wam wasze? 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie 

nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym 

wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!”  Oto słowo Pańskie. 



N I E D Z I E L N E     Z A M Y Ś L E N I A 

OSZUSTWO SZATANA  [ według: B. Ferrero – Ale my mamy skrzydła] 

Pewnego dnia szatan postanowił powiększyć wartość swoich złych działań. 

Zgromadził naczelników departamentu i główny sztab dywizji piekielnej propagandy 

i reklamy, aby wymyślić nowe sposoby, by zniszczyć ich sens życia.   

„Powiedz im, że Bóg nie istnieje” – zaproponował jeden diabeł.  

Szatan warknął: „Chciałbym coś mniej oczywistego!”.  

„Powiedz im, że żadne z ich działań nie ma konsekwencji”, powiedział inny. Szatan 

pokiwał głową i rzekł: „Już sami tak myślą”. Trzeci zasugerował: „Powiedz im, że tak 

bardzo oddalili się od drogi prawa, że nigdy więcej nie uda im się na nią powrócić, 

gdyż ludzie nie potrafią się zmienić”. 

Szatan warknął: „Już tego próbowałem…”. 

Najstarszy i najbardziej chytry z diabłów poprosił o głos: „Niech po prostu wierzą, że 

mają jeszcze wiele, wiele czasu…”. 

Szatan uśmiechnął się zadowolony: „To jest rzeczywiście dobry pomysł!”. 

Gdybym wiedziała, że to ostatni raz, patrzyłabym na ciebie, jak zasypiasz. Okryłabym 

cię lepiej kołdrą, podziękowałabym Panu za twoje cenne życie.        

Gdybym wiedziała, że to ostatni raz, towarzyszyłabym ci aż do drzwi, gdy wychodzisz, 

pocałowałabym cię, uściskałabym cię i poprosiłabym, byś wrócił, abym raz jeszcze 

mogła cię pocałować. 

Gdybym wiedziała, że to ostatni raz, słuchałabym twego głosu, zgasiłabym telewizor, 

odłożyłabym gazetę, poświęciłabym tobie całą uwagę. Zapamiętałabym dźwięk 

twego głosu i światło twoich oczu. 

Gdybym wiedziała, że to ostatni raz, słuchałabym twego śpiewu, śpiewałabym z tobą 

i poprosiłabym cię, byś zaśpiewał jeszcze raz.  

Gdybym wiedziała, że to ostatni raz jestem z tobą, nadałabym wielką wartość tej chwili. Nie 

martwiłabym się o talerze, o podwórze, nawet o rachunki.  

Gdybym wiedziała, że to ostatni raz, pragnęłabym być z tobą zawsze. 

Gdybym wiedziała, że to ostatni raz, powiedziałabym, że cię kocham i dzielilibyśmy się 

naszymi ulubionymi wspomnieniami. 

Gdybym wiedziała, że to ostatni raz … Zupełnie nie wiem, kiedy nadejdzie ten ostatni raz. 

Pomóż mi, Panie, ukazać moją miłość wszystkim osobom, które miały wpływ na moje życie. To 

może być ostatni raz, gdy jesteśmy razem. 



MSZA ŚWIĘTA  (17) 

Zwłaszcza w dzisiejszych czasach znajdujemy ludzi, którzy nie pojmują 

znaczenia celu i sensu życia. Machanie ręką na wiele spraw, które są ważne i 

nieprzejmowanie się tym, co jest konieczne, charakteryzuje poszczególnych 

ludzi i grupy społeczne, aż po całe narody. Wystarczy spojrzeć dokoła, by 

zauważyć ludzi pragnących zdobyć fortunę, zrobić karierę za wszelką cenę. W 

ich życiu nie ma już miejsca na szukanie tego, co piękne. Troszczą się o rzeczy 

materialne, a tracą szczęście, które jest tak blisko nich. Tracą Miłość, bez której 

nie ma życia. Bez Miłości – bez Boga jest tylko piekło. Wystarczy wspomnieć 

tu o czarnych marszach, o polityce LGBT, o zabijaniu dzieci poczętych, a 

nienarodzonych, o eutanazji. To wszystko jest w naszym społeczeństwie. To 

jest tragedią człowieka, że daje się oszukać i zmylić, wybierając to, co puste, 

głupie, co bezwartościowe i szkodliwe. Tak łatwo rezygnujemy z tego, co jest 

prawdziwie dobre. Natomiast omijane jest to, co jest naszym skarbem – 

KOMUNIA ŚWIĘTA. Trzeba Ją zrozumieć, odkryć, odnaleźć dla dobra każdego 

człowieka.   

Spróbuje odpowiedzieć na pytanie: dlaczego Msza święta, a w niej Komunia 

święta, którą nazywa się Ucztą Weselną, czyli połączeniem, przymierzem Boga 

z człowiekiem, jest naszym skarbem? Zacznijmy od 

początków historii Hebrajczyków; od czasów 

Abrahama. Królem i dawcą Prawa dla nich był sam 

Bóg. Izraelitom powodziło się dobrze. Rośli jako 

naród w siłę. Wiedzieli, co jest dobre, a co złe. I tak 

jak niektórzy aniołowie, z Lucyferem na czele, 

zaczęli popadać w pychę. Powołano człowieka na 

króla, bo on „potrafi” to samo, co Bóg i jeszcze 

lepiej niż On zna ludzi i ich potrzeby i potrafi ustanowić jeszcze lepsze prawo. 

Pierwszym królem był Saul, a po nim Dawid. Rozpoczęły się wojny, 

prześladowania, Izraelici popadli w niewolę. Prowadzony przez człowieka 

naród został zupełnie zniszczony.  

Tak samo dzieje się z człowiekiem, który odrzuca swój krzyż, swoje 

życie i oddaje się w ręce drugiego człowieka. Wtedy znika Miłość, ta wielka 

Miłość, która nie jest tylko uczuciem. Wtedy zaczynają grać w nas emocje. 



Zamiast miłości są doznania zmysłowe, rośnie pycha, egoizm, jesteśmy 

rozdrażnieni. Pan Bóg zna nas doskonale. Chce nam pomóc. Poprzez wcielenie 

Swego Syna doprowadził do tego, że mamy ratunek, skarb, mamy Eucharystię. 

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy z wagi Mszy świętej i częstego 

przyjmowania Komunii świętej.  W niej Bóg daje nam siebie, by nas umocnić. 

Wystarczy zawierzyć Mu w 100%, by przekonać się o Jego sile. O tym, że On 

troszczy się o nas i dba o wszystko w naszym życiu. Kiedy wierzymy i ufamy 

Bogu, kiedy jest On na pierwszym miejscu w naszym życiu – to miłość do 

człowieka przychodzi automatycznie, bo Bóg jest Miłością – jest relacją 

międzyosobową. Gdy jesteśmy zapatrzeni w człowieka, to powoli znika Bóg, 

czyli znika Miłość, dlatego wszystko zaczyna być oschłe, po prostu nie ma życia. 

Miłość jest podstawą życia. Jezus powiedział: „Ja jestem Drogą, Prawdą i 

Życiem”. Poznanie Jezusa poprzez poznanie Najświętszej Eucharystii prowadzi 

do poznania Boga i siebie, a także życia w wolności dziecka Bożego. Wtedy nie 

jesteśmy niewolnikami. Niewolnikiem, człowiekiem ograniczonym stajemy 

się, gdy uznajemy człowieka za naszego mistrza. I tak powstaje niewolnictwo, 

także duchowe. 

Chęć dominacji człowieka nad człowiekiem nigdy nie było dobre. Wyzwolenie 

następuje wtedy, 

gdy rozumiemy, 

dlaczego Pan Bóg 

nas stworzył; gdy 

rozumiemy, jakie 

jest nasze 

powołanie, 

Zostałeś 

stworzony jako 

mężczyzna, to 

bądź nim. Prawda 

nas wyzwala do 

wolności. Wolność 

to czynienie i akceptowanie tego do czego jesteśmy powołani. Msza święta 

pokazuje nam Jezusa Chrystusa, który zgodził się realizować wolę Boga – Ojca 



w pełni. Jego powołanie było i jest wielkie, jedyne w swoim rodzaju. Przez to 

Jego misja  

została zakończona odkupieniem nas wszystkich, zmartwychwstaniem. 

Komunia święta pozwala nam zrozumieć, że Bóg łączy się z nami już tu na 

ziemi, byśmy mogli tak jak Jezus zmartwychwstać i żyć w Domu Ojca po 

wieczne czasy. 

             Bez znajomości Chrystusa nie ma znajomości siebie. Msza święta jest 

ucztą zbawienia człowieka. To jest cała nasza wieczność. Uczestniczenie w 

Uczcie Pańskiej jest bardzo ważne. Jezus powiedział, że On przyzna się do 

każdego, kto przyzna się do Niego tu na ziemi. Nie może brać udziału w 

wiecznej uczcie ktoś, kto nie zna Gospodarza. Do wieczności prowadzi tylko 

jedna prosta droga. To od nas zależy, czy nią pójdziemy, czy Komunia święta 

przyjmowana za życia stanie się dla nas zadatkiem nieśmiertelności i 

wiecznego szczęścia.  

 

JEZUSA UKRYTEGO 

MAM W SAKRAMENCIE CZCIĆ, 

WSZYSTKO ODDAĆ DLA NIEGO, 

JEGO MIŁOŚCIĄ ŻYĆ!  

**** 

ON SIĘ NAM DAJE CAŁY, 

Z NAMI ZAMIESZKAŁ TU, 

DLA JEGO BOSKIEJ CHWAŁ 

ŻYCIE POŚWIĘĆMY MU! 

**** 

WIARĄ UKORZYĆ TRZEBA 

ZMYSŁY I ROZUM SWÓJ, 

 BO TU JUŻ NIE MA CHLEBA, 

TO BÓG TO JEZUS MÓJ!  
 

 



 



O MODLITWIE  (6) 

Jezus Chrystus, jedyny Syn Boży a nasz Pan. 

Sandały Szymona (ciąg dalszy) 

Sandałowi bliźniacy nader sumiennie podchodzili do swych 

obowiązków, chroniąc stopy Szymona z powagą i zrozumieniem. Wkrótce 

zauważyli, że stopy zmieniły się, jakby należały nie do rybaka, tylko do 

wędrowca. I rzeczywiście tak było – to nie jezioro, lecz ulice i kurz stały się 

codziennością, którą Szymon zaczął dzielić z pewnym tajemniczym i 

fascynującym człowiekiem. Bliźniacy z napięciem wsłuchiwali się we wszystko, 

co ten człowiek opowiadał. Miał On na imię Jezus i potrafił nadać wyjątkowe 

znaczenie każdemu z wydarzeń. Dzięki Niemu życie stawało się pasmem 

zadziwiających niespodzianek. Nawet zmienił Szymonowi imię i zaczął 

nazywać go Piotrem, czyli Skałą. 

- Jest to imię bardzo do niego odpowiednie. Ma zdecydowane charakter 

twardy jak skała – wyjaśniał sandał Lewy innym parom butów, które wraz ze 

swymi właścicielami chodziły krok w krok za Jezusem. 

 Któregoś razu bliźniacy ze zdumieniem obserwowali rzeszę ludzi, 

którzy słuchali Jezusa przez cały dzień. Pod wieczór Piotr i jego przyjaciele byli 

bardzo zajęci. Krzątali się bowiem wokół rozdawania chlebów i ryb, , które 

zdawały się same rozmnażać w dłoniach Jezusa i było rzeczą oczywistą, że 

musiał tu mieć miejsce jakiś cud. 

 Kiedy Piotr rozmawiał z przyjaciółmi o innych cudach Jezusa, tak Lewi, 

jak i Prawy starali się nie uronić z tych opowiadań ani jednego słóweczka. 

- Sądzisz, że Jezus ma rację? – zapytał kiedyś Prawy swojego brata. 

- Tak. To co On mówi, jest piękne. Nikt nie potrafi przemawiać jak On – 

odpowiedział Lewy.  

- Ileż my kroków zrobiliśmy, idąc za Nim! On ciągle chodzi. Chodzi bez przerwy. 

Dziś jest tu, a jutro gdzie indziej. Można powiedzieć, że odpoczynek jest Mu 

całkiem nieznany. 



O MODLITWIE  (6) 
 W noc po rozmnożeniu chleba oba znużone sandały mogły wreszcie 

odpocząć, ponieważ znalazły się w łodzi, oczywiście wraz z Piotrem i jego 

kompanią. Łódź wypłynęła na jezioro, a ludzie w niej posnęli. Jedynie Jan, 

najmłodszy z nich, czuwał przy sterze. Tym razem Jezusa z nimi nie było. 

rozesłał tłumy do domów, a sam oddalił się, żeby się modlić.  

 Oba sandały ciekawiło to częste pragnienie Jezusa, by przebywać w 

samotności, a On po prostu rozmawiał z Ojcem. Po nocy spędzonej w takim 

odosobnieniu promieniował radością i był bardziej pogodny niż zwykle. 

 Zapadła noc, a łódka oddaliła się bardzo od brzegu. Wtem zerwał się 

wicher i fale stawały się coraz większe. Nawet dla doświadczonych żeglarzy 

taka burza może zakończyć się śmiercią w głębinie. Ale oto do łodzi miotanej 

przez fale zbliża się po wodzie jakaś postać. Wśród żeglujących wybuchła 

wielka panika, bo myśleli, że mają do czynienia z duchem. Lecz to był Jezus, 

który szedł do nich po wodzie: 

- Odwagi – uspokajał. – To Ja! Nie bójcie się! 

 Piotr nie dowierzał własnym oczom: 

- Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do Ciebie po tych wodach. 

- Czy on przypadkiem nie zwariował?! – wykrzyknął sandał Lewy do Prawego.  

- Utoniemy przez niego! – przeraził się Prawy. 

 Zaraz potem Piotr wyszedł z łodzi i zaczął iść w kierunku Jezusa, 

oczywiście w sandałach, które wraz z nim musiały wziąć udział w tej 

niewiarygodnej przygodzie. Z początku Piotr stawiał kroki pewnie i śmiało i 

wszystko było mniej więcej tak jak na ziemi. Lecz w pewnej chwili przestraszył 

się i z tego przestrachu zaczął tonąć: 

- Panie, ratuj, bo ginę! – krzyknął. 

- No i wszystko zepsuł – mruknął but Prawy. 

- Ależ z niego fajtłapa – podsumował Lewy. 

 A Jezus podał tonącemu rękę i rzekł z wyrzutem: 

- Człowieku małej wiary, dlaczego zwątpiłeś? 

- My nie wątpimy! – krzyknęli razem sandał Prawy i Lewy. 

 Oba zsunęły się z Piotrowych stóp i w niewytłumaczalny sposób 

Szły dalej wesoło po wodzie.   [KORZYSTANO: B. FERRERO – WIERZĘ] 



   ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

POLSKA POD KRZYŻEM 

PRAWDA O CIERPIENIU JEZUSA CHRYSTUSA 

Pan Jezus w momencie śmierci dusił się. Dopiero w czasach nam 

współczesnych naukowcy – medycy są w stanie wyjaśnić, na czym polegała 

śmierć krzyżowa. Największą męka był czas. Ukrzyżowani cierpieli wiele 

godzin, niektórzy jeden, albo półtora dnia.  W przypadku Pana Jezusa „poszło 

to szybko”, trzy godziny. Przyczyną szybkiej agonii było straszliwe skatowanie 

Naszego Pana. Całun turyński pokazuje 600 ran na całym Ciele. Jezus był 

biczowany przemyślnym narzędziem o 6 do 9 rzemieni zakończonych 

metalowymi elementami lub fragmentem 

kości. Kiedy uderzano - końcówki wbijały się, a w 

momencie odciągania bicza wyrywano fragmenty 

skóry. Kiedy przybijano do krzyża – to nie wbijano 

gwoździ w dłoń, tak jak to pokazuje wiele obrazów, 

ale w miejsce pod dłonią, gdzie gwóźdź może 

utrzymać całe ciało człowieka. Najgorszy czas 

przychodził wtedy, gdy zbliżała się agonia. 

Krzyżowany, a w przypadku Jezusa z 600 

ranami na Ciele, z koroną cierniową, której ciernie o długości 15 cm wbijały się 

w głowę, gdy zaczynała się agonia, tracili przytomność. Ciało opadało w dół, 

powodując ogromny ból rąk i ramion, a płuca w tej pozycji nie dostawały 

wystarczającej ilości tlenu. Włączał się automatyczny mechanizm wybudzenia 

z omdlenia. Jedynym ratunkiem było uniesienie się na gwoździach, by złapać 

powietrze. Kiedy ciało pracuje na najwyższych obrotach, serce pompuje w 

przyspieszonym tempie krew. U Pana Jezusa doszło do pęknięcia komory 

sercowej. Wtedy krew wypełniła płuca i po kilku minutach nastąpiła śmierć. 

Czerwone krwinki, jako cięższe opadły, a osocze, które jest jasne, pozostało u 

góry.  Kiedy żołnierz, w myśl prawa, sprawdzał, czy Ukrzyżowany żyje, przebił 

bok Jezusa. Najpierw wypłynęła krew, a potem woda.  

WSZYSTKO, CO OPISUJE PISMO ŚWIĘTE JEST PRAWDĄ. 
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