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DLA REALIZACJI MISJI KOŚCIOŁA, KAŻDA REALIZACJA 

PROGRAMÓW DUSZPASTERSKICH WINNY CZERPAĆ 

POTRZEBNĄ SIŁĘ Z TAJEMNICY EUCHARYSTYCZNEJ I KU NIEJ 

SIĘ KIEROWAĆ JAKO DO SZCZYTU”. 

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

 Przychodzimy do Boga, który – jak zapewnia Księga Mądrości – miłuje 

nas, a kiedy grzeszymy, strofuje, abyśmy w Niego uwierzyli. On tak „umiłował 

świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16) Tenże Syn, Jezus Chrystus, spogląda 

dzisiaj na nas, jak kiedyś na Zacheusza. Zwracając się do każdego z nas po 

imieniu, mówi: dziś chcę się zatrzymać w twoim domu!  

 Jezus nie wzgardził Zacheuszem, który zbierał cło i był uważany za 

złodzieja, zdrajcę i człowieka niegodnego uwagi. Żadnym słowem nie 

oskarżył go ani nie wezwał do nawrócenia. Ten, który jest Miłością, wszedł w 

środek życia Zacheusza i tam okazał mu miłość. Z bliskości i miłości Jezusa 

„zbawienie stało się udziałem tego domu” – Zacheusz przewartościował 

wszystko. Kiedy Jezus stanął w centrum jego życia, natychmiast był w stanie 

połowę majątku oddać ubogim, a skrzywdzonym oddać czterokrotnie. 

Wobec miłości Boga wszystko inne utraciło swój blask.  

BĘDĘ CIĘ WIELBIŁ, BOŻE MÓJ I KRÓLU. 

 



 LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Księgi Mądrości. Panie świat cały przy Tobie jak 

ziarno na szali, kropla rosy porannej, co opadła na ziemię. 

Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w twej mocy i 

oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz 

bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, co uczyniłeś, bo gdybyś miał 

coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jakby coś trwać mogło, gdybyś 

Ty tego nie chciał? Oszczędzasz wszystko, bo to wszystko Twoje. Władco, 

miłujący życie! Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego 

nieznacznie karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, 

by wyzbywszy się złości, w Ciebie, Panie, uwierzyli.       Oto słowo Boże. 

CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia: 

Modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania 

i aby z mocą wypełnił w was wszystkie pragnienia dobra oraz działanie wiary. 

Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa – a wy w 

Nim – za łaska Boga naszego, Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się 

wokół Niego prosimy was bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w 

waszym rozumieniu ani zastraszyć bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź 

przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał dzień Pański.   Oto 

słowo Boże. 

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził 

przez miasto. A pewien człowiek, imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem 

celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale 

sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł wiec naprzód 

i wspiął się na sykamorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. 

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: „Zacheuszu 

zejdź prędko, albowiem dziś muszę zatrzymać się w twoim domu”. Zszedł wiec 

z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to, szemrali: „Do 

grzesznika poszedł w gościnę”. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: „Panie, oto 

połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, 

zwracam poczwórnie”. Na to Jezus rzekł do niego: „Dziś zbawienie stało się 

udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy 

przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło”.    Oto słowo Pańskie. 



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

B I E D A K 
Żyła kiedyś pewna rodzina, spokojna i pogodna.   Mieszkała w małym 

domku na przedmieściach miasta. Pewnego wieczoru jej członkowie 

siedzieli przy kolacji, gdy nagle usłyszeli pukanie do drzwi. Ojciec poszedł i 

otworzył je. Na progu stanął starzec w zniszczonej odzieży i obdartych 

spodniach. Niósł kosz pełen warzyw. Spytał domowników, czy nie kupiliby 

ich trochę. Oni rzeczywiście coś wzięli, gdyż chcieli się go pozbyć. Z czasem 

rodzina ta zaprzyjaźniła się ze starcem, który co tydzień przynosił im 

warzywa. Odkryli, że ten starzec, biedny człowiek, Miał kataraktę i był 

prawie niewidomy. Ale zawsze zachowywał się w sposób niezwykle 

uprzejmy, więc cała rodzina oczekiwała na jego przyjście, gdyż ceniła sobie 

jego towarzystwo. 

Pewnego dnia starzec, jak zwykle, przyniósł tym ludziom warzywa, a potem 

powiedział: „Wczoraj otrzymałem wielki prezent! Przy moim domku 

znalazłem kosz z odzieżą, którą ktoś zostawił dla mnie”. 

Wszyscy wiedzieli, jak bardzo potrzebował ubrań, dlatego powiedzieli: „To 

wspaniale!”. 

Niewidomy staruszek jednak dodał: „Ale jest rzecz jeszcze wspanialsza: 

znalazłem rodzinę, która rzeczywiście potrzebowała tej odzieży!” 

RADOŚĆ PŁYNĄCA Z DAWANIA JEST SILNIEJSZA OD ŻYCIA. RZECZYWISTYM 

BIEDAKIEM JEST TEN, KTO NIGDY JEJ NIE DOŚWIADCZA. 

 

 

 

 
                                  [KORZYSTANO: BRUNO FERRERO – ALE MY MAMY SKRZYDŁA] 



O MODLITWIE (11) 

WIERZĘ W DUCHA ŚWIĘTEGO 

K A Ł U Ż A 

 Była sobie raz mała kałuża. Sprawiało jej wielką radość, że istnieje    i 

najwięcej uciechy miała wówczas, gdy przejeżdżał samochód i udało jej się 

kogoś ochlapać. Bała się tylko jednej rzeczy: słońca. 

 „To jest dla kałuży śmierć” – myślała tak, drżąc ze strachu.  

 Kiedyś pewien poeta, który zwykł spacerować z głową pełną marzeń, 

wszedł w kałużę jedną i drugą nogą, ale zamiast się zezłościć, zaprzyjaźnił się 

z nią. 

 - Skąd się tu wzięłaś? – spytał ją na dzień dobry. 

 - Spadłam tu po prostu z deszczem, ale bardzo obawiam się słońca.  

 Potem oboje długo jeszcze rozmawiali o wielkim Ojcu, o deszczu i o 

słońcu.  

 Poeta chciał uwolnić kałużę od strachu. Opowiadał jej o 

niewyobrażalnej wielkości morza, o pląsach ryb i grzywiastych falach.  

Zapewniał ją, że morze jest ojczyzną i matką wszystkich kałuż świata, zaś 

życie wszystkich istnień, jakie tylko są, zawdzięczamy słońcu. Tak samo jest z 

kałużami. 

 Po kilku dniach poeta wrócił do swojej nasączonej wilgocią 

przyjaciółki. Zastał ją tańczącą w powietrzu, w ciepłych promieniach słońca. 

Wyznała mu z wdzięcznością:  

 - Dzięki tobie mogłam coś zrozumieć! Gdy słońce otuliło mnie swoim 

czułym oddechem, przestałam się bać. Pozwoliłam mu działać, a teraz 

wyruszam na szlak dzikich gęsi, które pokażą mi drogę w kierunku morza. Do 

widzenia. Nie zapominaj o mnie.   



MOJA  „KARTA PAMIĘCI” 

Bóg Ojciec i Pan Jezus ciągle nad nami czuwają. Jest to dziełem Ducha 

Świętego, stanowiącego wraz z Ojcem i Synem Najświętszą Trójcę. Kiedy 

człowiek odczuwa zniechęcenie, Duch Święty przychodzi mu z pomocą: to 

siła Boga. Duch Święty może przynosić życie nawet na wyjałowionych 

pustyniach. Jest On darem: pocieszenia, obrony i nadziei. Kiedy chcemy się 

modlić, trzeba zawsze przedtem przywołać Ducha Świętego. 

 

MOJA MODLITWA 

PRZEMIEŃ MNIE DUCHU ŚWIĘTY 
Duchu Święty, Boże, 

Ty dałeś mi serce, abym mógł kochać, 

spraw, abym kochał Cię mocniej. 

Ty dałeś mi umysł, abym mógł myśleć, 

spraw, abym często myślał o Tobie. 

Dałeś mi ręce, abym mógł pracować, 

pomóż m, bym mógł je oddać 

dla pożytku moich braci. 

Przyjmij, Panie, 

również moją słabość, 

moje wątpliwości i moje wahania.  

Przybądź i wspieraj mnie 

swoim miłosierdziem. 

Przemień morze 

moich niepokojów 

w oceanie Twojej miłości. 

Pomóż mi otworzyć moje serce, 

aby zawsze chciało Cię przyjmować, 

kiedy tylko zapragniesz, abym ugościł Cię 

w moim domu. A 

                                                                         [KORZYSTANO: BRUNO RERRERO – WIE 



J E Z U S O W E   P R Z Y P O W I E Ś C I 

PRZYPOWIEŚĆ O BOGACZU I ŁAZARZU (4) 

 Dlaczego proponuję poznać przypowieści? Często słyszymy je z 

ambony. Kapłani nawiązują do nich w kazaniach. W pierwszym odcinku tego 

cyklu przedstawiłam metody, którymi Jezus się posługiwał, by przybliżyć 

swoje nauczanie ludziom prostym i w prosty sposób. W tym odcinku 

zastanówmy się nad tym, w jakim celu my – czytelnicy – uczniowie Jezusa - 

staramy się je poznawać. Każdy z nas dąży do dobrego życia. Chcemy być 

mądrzy i wolni. Chcemy osiągnąć stan „ziemi obiecanej”, Kanaanu. Ażeby 

dotrzeć do Ziemi Obiecanej potrzebne jest zaufanie do Stwórcy, który jako 

Ojciec prowadzi nas z miłością. Potrzebna jest także wiedza, znajomość 

Jezusowych przypowieści, w których podane są wskazówki potrzebne do 

zdobycia Kanaanu, Królestwa Bożego. Do budowania go w nas samych. 

Niektórzy twierdzą, że wierzącemu niepotrzebna jest wiedza. Czy 

rzeczywiście tak jest? Tutaj przytoczę postać Adama. Jego błąd polegał na 

braku wiedzy. Nie poznał Boga na tyle, by Mu zaufać, dlatego zgrzeszył. 

Gdyby odczuwał wielkość i moc Boga to prawdopodobnie nie uległby 

pokusie.  

 Zatem zabierzmy się do pracy i poznawajmy nauczanie Jezusa. 

Kolejna przypowieść będzie o tym, do czego może doprowadzić brak wiedzy.      

PRZYPOWIEŚC O BOGACZU I ŁAZARZU, (Łk 16, 19-31). 

ŻYŁ PEWIEN CZŁOWIEK BOGATY, KTÓRY UBIERAŁ SIĘ W PURPURĘ I BISIOR I 

DZIEŃ W DZIEŃ ŚWIETNIE SIĘ BAWIŁ. U BRAMY JEGO PAŁACU LEŻAŁ ŻEBRAK 

OKRYTY WRZODAMI, IMIENIEM ŁAZARZ. PRAGNĄŁ ON NASYCIĆ SIĘ 

ODPADKAMI ZE STOŁU BOGACZA; NADTO I PSY PRZYCHODZIŁY I LIZAŁY JEGO 

WRZODY. UMARŁ ŻEBRAK, I ANIOŁOWIE ZANIEŚLI GO NA ŁONO ABRAHAMA. 

UMARŁ TAKŻE BOGACZ I ZOSTAŁ POGRZEBANY. GDY W OTCHŁANI, 

POGRĄŻONY W MĘKACH, PODNIÓSŁ OCZY, UJRZAŁ Z DALEKA ABRAHAMA I 

ŁAZARZA NA JEGO ŁONIE. I ZAWOŁAŁ: „OJCZE ABRAHAMIE, ULITUJ SIĘ NADE 

MNĄ I POŚLIJ ŁAZARZA; NIECH KONIEC SWEGO PALCA UMOCZY W WODZIE I 

OCHŁODZI MÓJ JĘZYK, BO STRASZNIE CIERPIĘ W TYM PŁOMIENIU”. LECZ 

ABRAHAM ODRZEKŁ: „WSPOMNIJ SUNU, ŻE ZA ŻYCIA OTRZYMAŁEŚ SWOJE 



DOBRA, A ŁAZARZ PRZECIWNIE, NIEDOLĘ; TERAZ ON TU DOZNAJE POCIECHY, 

A TY MĘKI CIERPISZ. A PRÓCZ TEGO MIĘDZY NAMI A WAMI ZIONIE 

OGROMNA PRZEPAŚĆ”. TAMTEN RZEKŁ: „PROSZĘ CIĘ WIĘC, OJCZE, POŚLIJ 

GO DO DOMU MOJEGO OJCA. MAM BOWIEM PIĘCIU BRACI: NIECH ICH 

PRZESTRZEŻE, ŻEBY I ONI NIE PRZYSZLI NA TO MIEJSCE MĘKI”. LECZ 

ABRAHAM ODPARŁ: „MAJĄ MOJŻESZA I PROROKÓW, NIECHŻE ICH 

SŁUCHAJĄ”. „NIE, OJCZE ABRAHAMIE – ODRZEKŁ TAMTEN – LECZ GDYBY KTO 

Z UMARŁYCH POSZEDŁ DO NICH, TO SIĘ NAWRÓCĄ”. ODPOWIEDZIAŁ MU: 

„JEŚLI MOJŻESZA I PROROKÓW NIE SŁUCHAJĄ, TO CHOĆBY KTO Z UMARŁYCH 

POWSTAŁ, NIE UWIERZĄ”. 

 Jest to jedna z najdłuższych przypowieści. Występuje w niej dwóch 

bohaterów i Abraham. Jezus przedstawia w tej przypowieści dzieje ziemskie 

i pozaziemskie bogacza i Łazarza. Najpierw losy ich splatają się i rozchodzą tu 

na ziemi. Żyją blisko siebie, ale jakby osobno. Widują się codziennie, ale 

należą do różnych światów. Spójrzmy na ich ducha. W tej kwestii są sobie 

obcy. Bogacz żył dostatnio, ucztując każdego dnia. Żył beztrosko. Jezus opisał 

go krótko: „ubierał się modnie i drogo” oraz „świetne się bawił”. Jednym 

słowem symbolizuje on światowego człowieka wszech czasów, także nam 

współczesnego. Łazarz nie posiadał 

nic. Tylko wrzody. Korzystał z 

jałmużny. Przebywał w 

towarzystwie psów. Jezus opisał go 

jednym zdaniem: „Pragnął nasycić 

się odpadkami”. Punktem 

zwrotnym tej opowieści jest ich 

śmierć. Stanęli przed trybunałem 

Chrystusa i jednego z nich Jezus 

nazwał po imieniu, a drugi tego imienia nie miał.  

  W innym miejscu Ewangelii Jezus powiedział, że On się przyzna i 

zapamięta tych, którzy żyli według prawa Bożego i sami przyznawali się do 

Boga. Natomiast zapomni o tych, którzy za życia nie pamiętali o Nim. 



 W tej przypowieści Jezus wyraźnie mówi, że śmierć nie jest końcem 

życia. Naucza o trwaniu po śmierci i o tym, że los ludzi w nieziemskim życiu 

jest niejednakowy. Aniołowie „zanieśli Łazarza na łono Abrahama”, a bogacz 

trafił do Otchłani i był „pogrążony w mękach”. Ich los i tutaj się splata. Bogacz 

cierpi, a Łazarz jest szczęśliwy. Bóg stanął pomiędzy nimi, jako ten, do 

którego należy sąd. W takiej scenie można dopatrywać się Sądu 

Ostatecznego nad nami wszystkimi. 

 Czy bogacza zgubiło bogactwo? Nie. Zgubiło go to, w jaki sposób 

używał tego bogactwa. Beztroskie, wygodne życie, bez objawów miłości i 

troski o bliźniego. Z dala od Boga. Majątek zaślepił go tak, że nie dostrzegł 

Łazarza. Żył dla siebie.  

 Będąc bogatymi powinniśmy dziękować Bogu za to, że bogactwo 

ułatwia życie, daje poczucie bezpieczeństwa, pozwala zrealizować swoje 

pasje i marzenia. I jeszcze, że możemy się dzielić z innymi. 

 Natomiast Łazarz jest jeszcze bogatszy od bezimiennego bogacza. 

Swoim życiem wpisał się w serce Boga. Jezus go zapamiętał. Przypowieść o 

bogaczu i Łazarzu jest ostrzeżeniem, by cenić sobie to, co mamy i z miłością 

czynić dobro. I w ten sposób zarobić na dobre imię u Boga i ludzi.  

 Bóg stwarza sytuacje do zasługiwania na niebo. Przychodzi w bliźnich 

potrzebujących pomocy. Nie tylko w ubogich materialnie, ale także w 

naszych przyjaciołach, w członkach naszej rodziny, w ludziach z pracy, czy 

parafii. 

 Starajmy się o to, byśmy życie wykorzystali na gromadzenie 

czynów miłości, które staną się podstawą naszego zbawienia. 

 Bóg zesłał nam PROROKÓW, MOJŻESZA I CHRYSTUSA. 

Prawo, Boże ostrzeżenia trzeba poznać, by nie ulec pokusie tak, jak Adam. 

 

 



LITANIA POKORY 

WEDŁUG SŁUGI BOŻEGO KARD. RAFAELA MERRY’EGO DEL VALA 

O Jezu, łagodnego i pokornego serca, wysłuchaj mojej prośby! 

Od pragnienia bycia cenionym – uwolnij mnie, Jezu. 

Od pragnienia bycia kochanym – uwolnij mnie, Jezu. 

Od pragnienia bycia wysławianym – uwolnij mnie, Jezu. 

Od pragnienia zaszczytów – uwolnij mnie, Jezu. 

Od pragnienia bycia wychwalanym – uwolnij mnie Jezu. 

Od pragnienia bycia przedkładanym nad innych – uwolnij mnie, Jezu. 

Od pragnienia, by zasięgano mojej opinii – uwolnij mnie, Jezu.  

Od pragnienia bycia aprobowanym – uwolnij mnie, Jezu. 

Od lęku przed byciem upokorzonym – uwolnij mnie, Jezu. 

Od lęku przed byciem pogardzanym – uwolnij mnie, Jezu. 

Od lęku przed odrzuceniem – uwolnij mnie, Jezu. 

Od lęku przed byciem szkalowanym – uwolnij mnie, Jezu. 

 Od lęku przed byciem zapomnianym – uwolnij mnie, Jezu. 

Od lęku byciem wyśmiewanym – uwolnij mnie, Jezu. 

Od lęku przed byciem znieważanym – uwolnij mnie, Jezu. 

Od lęku przed byciem podejrzanym – uwolnij mnie, Jezu. 

Oby inni byli bardziej niż ja kochani – Jezu, daj mi łaskę pragnienia tego! 

Oby inni byli ode mnie bardziej cenieni – Jezu, daj mi łaskę pragnienia tego! 

Oby inni wzrastali w opinii świata, a ja obym się umniejszał – Jezu, daj mi 

łaskę pragnienia tego! 

Oby inni mogli być zatrudnieni, a ja odsunięty na bok – Jezu, daj mi łaskę 

pragnienia tego! 

Oby inni byli chwaleni, a na mnie nie zważano – Jezu, daj mi łaskę pragnienia 

tego! 

Oby innych preferowano we wszystkim nade mnie – Jezu, daj mi łaskę 

pragnienia tego! 

Oby inni byli ode mnie święci, bylebym ja się uświęcał w miarę możliwości – 

Jezu, daj mi łaskę pragnienia tego! 

AMEN. 

 



PAULINA M. JARICOT 

DUCHOWOŚĆ SŁUGI BOŻEJ – ZAŁOŻYCIELKI STOWARZYSZENIA 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA 
 W życiu Pauliny pojawia się wstrząs nerwowy, 

spowodowany upadkiem ze stołka. W swych 

zapiskach Paulina przyznaje, że jej „zwrot ku Bogu” 

oraz duchowe dojrzewanie, są jedynymi 

lekarstwami, jakie przywracają równowagę 

psychiczną i dają siłę do podźwignięcia się po 

doznanych urazach. Psychiczna słabość i 

niezrównoważenie zdarzają się niezwykle często. 

Przykład uzdrowienia Pauliny Jaricot jest wyjątkowo 

budujący. Jesteśmy wszyscy powołani do świętości nawet wtedy, gdy nie 

posiadamy szczególnej inteligencji, dobrego wyglądu czy równowagi 

psychicznej. 

 Ułomność charakteru Pauliny stała się niezwykłym narzędziem w 

rękach Boga, potrzebnym do powstania dzieł Żywego Różańca i 

Rozkrzewiania Wiary. Mamy być do dyspozycji Chrystusa w służbie Bożemu 

królestwu. On buduje swój Kościół razem z nami i pomimo naszych słabości. 

 W swej epoce dzięki modlitwie, cierpieniu i działaniu Paulina Jaricot 

stała się doskonałym narzędziem miłości Boga. My również pozwólmy 

Duchowi Świętemu działać w nas, gdyż On ma moc przezwyciężenia naszych 

niedoskonałości, zjednoczenia z Chrystusem i uczynienia z nas prawdziwych 

współpracowników Jego dzieła: „Cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w 

niebie” (Łk 10,20) 

MÓDLMY SIĘ W INTENCJI SŁUGI BOŻEJ PAULINY MARII JARICOT O RYCHŁĄ 

JEJ BEATYFIKACJĘ.  

MÓDLMY SIĘ O SZCZEGÓLNE ŁASKI DLA CZŁONKIŃ NASZYCH RÓŻ.  

MÓDLMY SIĘ O WSZELKIE DOBRO I ŁASKI DLA WSZYSTKICK MIESZKAŃCÓW 

CZARŻA. 

To zdjęcie, autor: 

https://megustalaclasedereligion.blogspot.com/2012_10_01_archive.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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