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ŚW. AUGUSTYN: „ON (JEZUS) MODLI SIĘ ZA NAS 
JAKO NASZ KAPŁAN, MODLI SIĘ W NAS JAKO         
NASZA GŁOWA. MY MODLIMY SIĘ DO NIEGO JAKO 
NASZEGO BOGA. USŁYSZYMY ZATEM NASZ GŁOS W 
NIM I JEGO GŁOS W NAS.” 

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

Ojcem naszej wiary jest Abraham, którego relacja z Bogiem zaczęła się 
od tego, że na Jego głos opuścił swoje zabezpieczenia i wyszedł, „nie 
wiedząc, dokąd idzie”. Być dzieckiem Abrahama oznacza mieć jego 
postawę. Abraham miał do przejścia długą drogę dojrzewania w 
wierze, ale od początku był otwarty na słowo Boga i w tym możemy go 
naśladować. Ostatecznie wolą Ojca jest, abyśmy przylgnęli do Jego 
Syna i przeszli Jego śladami przez krzyż do zmartwychwstania. Taki jest 
sens ewangelicznej sceny przemienienia. Według starożytnej tradycji 
przemienienie Jezusa miało miejsce 40 dni przed Jego męką. 
Liturgicznym wyrazem tej tradycji było wyznaczenie daty święta 
Przemienienia Pańskiego        (6 sierpnia) na 40 dzień przed świętem 
Podwyższenia Krzyża (14 września). Przemienienie Jezusa staje się w 
ten sposób zapowiedzią jednocześnie Jego męki i zmartwychwstania. 
Kulminacją sceny na Górze Przemienienia jest głos Ojca do uczniów, 
aby słuchali Jego umiłowanego Syna. Uczniowie byli w ten sposób 
przygotowani na to, co miało nastąpić w Jerozolimie. 
 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
CZYTANIE z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama: „Wyjdź z twojej 
ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju, który ci ukaże. Uczynię 
bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię 
rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, 
którzy tobie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja 
będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy 
całej ziemi ". Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał. Oto słowo 
boże.        CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do 
Tymoteusza. Najdroższy: Weź udział w trudach i przeciwnościach 
znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! On nas wybawił i wezwał 
świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz 
stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została 
w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana została ona 
teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który 
zniweczył śmierć, a na życie i nieśmiertelność rzucił światło przez 
Ewangelię. Oto słowo boże.  
SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, 
Jakuba oraz brata jego, Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. 
Tam przemienił się wobec nich: twarz jego zajaśniała jak słońce, 
odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i 
Eliasz, rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, 
dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz postawię tu trzy namioty: jeden dla 
Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza". Gdy on jeszcze mówił, 
oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest 
mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!". 
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył 
się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się! ". Gdy 
podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili 
z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym 
widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie". Oto słowo Pańskie. 



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

BYĆ TOLERANCYJNYM: TAK CZY NIE. 

Prawie każdy człowiek zapytany o to, czy jest tolerancyjny, 

odpowie, że tak. To takie „poprawne politycznie". Ale czym naprawdę 

powinna być tolerancja, aby służyć człowiekowi, a nie szkodzić mu? Bo 

szkodzić może, jeżeli jest błędnie rozumiana.                               Tolerancja 

to zrozumienie i życie w zgodzie z osobami, które pod wieloma 

względami są różne od nas, na przykład mają inne poglądy, kolor skóry, 

dziwny głos czy nie gustownie się ubierają. Nie dotyczy to sytuacji, gdy 

ktoś czyni zło. Na złe czyny zawsze musimy odpowiednio reagować!  

Czytając Ewangelię, można zauważyć, że Jezus nie wzywa nas do 

tolerancji wobec bliźnich, ponieważ jest to postawa niewystarczająca! 

Oczekuję od nas miłości, która jest pragnieniem prawdziwego dobra 

dla drugiego człowieka. W imię tego musimy czasem potępić ludzkie 

czyny i zaprotestować przeciwko nim. Nigdy jednak nie wolno nam 

potępiać człowieka i krzywdzić go z powodu jego inności.                      

 

 

 

 

 

 

 



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

Faryzeusz i celnik. Przypowieść o demaskujące i modlitwie. 
Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, 

tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden 

faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję 

Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten 

celnik. „Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, 

co nabywam". Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku 

niebu, lecz bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika". 

Powiadam wam: ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy 

bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.  

(Łk 18,9 – 14). 

 Ilu ludzi z naszego otoczenia stara się zająć pozycję człowieka świątobliwego? 

Czym się kierują? Może mają większą siłę przebicia niż inni. Może 

wielowiekowa, czy wieloletnia tradycja ustala tych, co roszczą sobie prawo do 

bycia lepszym i w wierze. Oczywiście ma to swoje konsekwencje. Już tych kilka 

pytań i krótki opis przypominają postawę faryzeuszy, do których Jezus skierował 

tę przypowieść. Podstawową ich cechą jest to, że „ufali sobie, że są 

sprawiedliwi, a innymi gardzili".  

Jezus przeciwstawił faryzeuszowi grzesznika, celnika, którego tak zwani 

„sprawiedliwi" potępiali. Jakże inna jest jego modlitwa. On doszedł do prawdy, 

uznał swoje grzechy, „bił się w piersi i mówił: „Boże, miej litość dla mnie, 

grzesznika”. Obaj zostali osądzeni przez Pana Jezusa.  

Końcowe zdania to sąd trzeciego bohatera przypowieści – Boga. 

Usprawiedliwił On celnika, jednocześnie nauczając słuchaczy, że: „Każdy 

bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie 

wywyższony". Zakończenie wskazuje, że Pan Bóg nie pozostaje obojętny na to, 

jak żyją ludzie wierzący i niewierzący. Bóg jest Prawdą, brzydzi się grzechem, ale 

też piętnuje wszystkie fałszywe postawy, także mniemaną pobożność, 

egoistyczną pewność siebie oraz przekonanie o własnej wielkości i świętości. 

Pan Bóg ceni tych, którzy szczerze pokutują, nawracają się, chociaż często są 

bezradni, by zwalczyć zło, który jest w nich. Alicja Lenczewska, polska mistyczka 



ze Szczecina, zapisała słowa Jezusa, który powiedział, że samo "szczere 

pragnienie wystarcza". Na pewno jest dobrym początkiem drogi ku Panu 

Jezusowi.  

Ta przypowieść ukazuje nam, jak ważna jest modlitwa. Obaj – faryzeusz 

i celnik – przyszli do świątyni, by się pomodlić. Obydwaj zostają wysłuchani przez 

Pana Boga. Ważne jest, na co Pan Jezus zwraca uwagę: na treść modlitwy i w 

jakim duchu się modlą.  

Rozmowa z Panem Bogiem – modlitwa - rodzi się z wiary, wzbudzając w 

nas pragnienie miłości, nadziei, przebywania, myślenia, proszenia, zwierzania 

się, a tym samym umacniania więzów ze Stwórcą. Człowiek modlący stawia 

Pana Boga w centrum, na pierwszym miejscu, swojego życia. Każda modlitwa 

zawiera trzy podstawowe elementy, które zawierają się w trzech słowach: 

pamiętam, kocham i ufam.   Z drugiej strony modlitwa umacnia w przekonaniu, 

że Pan Bóg jest blisko, jest dla nas. Interesuje się nami. Modląc się w Duchu 

Świętym stajemy się mądrzejsi. W modlitwie Pan ukazuje dobro i przestrzega 

przed złem oraz przypomina o ostatecznym celu istnienia. W katechizmie 

czytamy: "... Modlitwa jest walką. Przeciw komu? Przeciw nam samym i przeciw 

podstępom kusiciela, który robi wszystko, by odwrócić człowieka od modlitwy, 

od zjednoczenia z Bogiem".  

Szczera modlitwa prowadzi do nawrócenia i pokuty. Faryzeusz był 

człowiekiem religijnym. Modlił się i to zapewne dużo. Ale czegoś było za dużo w 

jego modlitwie. Była ona fałszywym dziękczynieniem, ponieważ faryzeusz nie 

dziękował Panu za Jego dary, ale sobie samemu za to, że nie jest taki sam, jak 

inni ludzie. On czuł się wyższy nad grzesznikami, którymi są „zdziercy, oszuści, 

cudzołożnicy, albo i ten celnik".  

Pan Jezus nie pochwala grzechów celnika, ale jego pokorę i oddanie. 

Przyszedłszy do świątyni, celnik „nie śmiał oczu 

podnieść ku niebu". On znał swoje miejsce. 

Znał prawdę o sobie i do niej się przyznał, a to 

był gest pokuty. Modlitwa celnika wyraża 

pragnienie nawrócenia i nowego życia. Będąc 

szczerym wobec Pana Boga i siebie, prosił on o 

zbawienie. 



Ż Y C I E  U K R Y T E  J E Z U S A 

Zwiastowanie. Kim jest Maryja? Ona jest Pełna Łaski, czyli w Niej jest każda 

łaska, którą Bóg dał człowiekowi na całej przestrzeni historii. Siostra Łucja z 

Fatimy mówi o Maryi, że Ona jest Matką nowego pokolenia, podobnie jak była 

nowym Drzewem Życia, zasadzony przez Boga w rajskim ogrodzie świata, aby 

wszystkie dzieci mogły się żywić jego owocami, czyli każdą łaską. A 

najpiękniejszym owocem Jej życia, Jej Łona, jest Jezus, Bóg-Człowiek. Maria 

zaistniała w zamyśle Bożym jeszcze przed stworzeniem świata. A poprzez swoje 

„Fiat!” (zgodę) stała się Córką Ojca, Matką Jezusa, Boga – Człowieka oraz 

Małżonką Ducha Świętego! Syn Boga nie mógł urodzić się z kobiety skażonej 

przez najmniejszy grzech. Dlatego Bóg uczynił z Maryi Istotę najczęstszą, 

niepokalana, najświętszą, najdoskonalszą i najpiękniejszą. Ona dała swoje Ciało 

Synowi Boga. Bóg wcielił się w Nie. Tylko raz się to zdarzyło w całej historii 

świata. A stało się to wszystko, aby z Maryi mógł się narodzić Bóg – Człowiek, 

nasz Zbawiciel. W objawieniach mistyczki włoskiej Marii Valtorta Jezus mówi: 

„Aby stać się ciałem, potrzebowałem Matki.... Pójdź ze Mną, … Stań u Mego 

boku i patrz, co stwarzam dla Naszego Syna. Patrz i raduj się, odwieczna 

Dziewico, wieczna Dziecino! Niech Twój uśmiech napełnia radością najwyższe 

niebo, … Patrzę na Ciebie i widzę, jaka będziesz, o Niewiasto Niepokalana, która 

jesteś w Moim umyśle tylko wyobrażeniom duchowym, w którym mam 

upodobanie... Bądź przy Mnie w moim umyśle, kiedy stwarzam oliwkę dla 

Ciebie, Moja pełna pokoju, i winny krzew dla Ciebie, moja Latorośli, która 

będziesz nosiła Eucharystyczne Grono….o Matko Mego Syna, …  – przygotuj do 

miłowania Mnie cały świat, stwarzany z godziny na godzinę i piękniejący dzięki 

Twemu uśmiechowi"(Maria Valtorta: Poemat Boga – Człowieka).  Nie można 

przeceniać roli Maryi w naszych dziejach. Jej miłość do Boga, zaufanie i ogromna 

wiara, dała nam wszystkim nieocenioną szansę ratunku. Bez jej "tak" w chwili 

Zwiastowania wszyscy moglibyśmy ulec panoszącemu się złu i stać się 

potępionymi. Maryja jest naszą Bramą, przez którą przyszedł Ten, który 

przyniósł ze sobą szansę na zbawienie. Zapowiedź zbawienia została ujawniona 

już w Protoewangelii, w pierwszej Dobrej Nowinie z Księgi Rodzaju, która mówi, 

że szatan zostanie pokonany, zmiażdżony przez Niewiastę i Jej Potomstwo. W 

cdn. 



DEKALOG. 
„Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną”. 

 Przykazanie pierwsze.  

Na postawione Jezusowi 

pytanie: „Które przykazanie w 

Prawie jest najważniejsze?" (Mt 

22,36) Mistrz odpowiada: „Będziesz 

miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim 

umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. (Mt 22,37 – 38)  

Nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Pan Bóg jest Tym, który stworzył 

świat i umiłowanych przez Niego ludzi. On jest jedynym źródłem bytu i sensem 

życia. Bożkiem może także stać się każdy i wszystko, jeżeli się na niego, lub to 

otworzymy. Ten wybór decyduje o sensie lub bezsensie naszego życia. Jako nasz 

Stwórca - Jahwe jest jedynym Bogiem Prawdziwym. Wszyscy i wszystko 

pozostałe jest powołane do godności boskiej przez nas samych. To 

przeciwieństwo wyjaśnia, dlaczego Pan Bóg jest zazdrosny. Stworzył nas z 

miłości i przez ustanowienie przykazań wezwał nas do wolności. On rzeczywiście 

jest źródłem miłości i wszelkiego dobra. Poprzez odejście od wymagających 

Przykazań ludzkość zaplątała się, przez grzech i bałwochwalstwo, w sidła 

śmierci. Nawet wtedy Bóg Ojciec nie przestał nas kochać i postanowił ratować 

nas przez to, że „Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, 

nie zginął, ale miał życie wieczne" (J3,16). Niektóre starotestamentalne 

proroctwa, zapowiadający przyjście Jezusa Chrystusa, kończyły się następującą: 

„Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona! " (Iz 9,6; 37,32), (2Krl 19,31).  

Świat otrzymuje istnienie od Boga, ale są w nim bogowie, którym 

człowiek się kłania. Kult bożków polega na tym, że człowiek odnajduje jakieś 

siły, potężne i tajemnicze, ale należące do świata doczesnego i w nich próbuje 

znaleźć opiekę oraz spełnienie ostateczne. Bałwochwalstwo. Mamona i 

chciwość. Przyjemność i użycie. Żądza panowania nad innymi. To bożki, przed 

którymi ostrzega nas Ojciec niebieski w pierwszym przykazaniu. Cdn. 

 



  W I E L K A   T A J E M N I C A    W I A R Y   (12) 

SAKRAMENT CHWILI OBECNEJ (1) 

Zdarzają się dni, że nie mamy czasu na modlitwę, ba trudno nam usiąść 

i odpocząć. Krzątamy się ustawicznie. Św. Edyta Stein, gdy czuła, że wymaga się 

od niej zbyt wiele, że jest bezradna, napisała słowa pełne wiary: „Robię, co 

mogę: ciągle na nowo czerpię odwagę z tabernakulum”. To wiara potrafi nam 

ukazać, że można się modlić samą świadomością, jaką nadaję wydarzeniom, 

spotkaniom, przykrym czy radosnym, z których mój dzień się składa. Te 

wydarzenia daje nam Pan Bóg. Każdy przypadek, każde zdarzenie, cierpienie czy 

radość jest sakramentem dającym nam Boga. 

Słowo „sakrament” odnosi się do wszystkiego, w czym jest Boża miłość. 

W czym Boża miłość się udziela. A udziela się poprzez człowieka. Jest to 

„sakrament chwili obecnej”, czyli życie łaską chwili, a jej  nie da się pogodzić z 

pośpiechem, ponieważ w pośpiechu żyję przyszłością, a Bóg jest obecny tylko w 

teraźniejszości. Boga w przyszłości nie ma i nie ma Go również w przeszłości. 

Pośpiech jest naszym wrogiem.  W nim robimy wszystko z pewnym 

niepokojem. Nerwy pracują na wysokich obrotach i zanika Niewidzialny Bóg. 

Znika także szansa na prawdziwe przeżywanie Eucharystii, bo Ona potrzebuje 

spokoju, wyciszenia, miłosnego myślenia. I dlatego jeżeli nie mam czasu na 

modlitwę, to wystarczy, że zwalniam tempo ze względu na Boga, ze względu na 

Eucharystię, aby móc przyjść wyciszonym, by móc usłyszeć Boga. 

Jeżeli nie mam czasu, to sam fakt zwalniania jest aktem wiary. Wtedy 

modlę się zwalnianą czynnością. Bo ona jest dla Niego. Bo ta zwolniona 

czynność ma przygotować mnie do usłyszenia przyjścia Boga w Eucharystii. 

Wystarczy, że dana czynność jest inaczej wykonana, ale ze względu na 

Tego, który na mnie czeka z obfitością łask w Eucharystii. Każda taka próba, żeby 

zwolnić czy inaczej robić, staje się wtedy aktem wiary, bo jest ukierunkowana 

na Tego, który niczego bardziej nie pragnie jak nieustannie rozlewać łaskę wiary. 

Właśnie na mnie.    [KORZYSTANO: T. DAJCZER: TAJEMNICA WIARY] 



D R O G A   K R Z Y Ż O W A 

I STACJA:   SĄD                                                                   

Nie bój się sądu ludzkiego, ale Mojego sądu. 

II STACJA:   KRZYŻ 
Weź krzyż, który ci dałem, w nim jest zbawienie twoje. 

III STACJA:   PIERWSZY UPADEK 
Upadniesz wielokrotnie, ale zawsze Ja będę z Tobą, by 
cię podnieść. 

IV STACJA:   MATKA 
Moja Mama jest zawsze przy Tobie, by cię pokrzepić. 

V STACJA:   POMOC 
Dam ci pomoc, gdy będziesz słaba/-y. 

VI STACJA:   MIŁOSIERDZIE 
I otrę twoją twarz z potu i łez – przez twego bliźniego to uczynię. 

VII STACJA:   DRUGI UPADEK 
Każdy następny upadek będzie bardziej bolesny, ale przecież dojść musisz 
tam, gdzie zmartwychwstanie twoje. 

VIII STACJA:   SPOTKANIE 
Nie myśl o sobie, myśl o innych. 

IX STACJA:   TRZECI UPADEK 
Ostatni twój upadek człowieczy ujawni ci najgłębiej twoją słabość i moc Moją. 

X STACJA:   OGOŁOCENIE 
Oddaj wszystko, nie zwlekaj – abym już teraz mógł odziać cię we Mnie. 

XI STACJA:   PRZYBICIE DO KRZYŻA 
Pozwól na to, aby Miłość Moja trysnęła z twoich ran. 

XII STACJA:   ŚMIERĆ 
I umrzyj dla siebie, abym żył w tobie dla wszystkich dzieci Moich. 

XIII STACJA:   ZDJĘCIE Z KRZYŻA 
Mama Moja cię utuli i w Jej ramionach znajdziesz ukojenie. 

XIV STACJA:   GRÓB 
Twój ziemski świat to pusty grób, z którego wyjdziesz do wieczności… 

XV STACJA:   ZMARTWYCHWSTANIE 
… by zmartwychwstać i radować się Mną na wieki.   AMEN. 



STRONA DLA NAJMŁODSZYCH 

POKOLORUJ I NAZWIJ ANIOŁKA. 
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