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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: Słowa Ewangelii według św. Jana. 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania tam, gdzie przebywali uczniowie, choć 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku 

i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. 

Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: 

„Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam”. Po tych słowach 

tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie 

grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.      Oto 

słowo Pańskie. 

By zrozumieć siebie i przyjąć swoje życie wraz z całą historią, by móc przetrwać 

chwile słabości, zwątpienia, chęci ucieczki potrzebujemy Ducha Świętego! 

Jezus tchnął na uczniów. To może szczegół, ale jakże ważny. Pan Bóg, stworzył 

człowieka, tchnął w niego tchnienie życia – czytamy w Księdze Rodzaju. 

Chrystus zmartwychwstały tchnie to samo tchnienie życia w apostołów, 

dokonując nowego stworzenia. Tym nowym dziełem stworzenia jest 

przebaczenie, miłosierdzie wobec grzesznika. 

Ludzie często myślą, że ich życie jest przegrane, bo coś 

nie wyszło, przerosło lub zraniło, to dzisiejsza 

uroczystość jest zwiastowaniem nadziei. Nowy 

początek, nowe stworzenie, mimo że zewnętrznie nic 

się nie zmieniło! Uczniowie wciąż pozostali tymi samymi 

ludźmi, lecz odkryli, że wszystko, co się wydarzyło w ich 

życiu, miało doprowadzić do doświadczenia 

przebaczenia, które stworzyło ich na nowo. Nie 

zmieniło, a przywróciło do życia. 
 

http://www.czarze/


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

 W ostatni wtorek przeżywaliśmy wielkie święto, ŚWIĘTO NASZYCH 

MAM, a jutro – w poniedziałek, 1.6.2020 będziemy obchodzić święto NMP 

MATKI KOŚCIOŁA. Poniżej podany tekst, z homilii Papieża Franciszka 

wygłoszonej 1.1.2019r. z okazji uroczystości Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 

głęboko wnika w macierzyńską czułość Maryi. Zapraszam do medytacji nad 

słowami Papieża. 

Bóg jest małym dzieckiem w ramionach 

kobiety, która karmi swojego Stwórcę. Jest to 

tajemnica, która budzi nieskończone 

zdumienie: Bóg związał się z ludzkością na 

zawsze. Bóg i człowiek zawsze razem. Bóg nie 

jest odległym Panem, który żyje samotnie w 

niebie, lecz Miłością wcieloną, zrodzony tak jak 

my, z matki, aby być blisko: Bóg bliskości. 

Siedzi na kolanach swojej Matki, która jest także naszą Matką, i 

stamtąd obdarza ludzkość nową czułością. A my lepiej rozumiemy Bożą miłość, 

która jest miłością ojcowską i macierzyńską, jak miłość matki, która nigdy nie 

przestaje wierzyć w swoje dzieci i nigdy ich nie opuszcza. Bóg – z - nami 

(Emmanuel) kocha nas niezależnie od naszych błędów, naszych grzechów, 

niezależnie od tego, jak kierujemy rozwojem świata. Bóg wierzy w ludzkość, w 

której wyróżnia się jako pierwsza i niezrównana Jego Matka. 

Matka, która zrodziła Pana, rodzi nas dla Pana. Jest Matką i odradza w 

dzieciach zadziwienie wiarą, bo wiara jest spotkaniem, nie religią. Życie bez 

zadziwienia staje się szare, rutynowe. Podobnie jest z wiarą. Także Kościół 

potrzebuje odnowy zadziwienia, że jest domem żywego Boga, Oblubienicą 

Pana, Matką rodzącą dzieci. W przeciwnym razie grozi mu, że będzie 

przypominał piękne muzeum przeszłości. 

Matka Boża wnosi do Kościoła atmosferę domu zamieszkanego przez 

Boga. Przyjmijmy ze zdumieniem tajemnicę Matki Bożej. Oddajmy Jej cześć 

jako Świętej Matce Boga. Pozwólmy, aby Ona na nas patrzyła, pozwólmy, aby 

wzięła nas w objęcia, pozwólmy, aby nas prowadziła za rękę. 



N A J Ś W I Ę T S Z A 

M A R Y J A  P A N N A. M A T K A  B O G A  

I  KRÓLOWA ŚWIATA. 

OBJAWIENIA. CZĘŚĆ PIERWSZA: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W GUADALUPE. 

MEKSYK. 1531 ROK. 

Cudowny wizerunek Maryi z Meksyku 
zalicza się do grupy najświętszych relikwii, to 
znaczy tak zwanych nie ręką ludzką 
uczynionych.  

Żaden ze znanych cudownych 
obrazów nie był tak gruntownie przebadany 
jak wizerunek Matki Bożej z Guadalupe. Przez 
ostatnie sto lat poddawano go coraz to 
nowym analizom przy użyciu najnowszych 
narzędzi, którymi dysponują największe i 
najbardziej prestiżowe laboratoria na 
świecie.  

Uczeni specjaliści z różnych dziedzin 
odkryli w wielu szczegółach obrazu niepojęte 
dla nauki zjawiska. I są bezradni. Jest to 
najcudowniejszy obraz na ziemi. Nie ma 
drugiego takiego wizerunku na świecie jak 
ten. 

 Pierwsi ewangelizatorzy – 
franciszkańscy misjonarze, przybyli na tereny dzisiejszego Meksyku w 1524 
roku. Pierwsze nawrócenia odnotowano już kilka lat później. 

 Wśród politeistycznych bóstw w panteonie tubylców najważniejszy 
był bożek Quetzacoatl, przedstawiany jako uskrzydlony wąż. Oddawano mu 
cześć głównie przez ofiary z ludzkich serc i krwi. Aztekowie składali ofiary z 
ludzi na wielką skalę. Na tę umęczoną ziemię zstąpiła Maryja, depcząca 
stopami pierzastego węża. Objawienia te zmieniły historię kontynentu 
amerykańskiego.  

 



A oto niektóre z nich: na wzgórzu Tepeyac, obecnie północno-
wschodnia część 25 – milionowego miasta Meksyk, Interwencja z nieba 
nastąpiła w sobotę, 9 grudnia 1531 roku. W tamtym czasie święto Maryi 
Niepokalanej obchodzono właśnie w tym dniu. 57 - letni biedny Indianin Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin (co znaczy "mówiący orzeł") zobaczył po raz pierwszy 
najświętszą Maryję Pannę. Kolejne objawienia miały miejsce 11 i 12 grudnia. 
Maryja przedstawiła się, mówiąc w jego ojczystym języku nahuatl: "Jestem 
Maryja zawsze Dziewica, Matka prawdziwego Boga". Maryja miała wspaniały 
strój: różową tunikę spiętą pod szyją broszą i błękitny płaszcz ozdobiony 
gwiazdami. Przepasana była czarną wstęgą, jak indiańskie kobiety podczas 
ciąży, i tak jak one miała też spięte włosy.  

Zwróciła się do Juana w słowach: „Drogi synku, kocham cię. Jestem 
Maryja, zawsze Dziewica, Matka prawdziwego Boga, który daje i zachowuje 
życie. On jest Stwórcą wszechrzeczy, jest wszechobecny. Jest Panem nieba i 
ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okazał współczucie twemu 
ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej 
pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy. Uspokoję ich i pocieszę. Idź 
teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś".  

Ówczesny pierwszy biskup Meksyku, franciszkanin Juan Zumarraga, 
zrazu nie uwierzył, by nie powiedzieć: zlekceważył opowiadanie Juana. Jednak, 

kiedy ten w środku 
zimy przyniósł mu 
na poparcie swoich 
słów całe pęki 

pięknych 
kastylijskich róż 
zerwanych na 
zamarzniętej w tym 
czasie ziemi, jego 
zdumienie nie  
miało granic. Gdy 
Juan wysypał róże z 

tilmy 
(płaszcza, chusty), 

a na niej zobaczył 
nieznany mu wcześniej wizerunek Maryi, biskup wprost oniemiał. I uwierzył. 



U K R Y T E   Ż Y C I E   J E Z U S A 

Poprzedni numer biuletynu ukazał się 15 marca br., ponad trzy 

miesiące temu. Przyczyną tej długiej przerwy była pandemia koronawirusa. W 

znamienną Uroczystość Ducha Świętego CZARŻEŃSKA PANI ponownie pragnie 

służyć swoim czytelnikom.  

Historię Jezusa, której poznanie jest tak ważne, by poznać człowieka – 

samego siebie, przerwaliśmy w momencie powrotu Maryi z Ain Karen do 

Nazaretu. Całe 153 km, które Maryja pokonała pieszo. Tego ogromnego 

wysiłku dokonała po to, aby służyć bliźniemu. 

Dzisiejszy odcinek ma przypomnieć nam o nowym początku drogi stworzenia 

– przemienienia człowieka w nowego człowieka. Zastanówmy się nad 

narodzeniem drugiego Syna Boga – Nowego Adama. Jego godzina nadeszła w 

czasie, kiedy cesarz August wydał rozkaz, aby sporządzono spis ludności w 

całym państwie. Każdy musiał dokonać tego obowiązku w mieście, z którego 

wywodził się jego ród. Poszedł też i Józef z miasteczka Nazaret do Judei, do 

miasta Dawidowego Betlejem, aby się zapisać razem z Maryją, jego małżonką. 

Betlejem – to była nic nie znacząca maleńka mieścina, położona na granicy 

pustyni i urodzajnych pastwisk, zapadła prowincjonalna dziura, żyjąca 

wspomnieniami o bogactwach Boaza i o kłosach Rut Moabitki, o królewskim 

pasterzu – Dawidzie, synu Jessego. Bóg rzeczywiście nie przyszedł do 

wygodnych pałaców, ale do najuboższych. Do tych, którym mógł okazać 

najbardziej swoją bezkresną miłość. Józef pochodził z rodu króla Dawida, ale 

św. Łukasz w swojej Ewangelii dowodzi, że Jezus poprzez Józefa wywodzi się z 

rodu nie tylko Dawida, ale Abrahama i pierwszego Syna Boga – Adama. 

Gdy tam przebywali, Maryja porodziła Syna. Owinęła Go w pieluszki i położyła 

w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie. Jakiż to znamienny znak dla 

całego życia Jezusa, który nie miał swojego domu – „ptaki mają gniazda, lisy 

nory, a Syn Człowieczy…” Najwyższe Dobro, czysta Miłość przyszła do 

człowieka, by nauczyć go być lepszym, a człowiek kuszony przez zło, nie miał 

dla Boga miejsca. Pomyślmy, czy człowiek zmienił się przez te dwa tysiące lat? 

Czy przyjmuje Prawdę? Czy uwielbia, miłuje Tego, który chce go zbawić? 

IMIĘ JEZUS W JĘZYKU HEBRAJSKIM ZNACZY „BÓG ZBAWIA”. 
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