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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: Słowa Ewangelii 

według św. Mateusza. Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani 

i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: 

„Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby 

wyprawił robotników na swoje żniwo". Wtedy przywołał do siebie dwunastu 

swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali 

i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu 

apostołów: pierwszy – Szymon, zwany  Piotrem, i brat jego Andrzej, potem 

Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik 

Mateusz, Jakub syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, 

ten, który Go zdradził. Tychy to Dwunastu wysłał Jezus i dał im także 

wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta 

samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie 

i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, 

wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. 

Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie".                     Oto słowo Pańskie. 

W Ewangelii mamy słowo o Jezusie. My – ja, ty, miliardy ludzi. Trzeba wszystkim 

mówić, trzeba z tą dobrą nowiną iść przez świat. Trzeba promieniować mocą, 

jaką daje Jezus – Zwycięzca. Trzeba głosić: „Bliskie już jest królestwo niebieskie". 

I na potwierdzenie tej wieści chorych uzdrawiać, umarłych wskrzeszać, 

trędowatych oczyszczać, złe duchy wypędzać. I to jest Kościół. Wspólnota ludzi, 

którzy uwierzyli Jezusowi. Idąc z tym posłannictwem już przez 2000 lat. Czy 

wszyscy są obdarzeni cudotwórczą mocą? Tylko nieliczni. Ale każdy może wokół 

siebie krzewić dobro – pielęgnować i leczyć chorych, towarzyszyć umierającym, 

stawać do walki z nieludzkim trądem niesprawiedliwości, złe duchy w świecie 

demaskować i przeganiać. Gdy nie braknie tej postawy służby dobru, wtedy Bóg 

przyjdzie z pomocą. 

http://www.czarze/


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

 Czerwiec. Miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. 
Nabożeństwo czerwcowe jest równie ujmujące, jak poświęcone Najświętszej 
Maryi Pannie nabożeństwo majowe. Przez maj do czerwca. Przez Maryję do 
Jezusa. 
Jest, taki rzadko używany, akt strzelisty: „Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź 
królestwo Twoje, przez Niepokalane Serce Maryi Królowej świata".  
Kiedyś, podczas cichych dni pandemii, siedziałam sama w kościele. Był mrok, 
paliło się tylko światło na głównym ołtarzu. Modliłam się tym aktem i nagle 
odczułam bliskość tego aktu i symboliki ołtarza. 
Na samym dole jest skała – tabernakulum z Żywym Bogiem – Jezusem 
Chrystusem, który powiedział o sobie: "Ja jestem Drogą, i Prawdą, i Życiem". 1. 
Drogą. Drogę, sposób na życie, trzeba wybrać. Jest ich wiele: różne religię, 
ideologie, obyczaje i kultury itd... Prowadzą do różnych celów, ale jest jedna, 
jedyna droga, która prowadzi do prawdy. Jest nią Jezus. 2.Prawda. Kiedy 
wybraliśmy drogę, którą jest Jezus Chrystus, a który staje się naszym Panem, 
wkraczamy w pełnię życia zgodnego z ewangelicznym słowem. Po wyborze 
czeka nas mozolna praca poznania życia – Jezusa. Nasza wiara nie jest zbiorem 
opowiadań, mitów, myśleniem o Bogu, który powinien dać proszącemu to, 
czego pragnie. Wiara w Syna Bożego to rzetelna wiedza. W taki sposób 
przedstawia ją św. Jan Paweł II w encyklice „Wiara i Rozum". Kiedy zaczniemy 
czynem potwierdzać znajomość dobrej nowiny, zaczyna się życie w Panu 
Jezusie. 3. Życie. Życie tu na ziemi, które odmierza czas i dalej życie bez czasu z 
Panem Bogiem, to nagroda i cel wysiłku. 
Pierwszym elementem nowego życia na ołtarzu jest Maryja. Królowa świata. 
Nasza piękna złota Pani z Jezusem na ręku – Czarżeńska Pani. Przez Jej 
naśladowanie, w umiłowaniu Boga i ludzi, w doskonałej służbie zbliżamy się do 
bramy Serca Jezusowego, a przez nią wchodzimy do Królestwa Bożego, którego 
symbolem na ołtarzu jest gołębica.  
Nieco dokładniej przyjrzyjmy się Matce Boga – Królowej Świata, która była 
współcierpiąca z Panem Jezusem, która jest współodkupicielką i od wieków 
interesuje się życiem człowieka na ziemi. Przykładem tej ingerencji są Jej 
objawienia, w których ostrzega i naucza, co mamy robić, by nie zostać 
potępionymi. Zachęcam do poznania nowego cyklu artykułów o 12 
objawieniach Maryjnych. Życzę dobrej niedzieli i dobrej lektury biuletynu. 



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

Ósmego dnia po narodzeniu Jezusa odbył się obrzęd obrzezania i nadano Dziecięciu 

imię Jezus – co znaczy: Jahwe jest zbawieniem.  

Czterdziestego dnia po narodzeniu Maryja i Józef zanieśli Jezusa do Jerozolimy. 

Żydowskie Prawo głosiło, że: "Każdy pierworodny syn będzie poświęcony Panu ". Już w 

mieście minęli ogrody królewskie i marmurowe fontanny, pałac Heroda i potężne 

wieże. Wjechali do miasta przez Bramę Efraima. A na teren Świątyni dostali się przez 

słynną Złotą Bramę, skąd rozpościerał się widok na Dolinę Cedronu i Górę Oliwną. Na 

Dziedzińcu Pogan zakupili parę synogarlic, by złożyć je w ofierze oczyszczenia.  

Żył wówczas w Jerozolimie starzec Symeon, człowiek sprawiedliwy i pobożny. Czekał 

on odkupienia Izraela. Był pełen Ducha Świętego. Symeon otrzymał zapowiedź, że nie 

umrze, aż nie zobaczy Pomazańca Pańskiego (Chrystusa). Kierowany przez Ducha 

przybył do Świątyni. Gdy spotkał Świętą Rodzinę, wziął Jezusa na ręce i powiedział: 

„Teraz, o Władco, zgodnie z Twoim słowem pozwalasz swemu słudze odejść w pokoju. 

Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wszystkim narodom: 

światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela". Józef i Maryja dziwili się 

temu, co mówiono o Jezusie. Symeon dodał: "On został dany, aby w Izraelu wielu 

upadło i wielu powstało, i aby był znakiem, któremu będą się sprzeciwiać ". Do Maryi 

rzekł: A Twoją duszę miecz przeszyję, aby zostały ujawnione przewrotne myśli wielu ". 

W Jerozolimie żyła też prorokini Anna, wdowa w bardzo podeszłym wieku – 84 lata. Nie 

opuszczała świątyni służąc Bogu postami i modlitwą. Kiedy nadeszła, wielbiła Boga i 

opowiadała o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy. Maryja i 

Józef udali się w drogę powrotną do Galilei, do Nazaretu. 

W ofiarowaniu, pojawienie się Jezusa w świątyni, powoduje Jego objawienie jako Boga 

wcielonego. Bóg został rozpoznany przez Symeona i Annę. Ewangelia nie była jeszcze 

głoszona. Duch Boży wypełniał tę parę starców. Duch mądrości. Oboje byli pełni wiedzy 

pochodzącej ze Starego Testamentu, w którym były zapowiedzi przybycia na ziemię 

Chrystusa, mającego wyzwolić Izrael. 

Tezy, że Stary Testament jest związany z religią żydowską, a Nowy Testament z religią 

chrześcijańską, są mylne. Wystarczy przypomnieć sobie, że Pan Jezus często mówił, że 

On jest wypełnieniem starotestamentalnych proroctw.    

Od Raju, aż po dzień dzisiejszy jest jeden Pan Bóg. Dobry Ojciec, który wychowuje nas, 

swoje dzieci. I cierpi, gdy dziecko zbacza z dobrej ścieżki.  Poświęca się aż do utraty 

życia, aby dzieci swoje zbawić, uratować i wyzwolić. 

Spójrzmy z umiłowaniem na ukrzyżowanego Pana Boga – Pana Jezusa Chrystusa. 



W I E L K A   T A J E M N I C A   W I A R Y  (14) 

CHLEB I WINO (1) 

Obecny rok liturgiczny jako jeden z trzech poświęcony został tajemnicy 
wiary. Przypomnę, że w biuletynie pojawił się cykl poświęcony Eucharystii, a po 
nim rozważaliśmy tajemnice wiary.  

Pierwsze po przerwie rozważania będą dotyczyły 
chleba i wina. Są one najbardziej podstawowym pożywieniem, 
zaspokajają głód. W czasie Ostatniej Wieczerzy Chrystus 
posłużył się chlebem i winem do złożenia Najświętszej Ofiary. 
Naśladując to wydarzenie z wieczernika Kościół również używa 
chleba i wina, jako materii sakramentu Eucharystii. Chleb i 
wino, które przez słowa Chrystusa i wezwanie Ducha 
Świętego, stają się Ciałem i Krwią Chrystusa, znajdują się w 
centrum Eucharystii. Kościół wierny poleceniu Pana, nie 

przestaje czynić, aż do dnia Jego chwalebnego, powtórnego przyjścia, pamiątki 
tego, co uczynił Chrystus w wigilię swojej męki. Znaki chleba i wina nie tylko 
stanowią materię sakramentu, ale także pozostają wyrazem dobroci Boga i 
stworzonego przez Niego świata. Dlatego też w trakcie Mszy świętej podczas 
obrzędu przygotowania darów dziękujemy za chleb i wino, które są owocem 
ziemi i winnego krzewu.  „Błogosławiony jesteś Panie Boże wszechświata, bo 
dzięki twojej hojności otrzymaliśmy chleb i wino". Przez to stają się szczególnym 
darem dla człowieka. Wierni podczas tego obrzędu przygotowania darów 
odpowiadają: „Błogosławiony jesteś Boże teraz i na wieki". Podziękowanie i 
błogosławieństwo Bogu za to, że daje nam te dary. 

Chleb i wino jako znaki sakramentu Eucharystii zostały zapowiedziane 
już w Starym Testamencie. Katechizm poucza, że w starym przymierzu na znak 
wdzięczności wobec Stwórcy składano w ofierze chleb i wino wśród pierwocin 
owoców ziemi, a więc pierwsze ziarno, pierwszy chleb, pierwsze wino były 
ofiarowane Bogu. 

Natomiast Księga Rodzaju ukazuje ofiarę Melchizedeka, króla i kapłana, 
który na spotkanie z Abrahamem wyniósł chleb i wino. W geście tym kościół 
widzi zapowiedź swojej ofiary określany w modlitwie mszalnej jako Ofiary 
Doskonałej.   Cdn. 

 



N A J Ś W I Ę T S Z A  M A R YJ A   

P A N N A.  M A T K A  B O G A                  

I KRÓLOWA ŚWIATA. 

OBJAWIENIA. CZĘŚĆ 3: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W GUADALUPE. 
MEKSYK. 1531 ROK. 

Tajemnice wizerunku 
Dziesiątki niezwykłych i niewytłumaczalnych szczegółów sprawiają, że święty 
wizerunek Maryi z Guadalupe sam w sobie jest jednym wielkim, niepojętym 
cudem rzucającym wyzwanie współczesnej nauce. Zacznijmy więc od tego, że 
tilma (płaszcz zawiązywany na ramionach) Juana Diego, na której Maryja 
zostawiła swoją podobiznę, utkana jest z chropowatych, nierównej grubości 
włókien agawy rosnącej tam do dziś. Wymiary tilmy to 140 cm x 170 cm. Z 
powodu owych nierówności i szorstkości materiał ten nie przyjmuje farby. 
Próbowano na nim malować – różnymi farbami i technikami – lecz bez skutku. 
Zarówno wtedy, jak i dziś tkaniny z agawy (zwanej ayate) są używane we 
włókiennictwie do produkcji taniej, roboczej odzieży, o krótkotrwałej 
przydatności. 
Po wielokroć sprawdzano trwałość tkaniny z agawy i udowodniono, że nie 
przekracza ona 20 lat. W 1987 roku dr Porada z niemałym trudem – po 
uprzednim malarskim zagruntowaniu tkaniny – namalował na niej dwa 
identyczne wizerunki Maryi. Jeden z nich umieścił w Sanktuarium Matki Bożej w 
Guadalupe, drugi w pobliskim urzędzie. Oba malowidła rozpadły się jeszcze przed 
upływem zaledwie 10 lat. 
Natomiast święte ayate Juana Diego od blisko 500 lat pozostaje ciągle w tym 
samym doskonałym stanie. W wyniku badań stwierdzono też, że święte ayate i 
odbity na nim wizerunek Maryi w tajemniczy i niewytłumaczalny sposób oddycha 
i nie przyciąga do siebie insektów, bakterii, grzybów, a nawet i kurzu. 
Na szatach Maryi – pod mikroskopem – widać również idealne równe linie 
grubości ludzkiego włosa. Namalowanie czegoś takiego ręką człowieka, choćby 
przy użyciu najbardziej precyzyjnych narzędzi malarskich, jest niemożliwe nawet 
dzisiaj. Na całym obrazie nie widać ponadto nigdzie, żadnych śladów czy 
pociągnięć pędzla. 



Świętego wizerunku – zanim został umieszczony za szkłem – przez pierwsze 
ponad sto lat dotykały setki tysięcy rąk. Pielgrzymi pocierali o niego swoje 
dewocjonalia. W efekcie kolory powinny były przecież wyblaknąć, a sam obraz 
sczernieć. Nic takiego jednak się nie stało. 
Kolejną tajemnicą jest odporność wizerunku świętego ayate na uszkodzenia. W 
1795 roku przy czyszczeniu ramy na lewą stronę obrazu z potrąconego naczynia 
nieopatrznie wylał się kwas azotowy. O dziwo, nie doszło – a przecież powinno! 
– do zniszczenia samej świętej tkaniny. Pojawiła się jedynie plama dość długo 
widoczna, która po jakimś czasie po prostu zniknęła, jakby jej nie było.  
14 listopada 1921 roku, z inspiracji ówczesnego fantastycznego prezydenta 
Meksyku, Alvara Obregona, dokonano zamachu na święty wizerunek. W bukiecie 
kwiatów stojącym blisko obrazu umieszczono bombę zegarową, która 
eksplodowała podczas sprawowania Mszy św. Wybuch spowodował wygięcie 
grubego metalowego krzyża, zniszczenie marmurowego ołtarza i paramentów 
liturgicznych. Obraz nie doznał jednak najmniejszego nawet uszkodzenia. 
Już w 1936r. niemiecki chemik stwierdził, że na ayate Juana Diego brak 

jakichkolwiek farb. Włókna płaszcza są 
samą celulozą, z którą nie wiążą się żądne – 
właściwe farbom – składniki. Oczywiście nie 
ma też składników syntetycznych, które 
wynaleziono później. 
W badaniach amerykańskich z 1979 roku 
zwrócono uwagę, że kolorystyka wizerunku 
– w zależności od kąta patrzenia – ma cechy 
ubarwienia charakterystyczne dla ptaków i 
owadów, co też wyklucza technikę 
malarską. Badania wykazały, że 
powierzchnia pod wizerunkiem nie była 
zagruntowana.  Prześwietlenie wykazało na 
brak szkicu obrazu oraz na brak werniksu 
chroniącego dzieło przed kurzem i zmianą 
barw. 
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