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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: Słowa 

Ewangelii według św. Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: „Nie 
bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być wyjawione, 
ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w 
ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na 
dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. 
Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie 
sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli ojca waszego żaden z nich 
nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na 
głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego 
więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim 
Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę 
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie".                Oto słowo Pańskie 

Kogo się lękamy? Czego się lękamy? Najbardziej lękamy 
się ludzi. Potrafią być nieprzewidywalni. Albo 
niesamowicie przewidywalni w nienawiści, chęci 
wykorzystania bliźnich, chęci zemsty, kłamstwa, fałszu, 
żądzy niszczenia. Słuchacze Jezusa nie myśleli, że ktoś 

ich będzie prześladował za to, że są z Jezusem. Nawet, że 
ktokolwiek zwróci się przeciw Niemu. A jednak tak się 
stało. Minęło 2000 lat i wciąż wracają bezrozumne ataki 
przeciw chrześcijanom. Wyznawcy Boga – uczniowie 
Jezusa mają świadomość, że życie to więcej niż 
biologiczne trwanie. Ono jest ważne i cenne. Ale jest 

życie sięgające wieczności, o wiele ważniejszym. Cierpienia zadawane przez 
ludzi powinny w nas przyjąć formę krzyża. Bez spojrzenia na krzyż Jezusa nie 
sposób podnieść się z upadku. Męczennicy odpowiedzieli wiarą. W jej świetle 
krzyż przestaje być narzędziem śmierci, a staje się znakiem zwycięstwa. 
 

http://www.czarze/


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

Ewangelia i najbardziej popularne modlitwy. Każdy chrześcijanin rozmawia z 
Panem Bogiem. Wielu z nas ma swoją ulubioną rozmowę – modlitwę. 
Pamiętamy sceny z Ewangelii, w których Pan Jezus udaje się w miejsca ciche, 
ustronne, by tam rozmawiać ze swoim Ojcem. Te momenty dawały Mu siłę, 
napełniały Duchem Bożym i mocą, które pozwalały na nowo podejmować 
mozolną pracę nauczania ludzi o Bogu. Bogu objawiającym się Miłością, 
Dobrem, Prawdą i Mądrością. Jego słowa padały na różny grunt. Czasami 
odbijały się bez efektu, czasami były zapamiętane, ale na krótko i jako 
niewygodne, wyrzucane. Innym razem akceptowane i przemieniające czyjeś 
życie. 

W końcu otrzymaliśmy w prezencie modlitwę od samego Mistrza. "Ojcze 
nasz" – bo o niej mowa – jest zalecana przez Pana Jezusa, jako wzór modlitwy 
ukazujący do kogo i jak mamy się modlić. Jej treść jest wykładnią biblijnych 
wiadomości o Panu Bogu i rodzaju próśb. 

Drugą modlitwą nawiązującą do Ewangelii jest "Zdrowaś Maryjo". Jej 
pierwsza część jest bardzo podobna do sceny Zwiastowania z Ewangelii według 
świętego Łukasza. Kończy ją prośba. Jakże inaczej można byłoby zakończyć 
rozmowę z najukochańszą Mateczką? 

Niejako krótkim życiorysem, a zatem „skróconą Ewangelią” jest Credo 
(„Wierzę"). Ta modlitwa sięga aż do stworzenia świata i kończy się nieomalże 
w czasach nam współczesnych: „Wierzę w Kościół powszechny, świętych 
obcowanie, grzechów odpuszczenie ...", a także ukazuje apogeum naszych 
oczekiwań –zbawienie: „żywot wieczny. Amen." 

Najbardziej rozbudowaną modlitwą, ukazującą wszystkie etapy życia 
Jezusa Chrystusa, jest oczywiście Różaniec św. Poczynając od Tajemnicy 
Radosnej, rozważamy wydarzenia ukrytego życia Pana Jezusa. Dalej śledzimy w 
Tajemnicach Światła Jego życie publiczne, zakończone ustanowieniem 
Eucharystii. Męczeństwo i śmierć opisane zostało w Tajemnicach Bolesnych. 
Zmartwychwstanie, które daje nam nadzieję lepszego życia, a dalej poprzez rolę 
Ducha Świętego, który jest nowym nauczycielem, Tajemnice Chwalebne kończą 
się hymnem na cześć Najświętszej Marii Panny, bez zgody której nie byłoby 
historii wcielenia Pana Boga. 

Rozmowa zbliża. A modlitwa zbliża nas do Jezusa i powoduje, że Go 
coraz lepiej poznajemy. 



 N A J Ś W I Ę T S Z A  M A R YJ A              

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

I  KRÓLOWA ŚWIATA. 

OBJAWIENIA. CZĘŚĆ 4: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W GUADALUPE. 
MEKSYK. 1531 ROK. 

Oczy Maryi. Oczy Matki Najświętszej na cudownym wizerunku badali 
profesorowie optycy z największych ośrodków badawczych i wybitni znawcy 
technik komputerowych. Najnowocześniejszy sprzęt sprowadzony został nawet 
z NASA. Oczy Maryi na Jej wizerunku są wyzwaniem rzuconym wielu dziedzinom 
współczesnej nauki. Stanowią niewytłumaczalną zagadkę, wobec której 
największe autorytety, specjaliści i nobliści pozostają bezradni. W oczach Maryi 
odbija się ta chwila, w której Juan Diego wysypuje z tilmy róże mające być dla 
biskupa Juana Zumarragi znakiem prawdziwości objawień. 

Peruwiański badacz Jose Tonsmann, badaniu oczu Maryi poświęcił 20 
lat. Wykorzystując swoje doświadczenia analityka zdjęć mikroskopowych i 
satelitarnych, powiększył tęczówki w oczach Matki Bożej do skali 2500 razy 
większej niż w rozmiarze rzeczywistym. Dzięki temu był w stanie dostrzec (aż!) 
13 postaci odbitych w oczach Maryi. W końcu stwierdził: „Te oczy nie zostały i 
nie mogły być namalowane ludzką ręką". Fenomenem sprawiającym duchowy 
wstrząs jest fakt, że pod wpływem intensywnego światła źrenice Maryi się 
zmieniają. Ten wizerunek po prostu żyje. 

Niezwykłe jest również i to, że strój Maryi, jaki widzimy na wizerunku, 
jest nietypowy: nieindiański ani hiszpański. Kulturoznawcy twierdzą, że 
przypomina ubiór z czasów biblijnych noszony przez kobiety na Bliskim 
Wschodzie. W broszy dostrzec można nawet krzyż. Aztekowie nie znali takich 
strojów. Tak więc fenomenu wizerunku – tak niezwykłego w dziesiątkach 
szczegółów – nie da się wyjaśnić inaczej, jak tylko tym, że Maryja sama stworzyła 
na tilmie Juana swój fascynujący autoportret.  Zalicza się on do grupy 
najświętszych relikwii, tak zwanych nieludzką ręką uczynionych, jak Całun 
Turyński, Całun z Manoppello czy Chrystus z kaplicy św. Wawrzyńca na 
Lateranie. 

Zupełnie niepojęte i budzące świętą bojaźń jest to, że temperatura 
świętego ayate, na którym znajduje się nie ręką ludzką uczyniony wizerunek, 



wynosi zawsze – przy zmiennej ciepłocie wnętrza świątyni - 36,6 stopni. 
Specjaliści z NASA odkryli w ikonie tętno. Okazuje się, że puls wynosi 115 
uderzeń na minutę – co odpowiada biciu serca dziecka w łonie matki! Maryja z 
Guadalupe jest przecież Matką Brzemienną. Wskazuje też na to ułożenie fałd na 
Jej sukni z lekkim uwypukleniem obecności Dzieciątka w Jej łonie po prawej 
stronie obrazu. Także czarna przepaska to symbol nienarodzonego jeszcze 
dziecka. Na sukni Maryi jest również umieszczony czteropłatkowy kwiat jaśminu 
– kwinkunks, który dla Azteków był symbolem życia. Obraz jest więc jedną 
wielką katechezą, Maryja urodziła Chrystusa, jest Matką Boga, który przyszedł 
na świat, by czynić ludzkie życie godnym wieczności. 

W barbarzyńskiej kulturze i wierzeniach Azteków, gdzie tak lekceważono 
ludzkie życie, Maryja z Guadalupe przypomniała o jego świętości i 
nienaruszalności o tym, że jest darem Boga. Dla Azteków był to szok. Prawda ta 
miała niezwykle doniosłe konsekwencje: spowodowała przemianę ich 
światopoglądu z pogańskiego na chrześcijański. Z radością porzucili demoniczne 
kulty i z wdzięcznością przyjmowali wiarę, wchodząc w cywilizację życia. W ciągu 
parunastu lat ochrzczonych zostało ponad 10 mln tubylców. 

Przesłanie Matki Bożej z Guadalupe jest ciągłym apelem nieba 
skierowanym do każdego i do wszystkich, byśmy odrzucali cywilizacja śmierci. 

Matko życia z twojego żyjącego wizerunku w Guadalupe ratuj nas! 

 
 

 

 



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

CHLEB I WINO (2) 

Zgodnie ze wskazaniami Starego Testamentu,                        
w nawiązaniu do żydowskiego święta Paschy Jezus Chrystus 
podczas Ostatniej Wieczerzy użył chleba przaśnego, czyli 
niekwaszonego. Kościół posłuszny tej tradycji w liturgii też 
używa niekwaszonego chleba. Wino używane do 
celebrowania Eucharystii, podobnie jak wino użyte przez 
Zbawiciela, jest winem gronowym. Obchody Paschy były 
ściśle związane ze spożywaniem chleba i wina. Niekwaszony 
chleb przypominał pośpiech, z jakim Izraelici spożywali 

wieczerzę paschalną w dniu wyjścia z Egiptu. Chleb „nie zdążył" się zakwasić. 
Wyjście z Egiptu jest też symbolem wyjścia z grzechu, z niewoli – nie tylko tej 
niewoli zewnętrznej, w postaci której wychodzili Izraelici, ale także niewoli 
wewnętrznej człowieka. Niewoli grzechu. 

Wspomnienie manny na pustyni przypominało Żydom, że winni żyć 
chlebem Słowa Bożego. Natomiast obfitość codziennego chleba w Ziemi 
Obiecanej był potwierdzeniem, że Bóg jest wierny swoim obietnicom. 
Podczas żydowskiej wieczerzy wypowiadane było też błogosławieństwo nad 
kielichem wina z prośbą o zbawienie Izraela w czasach mesjańskich. Jezus 
ustanawiając Eucharystię nadał nowy i ostateczny sens błogosławieństwu 
chleba i kielicha.  

Również w Nowym Testamencie znajdujemy zapowiedzi ustanowienia 
Eucharystii przez szczególne wydarzenia związane ze znakami chleba i wina. Po 
przytoczonych przykładach ze Starego Testamentu zobaczmy, że zanim Pan 
Jezus ustanowił na Ostatniej Wieczerzy sakrament Eucharystii również znaki 
chleba i wina są obecne w Nowym Testamencie. Cudowne rozmnożenia chleba, 
w czasie których Pan odmawia błogosławieństwo, łamie i daje uczniom chleb, 
aby nakarmić nim tłumy, są zapowiedzią obfitości jedynego chleba, czyli chleba 
eucharystycznego. 

Znak wody przemienionej w wino w Kanie Galilejskiej zapowiada już 
Godzinę Uwielbienia Pana Jezusa. Ukazuje wypełnienie uczty weselnej w 
królestwie Ojca, gdzie wierni będą pili nowe wino, zamienione w Krew 
Chrystusa. Cdn. 



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

Mędrcy ze Wschodu. Magowie – mędrcy – czy według polskiej tradycji 

królowie, przybyli najpierw do Jerozolimy. Tradycja nadała im imiona: Caspar, 

Melchior i Baltazar. Byli bogatymi ludźmi i na owe czasy naukowcami w nauce 

o gwiazdach. Ponieważ więcej wiedzieli o niebie i gwiazdach niż o ziemi, lepiej 

byli obeznani z prawami rządzącymi systemem planetarnym, niż systemem 

politycznym kraju, do którego przybyli – nie znali położenia, w jakim się znalazła 

Juda pod panowaniem Heroda I, świetnego organizatora, mądrego i 

przebiegłego dyplomaty, ale równocześnie okrutnego i krwawego tyrana. 

Wjechawszy do miasta głośno pytali o nowonarodzonego króla Izraela. Chcieli 

oddać mu pokłon. Widzieli gwiazdę króla. Wieść o „rywalu " dotarła do Heroda, 

już ciężko chorego. Herod zmarł w czwartym 

roku p.n.e. Zatem pokłon mędrców miał miejsce w 

tym roku (4 rok p.n.e.). Zatrwożony Herod zwołał 

kapłanów, od których wyciągnął informację, że już 

w Starym Testamencie jest prorocza wzmianka o 

narodzeniu Mesjasza w księdze Micheasza (Mi 5,1): 

„A ty Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła 

najlichsze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, 

który będzie pasterzem ludu mego, Izraela". Następnie Herod potajemnie 

wezwał mędrców na rozmowę. Po przesłuchaniu ich król oznajmił: „Idźcie i 

dowiadujecie się pilnie o Dzieciątku. A gdy znajdziecie, donieście mi, abym i ja 

poszedł i oddał mu pokłon".  W Betlejem, w mieście położonym o 8 km na 

południe od Jerozolimy, odnaleźli Jezusa, bowiem gwiazda, która przywiodła ich 

tam zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. „Weszli do domu i 

zobaczyli Dziecię z Matką Jego Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon, ... 

ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby 

nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny". (Nt2,11-12) 

„U Przedwiecznego i Niewidzialnego wykonalna jest każda niewykonalność i 

każde NIE stanie się TAK, i każde TAK stanie się NIE, a każde nieistnienie będzie 

istnieniem, każde istnienie nieistnieniem, a każda śmierć życiem, a każde życie 

śmiercią, i dlaczego niechaj będzie błogosławiona Jego Wszechmoc,.. " (R. 

Brandsteater). 
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