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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: Słowa Ewangelii według św. 

Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: "Kto kocha ojca lub matkę 
bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej 
niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, 
nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swe 
życie z Mego powodu, znajdzie je. Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto 
Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka 
jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako 
sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma. Kto poda kubek świeżej 
wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, 
zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody ". Oto słowo Pańskie. 

 Czy dzisiaj przez nasze miasta 
i wioski przechodzą prorocy? Pewnie 
tak, ale jak ich rozpoznać? 
Przechodzimy obok niepoznanych 
Bożych ludzi. Jezus mówi, że na 
miejscu proroka może być 
sprawiedliwy człowiek, może być 
ktoś spragniony, może ktoś 
„najmniejszy". Nawet i ten 
„najmniejszy" z wyglądu, z ubioru, na 
pierwsze wrażenie może wydawać 
się mało ciekawym człowiekiem, a 

być może niesie w sobie bogactwo ducha, wiary, radości. Zresztą, czy tylko owi 
zewnętrznie ciekawi ludzie mogą wnieść w nasze życie jakiś dar Boży? 

Choć raz takiego człowieka spotkać, nierozpoznanego pozdrowić, 
zamyślonego uśmiechem obdarzyć, kubek świeżej wody podać, serce 
ofiarować. Kto tak potrafi uczynić, „nie utraci swojej nagrody ". 

http://www.czarze/


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

Nie byłoby chrześcijaństwa bez 
Jezusa Chrystusa. Zatem jego nauka 
jest podstawą naszej wiary. Czy 
wszystko, co robimy jest zgodne z 
nauczaniem Jezusa Chrystusa – 
Pomazańca Boga, czyli Króla; Mesjasza 
– Posłańca Bożego? To pytanie zalecam 
młodym ludziom, ale w uproszczonej 
formie: Co zrobiłby Jezus, gdyby był na 
moim miejscu? Młodzi często zadają 
rodzicom, babci i dziadkowi, 
nauczycielce wiele pytań takich, jak: 

Dlaczego…? Jak mam coś zrobić…? Czy to jest dobre? Czy mogę...? Te pytania są 
wynikiem braku doświadczenia, niewiedzy, a przede wszystkim braku pewności 
siebie. Jak temu problemowi zaradzić? 
  Niewątpliwie metodą na rozwiązanie naszych problemów jest Jezus i 
Jego nauczanie. W naszej parafii w tę sobotę i niedzielę mamy tak zwaną 
"Pierwszą Komunię Świętą". Oznacza to, że gromadka dzieci użyczy swojego 
serduszka jako mieszkania dla najlepszego Przyjaciela i Pana. Kiedy chcemy mieć 
przyjaciela, kiedy chcemy kogoś umiłować – to musimy tego kogoś poznać. Pan 
Jezus nas zna – bo jest Bogiem, a my musimy Go poznać, zwłaszcza poprzez 
udział we Mszy Świętej, w rozmowach w domu i na lekcjach religii. Chociaż 
wystarczy zapamiętać jedno, że Pan Jezus, gdy chodził po ziemi był DOBRY I 
CZYNIŁ DOBRO. Każdy uczeń Chrystusa powinien zastosować się do prawa 
opartego na Jego nauce. Obrazuje je stare powiedzenie: Kamień dobroci 
rzucony w wodę powoduje jej falowanie. Istnieje prawo powracającej fali. Czyń 
dobro, a ono zawsze powróci do ciebie, jak powracająca fala. 

Życzę każdej i każdemu młodemu przystępującemu do spożycia 
Najświętszej Eucharystii po raz pierwszy, by przez całe swoje życie, w chwilach 
niepewności, zadawali sobie pytanie: Co zrobiłby Jezus Chrystus w danej 
sytuacji? 

CHWAŁA BĄDŹ BOGU OJCU – WIEKUISTEJ MIŁOŚCI ZA JEGO DOBROĆ. 

 



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 5: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W QUITO. 

EKWADOR. 1588 – 1634. 

Podczas objawień w Quito Maryja zapowiedziała odnowę, która 
nastąpi po czasach moralnego upadku. 

Objawienia Matki Bożej Pomyślności w Quito trwające niemal pół wieku 
(1588 – 1634) są wyjątkowe pośród wszystkich innych objawień maryjnych. 
Mówią bowiem bardzo konkretnie o wielu zdarzeniach mających nastąpić w 
dalekiej przyszłości tak Ekwadoru, jak i świata. 

Maryja zapowiedziała na przykład, 
że w XIX wieku Ekwador zostanie 
poświęcony Najświętszemu Sercu Pana 
Jezusa. I rzeczywiście jako pierwszy na 
świecie uczynił to prezydent Gabriel Garcia 
Moreno, za co 6 Sierpnia 1875 roku, w 
pierwszy piątek miesiąca, tuż po wyjściu z 
katedry został zamordowany na rozkaz 
masonerii. 

Maryja z Quito mówiła wiele o 
czekających Kościół prześladowaniach, a 
nawet o przyszłych dogmatach. 
Zapowiedziała ogłoszenie przez Papieża, 
„więźnia Watykanu", dogmatów o 
Niepokalanym Poczęciu i nieomylności 
Papieża w sprawach wiary i moralności. Co 
się też dokładnie kolejno wypełniło w 
decyzjach Piusa IX z 1854 i 1870 roku. 
Maryja zapowiedziała też wielkiego i 
niezwykłego męża i ojca Kościoła, którego 
słusznie upatrywać możemy w św. Janie Pawle II Wielkim.  



Wizjonerka: Marianna Torres. W 1480 roku w Toledo w Hiszpanii 
zostało założone przez błogosławioną Beatrycze de Menezes Zgromadzenie 
Sióstr Franciszkanek Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, które 
od początku cieszyło się wielkim rozwojem. Stąd w 1576 roku pięć sióstr pod 
przewodnictwem matki przełożonej Marii od Jezusa Taboada udało się na 
ewangelizację do Ekwadoru. Zamieszkały w Quito, w klasztorze ufundowany 
przez króla Filipa II. Wśród nich była też 14-letnia nowicjuszka, siostrzenica 
przełożonej, Marianna Franciszka de Jesus Torres y Berriochoa. Po trzech latach 
pobytu w klasztorze i formacji duchowej złożyła też śluby zakonne. Marianna od 
dzieciństwa przeżywała doświadczenia mistyczne. Rozmawiała z Chrystusem i z 
Matką Najświętszą. Już w wieku 9 lat – co w tamtych czasach było czymś 
niezwykłym - przystąpiła do Pierwszej Komunii Świętej. Jeszcze przed jej 
wyjazdem do Ekwadoru usłyszała słowa Pana Jezusa: „Zabiorę cię do mojego 
domu, gdzie za grubymi murami będziesz żyła z daleka, ukryta i zapomniana. 
Tak jak ja będziesz niosła krzyż i doznasz wielkich cierpień. Nie zabraknie ci ani 
sił, ani wytrwałości. Pragnę tylko, by wolą twoją było być zawsze gotową, aby 
spełnić Moją wolę". I rzeczywiście, w życiu zakonnym Marianna przeszła swoją 
Golgotę. Nie zabrakło jej wielkiego cierpienia i bolesnych doświadczeń. Znalazła 
się nawet w więzieniu. Jej życie – jak tylu wielkich świętych mistyczek w dziejach 
Kościoła – było jednym wielkim męczeństwem i doskonałą ofiarą z samej siebie 
za grzeszników. 

W 1588 roku - po 12 latach pobytu w klasztorze – w pierwszej z siedmiu 
wielkich wizji, jakich doświadczyła siostra Marianna, Matka Najświętsza 
powiedziała do niej: „Jestem Maryja Dobrej Pomyślności bądź Dobrego 
Zdarzenia, Królowa nieba i ziemi, którą wzywałaś. Bóg przeznaczył cię do rzeczy 
wielkich. Przyszłam, aby pocieszyć twoje udręczony    serce, bo Ja jestem 
Królową Zwycięstwa". To zapewnienie było siłą Marianny przez dalsze 53 lata 
wielkiego, ale cichego i ofiarnego męczeństwa wynagradzającego za grzechy 
świata. 
 



W I E L K A   T A J E M N I C A   W I A R Y  (15) 

CHLEB I WINO (3) 
Pierwsza zapowiedź Eucharystii podzieliła uczniów. 

Podobnie jak zgorszyła ich też zapowiedź męki. Trudna do 
zrozumienia jest ta mowa, któż od razu ją może pojąć. 
Eucharystia i krzyż były „kamieniem obrazy" w czasach 
Chrystusa. Chodzi o to samo misterium, które nie przestaje 
być przyczyną podziału: Eucharystia i krzyż. 

Czyż i wy chcecie odejść? – pyta Pan Jezus swoich 
uczniów. To pytanie rozbrzmiewa dzisiaj i jest zaproszeniem 
do wzięcia udziału w Jego miłości, by odkryć, że tylko Jezus 

Chrystus ma słowa życia wiecznego. Przyjęcie w wierze daru Eucharystii, jest 
przyjęciem Jego samego. 

Ciekawie na powyższy temat mówi ksiądz kardynał Robert Sarah 
(prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów): Fakt, że tak wielu 
wyznawców Chrystusa nie uczestniczy w liturgii jest poważnym skandalem, 
który zagraża ich życiu wiecznemu. W kontekście znaków chleba i wina należy 
dociekać, po co zaistniała Ostatnia Wieczerza? Dlaczego Pan Jezus mówił: „To 
czyńcie na Moją pamiątkę"? Te słowa są niezwykle sugestywne dla nas. 
Kardynał Sarah mówi: Tym chrześcijanom winniśmy braterskie napomnienie. 
Tak jak św. Jan Paweł II powinniśmy powiedzieć: „wracajcie do domu". Zarazem 
trzeba zadbać, by liturgię w naszych wspólnotach sprawować w sposób 
prawidłowy, aby stanowiła Ona spotkanie z żywą osobą Chrystusa. Kult Boga, a 
nie braterstwa. Całe życie świętego Jana Pawła II było naznaczone głębokim 
szacunkiem do Najświętszej Eucharystii. Przypomnijmy sobie ostatnie lata Jego 
posługi. Jego ciało było naznaczone chorobą, jednakże nigdy nie siadał przed 
Najświętszym Sakramentem. Zawsze klękał. Potrzebował pomocy innych, aby 
móc uklęknąć, a potem wstać. Jednakże aż do ostatnich swoich dni chciał dać 
największy wyraz szacunku dla Najświętszego Sakramentu. Świadectwem, 
przykładem uwielbienia, była procesja Bożego Ciała w Rzymie, kiedy Jan Paweł 
II był już w wieku starczym i kiedy ciało odmawiało posłuszeństwa. Najświętszy 
Sakrament więziony był na platformie, a Ojca Świętego posadzono za Nim. 
Pragnienie uczczenia Boga było tak wielkie, że Jan Paweł II trzykrotnie 
powiedział: „Chcę klęknąć", mimo że z początku odmawiano, moc spojrzenia i 
słów była tak wielka, że kilka osób pomagało w realizacji tego pragnienia. 
Klęknął!      Cdn. 



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

Rzeczywiste zamiary Heroda wyszły na jaw, gdy nie doczekał się on 
powrotu mędrców. Król znany był z okrucieństwa. Pozbawił on życia swoją żonę, 
synów i krewnych, tylko dlatego że podejrzewał ich o zamach stanu. Kiedy 
mędrcy nie zjawili się, zrozumiał, że został oszukany. Ucieczka magów 
spotęgowała uczucie, że w Betlejem dzieje się coś, co może zachwiać 
równowagę królestwa.  

Wyszło więc na jaw, że przepowiednie o Mesjaszu, mającym narodzić się 
w Betlejem z rodu Dawidowego, nie było urojeniem chorej wyobraźni 
Proroków, ale wyraźną, dokładną i wiarygodną zapowiedzią spełniającą się na 
jego oczach. Przepowiednie stały się Prawdą. Przepowiadające Słowo stało się 
Ciałem.  

Prawdopodobnie tego typu myślenie nasunęło Herodowi okrutny 
pomysł zamordowania w Betlejem i całej okolicy wszystkich chłopców w wieku 
do dwóch lat. Napisał o tej rzezi, około pięciu wieków wcześniej, prorok 
Jeremiasz: „Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swoje 
dzieci i nie chcę utulić się w żalu, bo ich już nie ma". 

W tym samym czasie Anioł Pański 
ukazał się we śnie Józefowi mówiąc: 
„Wstań weź Dziecię i Jego Matkę i uchodź 
do Egiptu; pozostań tam aż ci powiem". 
Józef wypełnił wszystko. Pozostał w 
Egipcie aż do śmierci Heroda, po której 
Anioł Pański nakazał Józefowi powrót z 
Rodziną do Izraela. Osiedlili się w Galilei, 
w miasteczku Nazaret. „Tak miało się 
spełnić słowo Proroków: Nazwany będzie 
Nazarejczykiem".   (Iz 11,1). W Nazarecie 
Jezus wzrastał i nabierał sił. Był też pełen 
mądrości, a Łaska Boża była w Nim. 

Ucieczka do Egiptu, będąca ratunkiem dla Świętej rodziny, 
spowodowała, że ludzie zmuszeni do ucieczki z ojczystego kraju upatrywali w 
Józefie, w jego wstawiennictwie, ratunek dla siebie. Stąd uznano go za patrona 
uchodźców.   Cdn. 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, 
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