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św. Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: 
„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed 
mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie 
było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie 
zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn 
zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni 
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode 
Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz 
waszych. Albowiem sł odkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie ". Oto 
słowo Pańskie 

Nikt nie jest w stanie przedstawić Bożej rzeczywistości. Zaświadcza o tym 
błogosławieństwo, które usłyszeliśmy dzisiaj z ust Jezusa: „Wysławiam Cię, 

Ojcze, Panie nieba i ziemi, że 
zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i 
roztropnymi, a objawiłeś je 
prostaczkom". Chodzi tu więc o 
proste i pokorne życie z Bogiem. 
Czasem bowiem próbujemy 
opisać, zrozumieć czy przekazać 

Bożą rzeczywistość. Zastanawiamy się nad jakimiś ciekawostkami 
duchowymi, spieramy się o różne duchowe sprawy, albo niepokoimy się, że 
czegoś nie wiemy czy nie rozumiemy. Jezus w swoim uwielbieniu zwraca 
uwagę, że Bóg błogosławi tym, którzy przyjmują postawę niemowlęcia, bo 
słowo „prostaczek " dosłownie znaczy tu „niemowlę". Moja wiedza, 
roztropność i inteligencja jest prawdziwym duchowym darem, kiedy 
prowadzi mnie do prostego i bezbronnego oddania Bogu swojego życia.  

http://www.czarze/


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

ZAMYŚLENIA NAD MIŁOŚCIĄ, DOBREM I PIĘKNEM. 
Człowiek oddzielony 

od Boga, po dobrowolnym 
sprzeniewierzeniu się i karze 
wypędzenia z raju, nosił w 
sobie jakieś wspomnienia 
szczęścia i piękna. Tęsknił za 
nim. Dlatego poszukiwał 
prawdy, dobra, które stanowią 
istotę piękna. W myśli żydowskiej i grecko-rzymskiej wielcy myśliciele 
odkrywali te wartości i akcentowali je. Do czasu przyjścia obiecanego 
Mesjasza pisało się te wartości małymi literami: prawda, dobro, piękno. 
Wraz z przyjściem Jezusa Chrystusa, który jest źródłem Prawdy, Dobra i 
Piękna, te same pojęcia w odniesieniu do Boga pisze się dużymi literami. 
Dlatego że mamy już do czynienia ze źródłem Prawdy, z samą Prawdą. Ze 
źródłem Miłości, z samą Miłością. Ze źródłem Piękna, z samym Pięknem. 
Przykładem tego jest opis Przemienienia na górze Tabor. Ewangeliści 
opisują Jezusa "w pełnym blasku Prawdy", czyli w pełni człowieczeństwa, 
jakie będzie kiedyś w życiu wiecznym, a zadatek tego jest już w życiu 
doczesnym. Piszą o Miłości, bo byli z Nim apostołowie, ale także Mojżesz i 
Eliasz, i zamierzali tam zbudować trzy namioty, żeby byli razem. Także 
mowa jest o Pięknie: "Twarz Jego zajaśniała jak słońce, a odzienie stało się 
białe jak światło"; czyli był Piękny Boską Pięknością. Jezus jasno mówi nam, 
że przez wiarę w Niego, karmienie się Nim, Jego słowem mądrości, 
sakramentem Miłości – Eucharystią stajemy się podobni do Niego, czyli 
Piękni, Pięknością inną niż stworzenie, bo podobni do Boga. 

Święty Augustyn tak pisze w "Wyznaniach": "Późno Cię ukochałem 
Piękności dawna i zawsze nowa" – zauważmy, że autor pisze: piękności 
dawna i zawsze nowa, czyli wieczna. "Późno Cię ukochałem. We mnie byłeś. 
Ja zaś poszukiwałem Cię na zewnątrz. Sam byłem pełen brzydoty. Biegłem za 
pięknem, które stworzyłeś. Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z Tobą. Z dala od 
Ciebie utrzymywały mnie stworzenia, które nie istniałyby w ogóle, gdyby 
nie istniały w Tobie. Przemówiłeś. Zawołałeś i pokonałeś moją głuchotę. 
Twoje światło usunęło moją ślepotę. I na nowo stałem się Piękny".  



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 6: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W QUITO. 

EKWADOR. 1588 – 1634. 
MISTYCZNE DOŚWIADCZENIA MARIANNY 

W 1582 roku podczas osobistej modlitwy przed tabernakulum 
Marianna widziała Pana Jezusa konającego na Golgocie. U Jego stóp byli 
Matka Najświętsza ze św. Józefem oraz Maria Magdalena. Czując się winną 
męki Chrystusa, Marianna padła na ziemię krzyżem i zwróciła się do Jezusa: 
„Panie, to ja jestem temu winna! Ukarz mnie i wybacz swojemu ludowi". 
Wtedy Anioł Stróż podniósł ją i powiedział: „Nie! Ty nie jesteś winna. 
Wstań, ponieważ Bóg chce Ci objawić wielką tajemnicę". 

Marianna nie mogła uwierzyć w brak swojej winy. Widziała łzy 
Maryi. Zapytała więc Ją: „Pani, czyż to ja jestem powodem Twojego 
smutku?". Jednak i w tym przypadku usłyszała odpowiedź przeczącą: „Nie, 
to nie Ty, ale grzeszny świat". I nagle Marianna stała się naocznym 
świadkiem agonii Chrystusa na krzyżu. I usłyszała słowa Boga Ojca: „Ta 
męka jest dla XX wieku". 

Innym razem podczas modlitwy w kaplicy zakonnej, Mariannie 
ukazał się Pan Jezus, który przedstawił Jej Dwie Korony. Przypomnijmy, że 
przed podobnym dylematem - wyborem jednej z dwóch koron - stanął też 
młody Maksymilian Kolbe. Pierwsza, biała korona była natychmiastowym 
zaproszeniem do wiecznej chwały i przejścia do radości nieba. Zaś druga – 
czerwona i otoczona cierniami – oznaczała pozostanie na ziemi i gotowość 
do dalszego składania zadośćuczynnej ofiary z samej siebie, aby ratować 
błędnowierców, bezbożników, gorszycieli i wszystkich odrzucających Boga 
ze swojego życia. Marianna nie zawahała się ani przez chwilę, gdyż czuła w 
swoim sercu, że dla ratowania grzeszników od wiecznego potępienia 
potrzebna jest Bogu jej ofiara i cierpienie. Miała też niewzruszona pewność, 
że Jezus i Maryja zawsze będą przy niej w jej ofierze z siebie samej. Przez 
pięć lat cierpiała męki piekielne, ofiarując je dobrowolnie za współsiostrę 
zagrożoną wiecznym potępieniem. 



Prócz mistycznych wizji Marianna przeżywała też wielokrotnie 
ogromne bóle fizyczne i dolegliwości ciała. Wspomnijmy choćby 
wydarzenie z 17 września 1588 roku, kiedy podczas nocnej modlitwy jej 
ciało ogarnęły bolesne i dotkliwe dreszcze. Krzyczała, nie mogąc wytrzymać 
straszliwego bólu. Na rękach i stopach oraz na boku pojawiły się rany. 
Przypominające rany zadane Jezusowi podczas ukrzyżowania. Organizm 
Marianny w ciągu kilku chwil został całkowicie wycieńczony. Z bólu straciła 
przytomność. Później przez rok cały odzyskiwała siły. 

OFIARA ZA GRZECHY XX WIEKU 
Na prośbę Pana Jezusa Marianna podjęła się też cierpieć za grzechy 

ludzi XX wieku. Miała objawione, że rozpocznie się wtedy czas szczególnego 
działania złego ducha. Dowiedziała się też, że będą to czasy straszliwych 
wojen, jakich nie było w historii. Dziś widzimy, że zapowiedzi te się spełniły. 
Siostra Marianna usłyszała też, że w naszych czasach zacznie się wielkie 
odstępstwo od Boga i Kościoła. 

„Biada dzieciom w owych czasach" – mówiła Maryja do wizjonerki. 
„Rodzice zaniedbywać będą sakrament chrztu i bierzmowania". Widzimy, 
że to dzieje się coraz powszechniej. Bywa, że dziś chrzest odkłada się do 
Pierwszej Komunii Świętej albo nawet do ślubu. Wielu mówi: jak dorośnie, 
niech sobie sam wybierze. Tak samo – mówiła Maryja – zaniedbywany 
będzie sakrament namaszczenia, przez co wiele dusz pozbawionych będzie 
pocieszenia i łask w decydującej chwili śmierci. 

JESTEM KRÓLOWĄ ZWYCIĘSTWA 

 Sakrament małżeństwa, który symbolizuje jedność Chrystusa i Jego 
Kościoła, będzie lekceważony. Masoneria, która wówczas będzie rządzić, 
zaprowadzi bezbożne, niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie 
tego sakramentu, skazując ludzi na życie w grzechu. Spowoduje to wzrost 
liczby nieślubnych dzieci, które przyjdą na świat w związkach 
niepobłogosławionych przez Kościół. Duch chrześcijański osłabnie i 
upadnie, a cenne światło wiary zgaśnie, aż dojdzie do prawie zupełnego 
zepsucia obyczajów. 
 Skutkiem bezbożnego wychowania będzie też – mówiła Maryja – 
zmniejszanie się i zanikanie powołań kapłańskich i zakonnych. Sakrament 
kapłaństwa będzie ośmieszany, lżony i wzgardzany. Zły prześladować 
będzie szafarzy Pana w każdy możliwy sposób.      Cdn. 



W I E L K A   T A J E M N I C A   W I A R Y  (16) 

CHLEB I WINO (4) 

Poprzedni odcinek zakończyłam opisem wielkiej czci, jaką miał św. 
Jan Paweł II do Eucharystii, do Przenajświętszej Hostii, w której Bóg umieścił 
siebie, by móc z nami pozostać. Emmanuel. Bóg z nami. Był od zarania z 
człowiekiem. Jest z nim teraz. I będzie na wieki. 
  Kardynał Robert Sarah pisze o jeszcze jednej świętej naszych 
czasów, która podobnie jak św. Jan Paweł II odnosiła się z ogromną czcią do 
sakramentu Eucharystii. Mówiąc o Matce Teresie z Kalkuty przypomniał, że 
dotykała Ona Jezusa Chrystusa w ciele najuboższych i trędowatych. Nigdy 
jednak nie odważyła się dotykać Chrystusa w Eucharystii. Komunię świętą 
przyjmowała jak małe dziecko, które daje się karmić swemu Bogu. 
Niemowlęta nie dotykają pokarmu, ale dają się karmić. My też jesteśmy 
dziećmi Boga Ojca. Matka Teresa mawiała, że bardzo ją zasmuca, gdy ludzie 
biorą Komunię Świętą do ręki. Normą tego obrzędu jest przyjmowanie 
Komunii Świętej do ust i na klęcząco. Ze względu na szczególne sytuacje 
kościół dopuszcza przyjęcie Eucharystii w postawie stojącej i na rękę.  

Na zakończenie tego krótkiego cyklu, godne jest podkreślenia kilka 
bardzo ważnych spraw: to Bóg a nie człowiek stanowi centrum liturgii. 
Przychodzimy na nią, by oddać Mu cześć. Liturgia nie jest ani o sprawującym 
ją, ani o wiernych. Nie celebrujemy w niej naszej własnej tożsamości lub 
osiągnięć czy wspierania własnej kultury, innych zwyczajów. Najpierw i 
przede wszystkim o Bogu i o tym, co On 
dla nas uczynił. Powtórzmy jeszcze raz: to 
Bóg a nie człowiek stanowi centrum 
liturgii. Modlitwy i celebracje powinny 
być ukierunkowane na Boga, a nie na nas. 
Czasami można spotkać się z postawą 
wiernych, którzy wprowadzają nowe 
elementy zachowania zmierzające do 
tego, byśmy się lepiej czuli. To nie o to 
chodzi. Chodzi o oddanie czci Bogu. Bóg, 
a nie człowiek, stanowi centrum liturgii. 



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

Na opisanym dziś wydarzeniu, 
przebiega granica pomiędzy okresem 
dziecięctwa, a wiekiem młodzieńczym 
Jezusa. Tak przyjmują bibliści. Pierwszym 
samodzielnym wystąpieniem była Jego 
dyskusja z uczonymi w świątyni, kiedy Pan 
ukończył 12 lat. 

A było to tak. Maryja i Józef chodzili 
do Jerozolimy każdego roku na uroczystość Paschy. Tego właśnie roku 
towarzyszył im dwunastoletni Jezus. Po zakończonych świętach wracali do 
domu. Jezus pozostał w Jerozolimie. Rodzice wiedzieli o tym, byli 
przekonani, że ich Syn znajduje się w towarzystwie znajomych. Przeszli 
jeden dzień drogi. Spotykali wielu, ale Jezusa z nimi nie było. Wieczorem 
zaczęli Go szukać, a nie znalazłszy wrócili do Jerozolimy. Po trzech dniach 
znaleźli Go w świątyni. Siedział pomiędzy uczonymi w piśmie i faryzeuszami. 
Przysłuchiwał się i zadawał pytania. Słuchacze byli zdumieni Jego mądrością 
i odpowiedziami. Zatroskana i przerażona Maryja z wyrzutem powiedziała 
do Niego: „Dziecko, dlaczego nam to zrobiłeś? Twój ojciec i ja, pełni bólu, 
szukaliśmy Ciebie ". Jezus odpowiedział: "Dlaczego Mnie szukaliście? Czy 
nie wiedzieliście, że muszę być w tym, co jest mego Ojca? ". Oni nie 
zrozumieli tego, co im powiedział, "... wrócił do Nazaretu i był im posłuszny. 
A Jego matka zachowywała wszystkie te słowa w swoim sercu ". 

NA TYM ZDARZENIU KOŃCZY SIĘ UKRYTE ŻYCIE JEZUSA  
Pierwszy etap życia Jezusa opisują tylko Ewangelie św. Mateusza i 

św. Łukasza w dwóch pierwszych rozdziałach. Oprócz Ewangelii istnieją tzw. 
pisma apokryficzne, które opisują dzieje Jezusa i osób z Nim związanych. 
Nie są to pisma natchnione. One opisują tylko fakty.  

Wszystkim, którzy lubią czytać o Jezusie Chrystusie polecam dwie, 
bardzo dobre biografie: ks. Jacek Molka: "Wszystko o Jezusie z Nazaretu" 
oraz książkę sięgającą głęboko w żydowską mentalność zgodną w opisach z 
hebrajskimi zwyczajami i kulturą, a napisaną przez nawróconego na 
katolicyzm Żyda Romana Brandstaetter’a: "Jezus z Nazaretu". 

Życzę przyjemnej lektury i ponownego poznania Jezusa Chrystusa. 
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