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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: Słowa Ewangelii według 
Świętego Mateusza. Jezus opowiedział to mam taką przypowieść: "Królestwo 
Niebieskie jest podobne do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go Pewien człowiek 
i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę 
rolę. Dalej, Podobne jest Królestwo niebieskie do kupca poszukującego 
pięknych pereł. Gdy Znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 
wszystko, co miał i kupił ją. 
dalej, Podobne jest Królestwo niebieskie do sieci, za rzuconej w morze i 
zagarniające i ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełni łam, wyciągnęli ją na 
brzeg i usiadł czy, dobry zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy 
końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączam zły spośród sprawiedliwych i 
wrzucał i piec rozpalony średnich tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 
Zrozumieliście to wszystko? ". Odpowiedzieli mu: "tak". A on rzekł do nich: 
"dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem królestwa niebieskiego, 
podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe 
i stare". Oto słowo pańskie. 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO: Życie chrześcijanina to godność i funkcja. Mamy 
czas, aby służyć, czyli podejmować działania dla 
dobra innych. Dlatego na pierwszym miejscu w 
naszym życiu powinien być zwyczaj codziennej 
modlitwy o dobrą służbę. Ta modlitwa będzie 
kierowała nas ku służbie żonie, mężowi, 
dzieciom, parafianom i ludziom, których 

spotykamy w miejscu życia i pracy. Drugim darem potrzebnym do służby jest 
rozeznanie, co jest prawdziwym dobrem. Czasem dobro miesza się ze złem. 
Myślimy, że podejmujemy właściwe decyzję, a po jakimś czasie widać, że były 
błędne i wydały złe owoce. Potrzebna jest więc codzienna prośba, byśmy 
umieli rozpoznawać dobro. Kluczowe zatem jest zapatrzenie się w Tego, który 
jest Źródłem dobra, rozpoznanie tego, czego chce Bóg. 

http://www.czarze/


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

BOŻA MIŁOŚĆ. WEDŁUG PROLOGU DO EWANGELII ŚW. JANA 

  „Na początku było Słowo, / a Słowo było u Boga, / i Bogiem było Słowo. 
Ono było na początku u Boga. / Wszystko przez Nie się stało, / a bez Niego nic 
się nie stało, / co się stało” (J 1,1-2). 
Bez Niego nic się nie stało, Co się stało! Św. Paweł w liście do Kolosan          (Kol 
1,16) pisze: „wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone". 

Cały świat i wszechświat jest przez Boga stworzony. Popatrzmy na 
wszystko, co nas otacza, z tą świadomością, że wszystko to, co widzimy, jest 
dziełem rąk Tego, którego kochany, który kocha nas. Każdy atom świata 
„pamięta" „dotyk" Jego rąk, każda z cząsteczek powietrza, którym oddychamy, 
podłoga, po której stąpamy, stół, przy którym siedzimy, jest przedmiotem, 
którego „dotykały" ręce Jezusa, moc Ducha Świętego – Palec Boży.  

 Księga Rodzaju w poemacie o stworzeniu świata cudownie oddaje to, 
z jaką troską, pietyzmem i miłością Pan Bóg stwarza świat. Polecam pierwszy 
rozdział Księgi Rodzaju, by wsłuchać się w rytm, melodie i harmonię Bożego 
działania. Zobaczmy, jak uważnie Pan ogląda każde swe dzieło i kończy je 
dopiero wtedy, gdy widzi, że jest dobre. Dopiero wtedy przechodzi do 
następnego aktu stworzenia. Każdy dzień stwarzania kończy się tym 
stwierdzeniem: „A widział Bóg, że były dobre". Wszystko przez Niego się stało, 
a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 

Popatrz wokół siebie, na swój pokój, na 
świat za oknem i zobacz, że żyjesz otoczony 
pamiątkami stwórcej obecności Boga – za 
darmo! 

Podziękujmy Panu Stworzenia, że 
przygotował dla nas świat tak życiodajny, tak 
dobrze nadający się do zamieszkania. 

Wzbudźmy w sobie wdzięczność za wszystko, co nas otacza w świecie 
materialnym. Uwielbiajmy we wszechświecie niepojętego, a tak bliskiego nam 
– ludziom Boga. 

Prośmy, aby Jezus zechciał zesłać łaskę naszym sercom, które są 
dziełem Jego rąk. Nasze serca są ukształtowane Jego dłońmi. I dlatego nasze 
serca nie mogą się obejść bez Jego łaski – bez miłości. 

To zdjęcie, autor: Nieznany 

http://podrozniczeretrospekcje.blogspot.hu/2012/09/tatry-wysokie-fotograficzna-wedrowka-na.html
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


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 9: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W AKITA. 

JAPONIA. 1973 ROK. 
 

W AKICIE NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA PŁACZE L WZYWA DO 
NAWRÓCENIA 

Objawienia płaczącej Maryi w Akicie ciągle są za mało znane. Czasem nawet 
lekceważone, bo nie do wszystkich dotarła informacja o ich zatwierdzeniu 
przez Kościół. Czyż dzieci Maryi mogą być nieczułe na łzy Matki? 

Wizjonerka 

 Katsuko Sasagawa urodziła się jako wcześniak w maju 1931 roku. Stąd zawsze 
była dzieckiem słabym i wątłym. Wymagała wsparcia i opieki ze strony 
najbliższych. Jako 19-latka – wskutek błędów lekarskich podczas operacji – 
została sparaliżowana. Przez kolejnych 16 lat przebywała na leczeniu w wielu 



szpitalach, jednak bez rezultatu. W jednym ze szpitali spotkała pielęgniarkę, 
bezhabitową siostrę zakonną ze zgromadzenia Sióstr Służebnic Eucharystii w 
Akicie, która przyniosła jej dostarczoną z Nagasaki cudowną wodę z Lourdes. 
Po jej spożyciu Katsuko nagle wyzdrowiała. W wyniku cudu wyrzekła się 
buddyzmu i w 1969 roku, mając 33 lata, przyjęła    – wraz z też nawrócona 
swoją matką – chrzest oraz nowe imię Agnieszka. 

Z wielkim zapałem poznawała wiarę i zasady życia chrześcijańskiego. Przez 
kilka lat była nawet katechetką. Nagle w wieku 42 lat straciła słuch i całkowicie 
ogłuchła. W takim stanie wstąpiła do założonego w 1962 roku Instytutu 
Służebnic Eucharystii. Nowicjuszka szybko nauczyła się porozumiewania ze 
współsiostrami, z łatwością odczytując słowa z ruchu ust. 

 Początek duchowych doświadczeń 

Po zaledwie miesięcznym pobycie w klasztorze siostrę Agnieszkę 12 czerwca 
1973 roku, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w zakonnej kaplicy, 
ogarnęło niezwykłe kojące światło. Jego źródłem było tabernakulum, przy 
którym zobaczyła mnóstwo adorujących aniołów. Przez następne 2 dni 
adoracji Agnieszkę spowijało to samo przedziwne nieziemskie światło. 

 28 czerwca, w wigilię uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, siostra 
podczas modlitwy w zakonnej kaplicy otrzymała dar stygmatu. Na jej lewej 
ręce pojawiła się rana w kształcie krzyża (3 x 2 cm), która spowodowała bardzo 
silny ból i dużą utratę krwi. Rana obficie krwawiła i przynosiła siostrze wielki 
ból w kolejne piątki lipca. Cierpienie zaczynało się już we czwartek, apogeum 
osiągało w piątek, a w sobotę zanikało. W ostatni piątek, 28 lipca, Anioł Stróż 
oznajmił siostrze w kaplicy: „Dziś skończą się twe cierpienia". 

W objawieniach Maryi z akity widzimy, jak 

ważne i decydujące są dla całego świata 

nasze nawet drobne uczynki pokutne               

i zadość uczynne za bunt świata przeciw 

Bogu 



W I E L K A   T A J E M N I C A   W I A R Y  (18) 

W POSZUKIWANIU UKRYTEGO BOGA (3) 

Wszystko może się rozlecieć. Ale dla św. Benedykta Labre nic się nie 
mogło rozlecieć, ponieważ tego skarbu, który posiadał, nie mógł utracić. To w 

poszukiwaniu tego eucharystycznego skarbu 
przemieszczał się z kościoła do kościoła. I szukał tam 
wciąż obecności Ukrytego Boga. On przemieszczał się z 
miłości do Jezusa w Eucharystii obecnego, ja zaś 
przemieszczam się, wciąż za czymś gonię, ze strachu, z 
lęku, że bez oparć zginę. 

  Ale nie zginiesz jednak – ledwie słyszalnym szeptem mówi Jezus z 
tabernakulum. Nie zginiesz, ponieważ Ja cię ochronią, właśnie dlatego że taki 
jesteś biedny i zagubiony. Wezmę na ręce i przytulę do siebie, abyś ty, 
bezdomny na skutek różnych kataklizmów, nareszcie znalazł prawdziwy dom 
w moim Sercu. Tylko nie zapomnij wołać do Mnie. Stale. Dlatego, że nie 
wołając jakoś przywłaszczać sobie to mieszkanie w moim Sercu i możesz je 
stracić. Musisz ciągle wołać, bo Ja chcę, żebyś Mnie wołał. To wołanie może 
stać się najwyższą formą potrzebowania Mnie, najwyższą formą szukania 
Mnie. Zgodnie z paradoksem, że znalazłeś Mnie i ciągle musisz Mnie szukać. 
Bo wtedy może w tobie rosnąć i wiara, i nadzieja, i to prawdziwe poczucie 
bezpieczeństwa, które znajdował św. Benedykt Labre w jakimkolwiek miejscu, 
na jakimkolwiek kamieniu, na którym opierał głowę 

Bo poduszka była mu 
niepotrzebna, a kamień mu 
przybliżał obecność Jedynej 
Miłości, która dla niego płonęła w 
Eucharystii. I to mu wystarczało. 
Bo jemu Bóg wystarczał. I mnie 
wreszcie kiedyś Jezus w 
Eucharystii też powinien 
wystarczyć.                                                     CUD W LANCIANO 



Ż Y C I E  P U B L I C Z N E  P A N A  J E Z U S A 

W opowieści o Panu Jezusie zbliżamy się do wydarzenia, które oficjalnie 
otwiera Jego publiczne życie. I tu trzeba wspomnieć o człowieku, który 
przygotowywał lud Izraela na przyjście Mesjasza. Jan Chrzciciel, który nosił 
odzienie z sierści wielbłąda, biodra przepisywał pasem skórzanym, pożywiał się 
szarańcza i miodem leśnym, został powołany przez Pana Boga, by: „Przygotować 
drogę Pana!" oraz „głosić chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów". 
Skupiali się wokół niego ludzie Judei. W tym także reprezentanci poszczególnych 
grup społeczeństwa żydowskiego, takich jak faryzeusze, saduceusze I zeloci. 
Faryzeusze byli uczonymi i wpływowymi Żydami, którzy badali i tłumaczyli Pismo 
Święte – Torę (pierwszych pięć ksiąg Starego Testament), nie rozumieli jednak 
ducha wiary, bo byli pyszni                     i twardego serca. Było to stronnictwo ludzi 
świeckich. Przestrzegali 613 praw. Funkcjonowali do II wieku po Chrystusie 

Drugą grupą byli saduceusze. W większości wywodzili się z rodu 
kapłańskiego (Sadoka). Sprawowali w Izraelu naczelną władzy kapłańską. Ich 
reprezentantami byli Annasz i Kajfasz. Niestety współpracowali z rzymskim 
okupantem. Kolejne ugrupowanie to zeloci. Nazwa ich ugrupowania pochodzi 
od słowa „gorliwi”. Przeciwstawiali się Rzymowi. Oczekiwali Mesjasza, który 
miał się stać przywódcą zbrojnego powstania Hebrajczyków przeciwko 
Rzymianom. Było jeszcze ugrupowanie esseńczyków, z którego wywodził się 
Jan Chrzciciel. 

Nauczanie Pana Jezusa nie nawiązywało do żadnego z tych ugrupowań. 
Wręcz przeciwnie Chrystus prostował zawiłości. Uwikłane i zakłamane prawa 
wyjaśniał i ukazywał ich korzenie. Z Jego nauczania można wnioskować, że Pan 
Bóg oparł wszystko na prawdzie. Na życiu. Chrystus w swoim nauczaniu 
prezentował sobą wolność zarówno wobec prawa mojżeszowego i prawa 
panującego w tym czasie. 

Już nauczanie Jana miało znamiona nauczania Jezusa. Jan krytykował 
elitę: „Potomstwo żmijowe! Kto wam ukazał, jak uniknąć nadchodzącego gniewu? 
Wydajcie więc owoce godne nawrócenia, a nie zaczynajcie się tłumaczyć: 
Abraham jest naszym ojcem ". (Łk 3,7-9). Nawoływał do dzielenia się z 
biedniejszymi. Występował przeciwko korupcji. 

Kiedy Pan Jezus miał około 30 lat przyszedł z Nazaretu nad Jordan do Jana, 
aby przyjąć od niego chrzest. I to jest Pierwsze wydarzenie zaczynające życie 
publiczne Pana Jezusa. O chrzcie i jego znaczeniu pisałam już we wcześniejszym 
numerze. 
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