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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: Słowa Ewangelii według 

św. Mateusza. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet 
zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał 
na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: „Oto siewca wyszedł 
siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, nad leciały ptaki i wydziobały je. Inne 
padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba 
nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały 
korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne 
wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, 
drugie   sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj 
słucha!". Przystąpili do Niego uczniowie I zapytali: „Dlaczego mówisz do nich w 
przypowieściach?". On im odpowiedział: „Wam dano poznać tajemnice królestwa 
niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć 
będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to, co ma. dlatego mówię do nich w 
przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie słyszą ani nie rozumieją. 
Tak spełnia się na nich przypowieść Izajasza: „Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie, 
patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich uszy 
stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani 
swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił ". Lecz szczęśliwe 
oczy wasze, że widzą i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu 
proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i 
usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.  Wy zatem posłuchajcie przypowieści o 
siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi 
zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno 
posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i 
natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. 
Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. 
Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda 
bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię 

żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden 
stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny". Oto słowo Pańskie. 

http://www.czarze/


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

Byłoby dziwne, gdyby ludzie nazywający się chrześcijanami, nie myśleli              
o Bogu. Nie dociekali Jego istoty, czy nie starali się stworzyć w sobie Jego 
wyobrażenia. W ostatnim odcinku zamyśleń mówiłam o atrybutach 
(cechach) Pana Boga: Miłości, Dobru i Pięknie, które komponują się w obraz 
Bożej przychylności dla nas, obraz jedynej i najwyższej wartości. Bóg nasz 
jest Stworzycielem, Darczyńcą, tym który prowadzi nas do Życia, przez Życie 
i w Życie wieczne. Nie zawsze był postrzegany jako najlepszy Ojciec. Miano 
Ojca wprowadził Jezus Chrystus. W Starym Testamencie czytamy o Bogu 
Stwórcy nieba i ziemi, dalej o Władcy i Królu – o Panu Zastępów. Wtedy i 
dziś widzimy Go też jako Prawodawcę: Mojżesz; Góra Synaj; Tablice 
kamienne z Dziesięcioma Przykazaniami. Był także Tym, który ratował 
Izraelitów z niewoli babilońskiej i egipskiej. Wtedy Izraelici wyobrażali Go 
sobie jako groźnego i sprawiedliwego, być może podobnego do 
Nabuchodonozora, króla Babilonu albo faraona, władcy Egiptu. 
Na pewno był zawsze Tym, który wskazywał człowiekowi drogę do Prawdy, 
Mądrości, Radości i wszelkiego Dobra. Czynił to nie naruszając naszej 
wolności. Człowiek był i jest słaby. Tak było i tak jest. Gdybyśmy rozejrzeli 
się z uwagą wokół siebie z pewnością dostrzeglibyśmy elementy naszej 
ludzkiej słabości, braku zrozumienia Bożej troski o nas. A tym samym 
występowania przeciwko sobie i bliźniemu.  
By temu zapobiec sam Pan Bóg wcielił się w człowieka - Jezusa, by stać się 
naszym Dobrym Nauczycielem i Ojcem: „Bóg tak umiłował świat, że Syna 
swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale 
życie wieczne miał". 
Czym jest Boża ofiara krzyża dla nas? Jak powinniśmy traktować na przykład 

tych, którzy o nas plotkują albo czynią coś 
„dla nas" wbrew naszej woli. Pomyślmy, że 
przecież On umarł na krzyżu za tych, którzy 
Go prześladowali i zamordowali. Kierując się 
Miłością i chęcią naśladowania naszego 

Mistrza i Pana, módlmy się za tych, którzy 
w naszym mniemaniu źle nam czynią. 
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       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 7: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W QUITO. 

EKWADOR. 1588 – 1634. 
 

MATKA BOŻA POMYŚLNOŚCI 
Świadkiem życia i cichego męczeństwa błogosławionej Marianny 

jest do dziś w kościele klasztornym w Quito naturalnej wielkości łaskami 
słynąca figura przedstawiająca Matkę Bożą Pomyślności. W Polsce mówimy 
raczej o Matce Bożej Pocieszenia. W licznych naszych wizerunkach nosi 
takie właśnie imię. Jest to jedyna taka figura Maryi na świecie, gdyż 
wyrzeźbiona została według ścisłej instrukcji samej Matki Bożej.  

W Płocku 22 lutego 1931 
roku Siostra Faustyna usłyszała od 
stojącego przed nią Chrystusa 
słowa: „Namaluj obraz, który 
widzisz". Podobny rozkaz 437 lat 
wcześniej, 2 lutego 1594 roku w 
klasztorze w Quito otrzymała od 
Maryi siostra Marianna. Maryja 
mówiła: „W mojej prawej ręce 
mam trzymać pastorał i klucze do 
klasztoru, jako znak mej władzy nad 
wami. Na lewej ręce każesz 
umieścić moje Boże Dziecię, aby 
ludzie rozumieli, że mam moc, aby 
złagodzić sprawiedliwość Bożą i 
otrzymać miłosierdzie i 
odpuszczenie grzechów dla 
każdego grzesznika, który przyjdzie 
do mnie ze skruszonym sercem, ja 
jestem Matką Miłosierdzia I nie ma 



we mnie nic ponad dobroć i miłość. W końcu niech zawsze moje córki 
wiedzą, że wskazuję im drogę i daję swojego Najświętszego Syna, a ich Boga 
jako wzór doskonałości religijnej. Niech przychodzą do Mnie, a Ja ich 
poprowadzę do Niego". 

Statuę Maryi wyrzeźbił znany i ceniony już wtedy artysta Francisco 
del Castillo. Był to – co istotne dla powierzonego dzieła – człowiek Boży, 
gorliwy w praktykach religijnych i szczególnie oddany Maryi. Po 
zakończeniu pracy nad figurą artysta postanowił udać się do Europy po 
najlepsze dostępne na rynku farby do 
położenia polichromii na rzeźbie. W nocy, 
przed dniem, w którym miał wyjechać, 
statua w niewyjaśnionych okolicznościach i 
w sposób niewyobrażalnie piękny została 
pomalowana. Kiedy siostry o świecie 
przyszły na zakonną jutrznię, kaplica 
promieniała niebieskim światłem, które 
intensywnie otaczało postać Maryi. Dla 
wszystkich stało się ewidentne, że nastąpił 
cud. Nikt bowiem w ciągu jednej nocy nie 
zdołałby dokonać tego, na co potrzeba 
było wielu miesięcy pracy. Francisco del 
Castillo, jak i otoczenie – ci, co śledzili etapy 
powstawania dzieła – zeznali pod 
przysięgą, że musiał to być niezwykły cud. Zeznanie rzeźbiarza wraz z 
podpisem ówczesnego biskupa możemy oglądać w klasztornym archiwum 
po dzień dzisiejszy. 

2 lutego 1611 roku biskup Salvador Ribera y de Avalos uroczyście 
poświęcił i ukoronował cudowną figurę. Statua została wniesiona w 
procesji na wyższy chór kościoła klasztornego. Co roku 24 stycznia, Matka 
Boża była przenoszona z chóru przed główny ołtarz na czas 
dziewięciodniowej nowenny poprzedzającej święto Matki Bożej 
Pomyślności, które w Ekwadorze i Hiszpanii obchodzone jest wraz z 
ofiarowaniem Pana Jezusa w świątyni 2 lutego. Od 1941 roku, podczas 
wojny Ekwadoru z Peru, po uproszonym przez Maryję pokoju, figura już na 
stałe została umieszczona przy głównym ołtarzu. 

 



W I E L K A   T A J E M N I C A   W I A R Y  (17) 

W POSZUKIWANIU UKRYTEGO BOGA (1) 
Św. Benedykt Labre (1748 – 1783) był człowiekiem, który bardzo umiłował 
Najświętszy Sakrament. Pielgrzymował po Italii, Niemczech, Hiszpanii. 
Próbował zostać mnichem, ale ludzie nie mieli zbyt wygórowanych sądów 
o nim. Takich ludzi jak on się nie szuka, bo ludzka pycha szuka wielkich, 
mądrych, zdolnych. A on był pokorny i umiłował ubóstwo i modlitwę. 
Dlatego miał problemy ze wstąpieniem do kartuzów, trapistów, cystersów. 
Nikt go nie chciał. I to jest ta właśnie niezwykła próba wiary, na którą można 
spojrzeć w różny sposób. 
Będąc odrzucanym, mogę się zasklepić w sobie, w myślach o tym podłym 
świecie, który jest tak niedobry, albo mogę spojrzeć na wszystko przez 
pryzmat światła, jakim jest wiara. Przecież samotność faktycznie jest pełnią 
– jeżeli tylko wejdę w jej Obecność, która obejmuje mnie poprzez 
Eucharystię i napełnia tym, który może dać mi wszystko czego zapragnę. 
Gdyby św. Benedykt był zaakceptowany, mógłby się kompletnie zagubić. 
Człowiek przecież musi szukać kogoś, kto by go chciał, kto by go 
potrzebował. Ponieważ świat go nie chciał, to dla niego Bóg w Eucharystii 
był olśnieniem i fascynacją. To uczucie było silne do tego stopnia, że 
właściwie życie św. Benedykta było wędrowaniem po Rzymie i nie tylko od 
kościoła do kościoła, gdzie wystawiony był Najświętszy Sakrament, czy 
gdzie przynajmniej mógł klęczeć przed tabernakulum. 
Rzymianie nazywali go żebrakiem i gwałtownikiem ewangelicznym, który 
cały sens życia znajdował w miłości Boga objawiającego się mu w 
Eucharystii. Eucharystia była tą największą perłą jego życia. Perłą, dla której 
sprzedał wszystko, co miał, a miał co prawda niewiele, bo tylko to 
wzgardzone przez wszystkich serce. A kupił ten ewangeliczny skarb, jaką 
było odkrycie, że właśnie ten Bóg, którego szukał na ołtarzu czy w 
tabernakulum, tak go kocha, tak go chcę, że za tą Miłością gonił podróżując 
całe życie. 
Ponieważ nikt go nie chciał, to Chrystus obecny w Eucharystii bardzo go 
chciał. Im bardziej nikt mnie nie chce, tym bardziej Chrystus mnie chce. A 
czy może być większy skarb? I to jest odpowiedź na moje kompleksy, 
zranienia, na niezrozumiałe dla mnie poczucie samotności, na to, że ludzie 
mnie opuszczają. Właśnie wtedy zyskuję największy skarb. 



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

Na początku drugiej części opowieści o Panu Jezusie poznajmy kilka 
ważnych, historycznych faktów z Jego życia. Nasz Pan urodził się około 6 - 4 
roku p.n.e. Jego Matką była Miriam (Maryja), a przybranym ojcem Józef. 
Działo się to wtedy, kiedy Imperium Rzymskim zawiadywał Oktawian 
August (63 r. przed Chrystusem – 14 r. po Chrystusie), a władcą Judei z jego 
ramienia był Herod II Wielki. 

 Pan Jezus około 30 lat swojego życia przebywał w Nazarecie. 
Prawdopodobnie, tak jak św. Józef, zajmował się ciesielstwem bądź 
stolarstwem. Ewangelie informują, że Chrystus miał braci: Jakuba i Józefa, 
Judę i Szymona (MK 6,3 lub MT 13,55) oraz nieznany z imienia siostry. 
Zgodnie z teologią katolicką byli oni Jego kuzynami i kuzynkami. Mogli też 
być dziećmi św. Józefa z pierwszego małżeństwa. 

Pan Jezus nie był żonaty. Był człowiekiem świeckim, tzn. nie był 
osobą duchowną tamtych czasów w dzisiejszym tego słowa rozumieniu. I 
jako osoba świecka głosił przede wszystkim innym Żydom, że nadchodzi 
Boże królestwo – Boże panowanie. Głosił to wobec mieszkańców Galilei i 
Judei prawdopodobnie w języku aramejskim, w dialekcie galilejskim. 
Potrafił też czytać i pisać. Być może również trochę znał grekę. Nazywano 
Go nauczycielem. W znaczeniu nieformalnym było to w I wieku w 
powszechnym użyciu. 

Kiedy prefektem rzymskim Judei był Poncjusz Piłat (lata 26 – 37n.e.), 
być może w 28 lub 29r., Pan przyjął chrzest nawrócenia dla przebaczenia 
grzechów z rąk Jana Chrzciciela. Od tego momentu rozpoczął głoszenie 
Dobrej Nowiny o tym, że Bóg pragnie dotrzeć do wszystkich, szczególnie 
tych, którzy znajdują się na marginesie społecznym. Szokujące dla Jego 
współczesnych było to, że nawracani ludzie mogli też być osobami 
niereligijnymi. Można powiedzieć, że Pan Jezus chciał zgromadzić na nowo 
rozproszony lud Boży w jednej społeczności. Powołał najpierw apostołów, 
a potem zafascynował innych, którzy stali się Jego uczniami. Grupę idącą za 
Jezusem można podzielić na 3 części: 1/ to dwunastu apostołów, 2/ stali 
uczniowie, którzy zostawili swoje rodziny i zajęcia, aby pójść za Jezusem i 
Go naśladować, 3/ osoby, które akceptowały Jego nauczanie, ale nie 
zrezygnowały z własnych domów i prac. Panu towarzyszyła również spora 
grupa kobiet. Część z nich wytrwała przy Nim aż do krzyża. Jego nauczanie 
trwało 3 lata.   
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