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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ:  

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO: Zdarza się, że poszukujemy rozmaitych form 
modlitwy: litanie, Różaniec, koronki, pacierze…Teoretycznie wiemy, że 
szczytem modlitwy jest Eucharystia. Jednak bez zapraszania, obecności i 
prowadzenia Ducha Świętego wszystko to może mieć wartość jedynie 
modlitewnych ćwiczeń. 
Pan wie o naszym braku umiejętności modlitwy. Sam chce zainicjować naszą 
modlitwę. Dlatego Duch Święty „przychodzi z pomocą naszej słabości”. Bez 
zapraszania Go do świata naszej modlitwy możemy jedynie oddawać kult Bogu 
i być religijni. Kluczowe jest więc szczere przyzywanie Ducha Świętego, aby 
prowadził nas przez ten czas spotkania z Chrystusem w darze Eucharystii. 
Warto prosić Ducha Świętego, aby nam nadal towarzyszył, kiedy wyjdziemy z 
tej świątyni. Tak, byśmy w codziennym życiu żyli obecnością Ojca, który jest w 
niebie. 

BIULETYN OBCHODZIŁ 
W MINIONYM TYGODNIU SWOJE ŚWIĘTO. W ŚRODĘ, 

15 LIPCA, UPŁYNĘŁY DWA LATA OD UKAZANIA SIĘ 
PIERWSZEGO NUMERU. KOLEJNY NUMER Z OBECNEJ 
NIEDZIELI – 19 LIPCA 2020 ROKU - JEST PIERWSZYM 

NUMEREM NA PROGU TRZECIEGO ROKU JEGO 
EGZYSTENCJI. 

TĄ DROGA DZIĘKUJĘ WIELU OSOBOM ZA WSPARCIE 
I CZYTANIE. NIECH TO MAŁE PISEMKO SŁUŻY LUDZIOM 

NA WIĘKSZĄ CHWAŁĘ BOŻĄ. 

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 

  Pan Bóg jest rzeczywiście obecny przy nas. Jest niewidzialny jak słońce 
ukryte za chmurami, ale dzięki temu, że rzeczywiście jest, mamy dzień – jest 
widno. Dzięki temu, że Pan jest, możemy się modlić, oddychać, pracować, 
rozwijać się...  

Oto początek Ewangelii według św. Jana. Proszę przeczytać kilka razy 
ten fragment i starać się go zrozumieć: „Na początku było Słowo, / a Słowo 
było u Boga, / i Bogiem było Słowo. (J 1,1) 

Początek wszechrzeczy! Kimże jesteśmy, że Bóg mówi nam o tym, co 
było wtedy, na początku. Jest jak stary Ojciec, Pradziadek, który ukochanemu 
wnukowi opowiada o początkach. Czy słyszymy w tych słowach Pisma 
Świętego, w słowach Boga, Jego prastarą, mądrą, „uśmiechniętą miłość"? 
Musi nas bardzo kochać! Tylko kochanemu dziecku tak się opowiada dawne 
dzieje, zamierzchłe zdarzenia. 

Kimże więc jesteśmy dla Niego? Kimś bliskim, z kim On się liczy, chcę, 
abyśmy znali źródła, skąd pochodzimy, abyśmy wiedzieli, jakie są nasze 
korzenie. One są w przedwiecznej Miłości, bo Słowo, które na początku było u 
Boga – to Słowo jest Miłością, bo Bóg jest Miłością. 

U początków naszego ziemskiego życia było to samo Słowo. 
Niezależnie od tego, jakie było nasze poczęcie, co sądzili nasi rodzice, czy 
jesteśmy owocem ich prawdziwej miłości, czy być może byliśmy dzieckiem 
niechcianym – począłeś się, ponieważ On wtedy 
wypowiedział słowo miłości powołującej nas do 
istnienia. Na początku naszego życia było Słowo 
Miłości Boga do nas. 

Jesteśmy więc stworzeni mocą i 
pragnieniem miłości. Pan powołał swoje stworzenie, 
aby kochać i być kochanym. Nasze istnienie ma źródło w 
prawdziwej i nieustającej miłości. Nasz byt z tego źródła 

życiową i to jest podstawa czerpie zdolność i energię 

radości, nadziei i błogosławieństwa naszego 
życia. 



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 8: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W QUITO. 

EKWADOR. 1588 – 1634. 
 

Mistyczne doświadczenia, przeżycia I proroctwa 
błogosławionej Marianny jej spowiednik - franciszkanin ojciec Michał 
Romero – nakazał dokładnie spisywać. Takie samo 
polecenie błogosławiony Michał Sopoćko dał wizjonerce św. 
Faustynie. 

Wkrótce po śmierci błogosławionej Marianny, 16 stycznia 1635 
roku, kolejni biskupi Quito: Piotr Falcony, Augustyn Sarabia i Alfons 
Montenegro przeprowadzili kanoniczne badania zapisków siostry 
Marianny. Z czasem została opracowana biografia mistyczki oraz jej 
doświadczenia duchowe. W 1906 roku podczas prac remontowych w 
klasztorze otwarto trumnę mistyczki, w której znaleziono zachowane 
od rozkładu jej ciało. 
Matka Najświętsza zapowiedziała, że orędzie z Quito przez długi czas 
będzie mało znane, a rozpowszechni się szerzej dopiero po trzystu 
latach. 

Trzeba mocno podkreślić, że zapowiedzi Maryi z Quito nie są 
katastroficzne. Ukazują one potęgę zła niszczącego życie doczesne i 
wieczne człowieka. Ludzie, często nawet nasi bliscy, żyją tak, jakby 
Boga nie było. Widzimy, jak dziś zło narasta i powszednieje, jak jest 
sponsorowane przez ukryte ośrodki antyewangelizacji i propagowane 
w powabnym opakowaniu przez ideologiczne agentury w mass 
mediach.  



Maryja z Quito – podobnie jak z Fatimy – zapowiada, że po 
upadku przyjdzie odnowa. Ufajmy więc - ostatnie słowo należy do 
Boga. Kiedy wszystko będzie wydawało się stracone, Ona zdepcze 
głowę węża. „Na koniec moje Niepokalane Serce zwycięży" – 
powiedziała w Fatimie. Zaś blisko trzysta lat wcześniej w Quito 
zapewniła: „Jestem Królową Zwycięstwa". Wielki Prymas Tysiąclecia 
też po wielokroć powtarzał: Matka Boża jest w Polsce zawsze Matką 
Bożą Zwycięską. 

I na koniec. Maryja w Quito powiedziała o naszych czasach: "ci, 
którzy powinni mówić, będą milczeć". Chrześcijanin nie może być 
letni, wycofany, milczący, ma być odważnym świadkiem i głosicielem 
prawdy oraz jej obrońcą. 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BŁOGOSŁAWIONA MARIANNA 



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) 
Wszystkie drogi, ulicę prowadzą zawsze na Eucharystię. Tak było ze św. 

Benedyktem Labre. Nie znalazł miejsca w klasztorze i tak, jak Jezus nie miał 
swojego mieszkania, by móc odpocząć. W tym naśladował Pana. Bo: „Lisy mają 
nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by 
głowę mógł położyć". (Mt 8,20). 

Będzie to więc przygoda: naśladować ten zdumiewający rys 
Jezusowego życia. Naśladować Tego, który jest jedynym Panem świata, a 
mieszka tak osamotniony, bo do Niego nie przychodzę, aby Go adorować, aby 
Go prosić o wszystko. On chciałby dać mi wszystko. I wieczność, i doczesność, 
która przecież ma się stać dla mnie drogą do tej innej, niewidzialnej 
rzeczywistości. Nie mogę przecież wejść do Jego chwały nie chodząc nogami 
po ziemi. Doczesność ma mnie prowadzić do coraz głębszego jednoczenia się 
z Jezusem przyjmowanym w Eucharystii. A wtedy cały świat będzie mi dany 
jako droga, droga do zjednoczenia z Miłością eucharystyczną. Miłością, którą 
odkrywam zawsze w celebracji eucharystycznej, ale i w każdym miejscu, czy to 
zalanym światłem, czy też w mrokach, oświetlonych zaledwie maleńką 
lampką, gdzie na mnie czeka Ten, który jest Panem wszechświata, a potrzebuje 
mnie, mojej obecności.  

Czasem myślę, że nie mogę sobie znaleźć miejsca w tym życiu. Ale 
przecież to wielka łaska ze strony Tego, który był na Ziemi Palestyńskiej 
Bogiem bezdomnym. Myślę, że mam prawo zwracać się do Niego, bo On chce 
mi powiedzieć, żebym się nie gubił w tym szukaniu gniazda czy nawet może 
twierdzy na tej ziemi. Żebym miał oczy otwarte na to, co On mi pokazuje i zdaje 
się mówić: Popatrz, wszystko zmieniam w posadach. Nie ma takiego 
bezpiecznego miejsca, gdzie mógłbyś osiąść. Bo jeżeli nie będzie to mój raj 
zniszczony przez jakiś cyklon tropikalny, to może to być burza, a może huragan, 
który rozsypie w drobny pył te wszystkie autorytety, w które wierzyłem. 
Pokładłem w nich nadzieję, zapominając, że Bóg wypowiada porażające słowa 
do tych, którzy sens swego życia umocowali w duchowych czy świeckich 
autorytetach: „To mówi Pan: Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w 
człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce ". 
(Jr17,5). 



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

Jak dobrze znasz Pana Jezusa? 
To pytanie, wbrew pozorom, jest bardzo ważne. Ważne nie tylko dla 

nas chrześcijan, ale także dla chcących poznać człowieka, siebie i dla tych, 
których nurtują pytania: Co ja robię tu na ziemi? Jaki jest cel mojego życia? Jaki 
sposób na życie jest najlepszy dla człowieka? Według jakich praw mam 
postępować, aby nie niszczyć samego siebie? 

Św. Jan Paweł II powiedział w jednej ze swoich homilii, że człowiek nie 
jest w stanie poznać siebie bez znajomości Pana Jezusa. Pomyśl o wszystkich 
ludziach spotkanych w życiu. O bliższej i dalszej rodzinie, pomyśl też o 
przyjaciołach. Masz też znajomych i tych, których spotkałeś przez przypadek - 
obcych. Do której grupy pasuje Jezus? 

Z pewnością wielu z nas nie umiałoby opowiadać o Synu Człowieczym 
dłużej niż przez pięć minut. A przecież On ma być naszym Życiem. Co to 
oznacza? My, ludzie uczęszczający do kościoła, mamy Go kochać, naśladować, 
czynić dobrze według Jego wskazówek. Oznacza to, że wszystko jest 
możliwe.  Tylko trzeba poznać tak naprawdę Pana Jezusa, który powiedział: 
„Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości". (J 10,10).  

Zatem nauczanie Pana Jezusa miało i ma konkretny cel. Nasze dobro. 
Kiedy spotkam kogoś, kto będzie narzekał na swoje życie, na choroby i inne 
zło, to zapytam się go, czy zna Jezusa. Jeśli usłyszę negatywną odpowiedź, to 
wyrażę swoją opinię, że wcale się nie dziwię. Poznawanie jest czymś pięknym. 
A poznawanie Pana Jezusa jest konieczne choćby ze względu na nas, na nasze 
dzieci i wnuki oraz dla ogólnej korzyści miejscowej wspólnoty parafialnej, 
społeczeństwa i całej ludzkości. 

Spójrz wokół siebie. Świat nieustannie jest osaczony kryzysami               i 
wojną. Ludzie są znużeni brakiem normalnego funkcjonowania w życiu. Chaos 
jest rozpaczliwym krzykiem wołający o porządek. Złożoność domaga się 
prostoty. Na każdym poziomie społeczeństwa, od żebraka na ulicy, do 
narodowych liderów, szukamy czegoś, co rozwiązałoby kryzysy naszego 
współczesnego życia. 

Nadszedł czas, by poznać Jezusa z Nazaretu: wyjątkowego kaznodzieję, 
Syna Boga, Króla królów i Pana panów, Dobrego Pasterza, nowego Adama, 
Mesjasza, Alfę i Omegę, Wybranego, Światło na oświecenie pogan, Boga – 
Człowieka, Uzdrowiciela dusz. Dlatego piszę o Nim w tym cyklu. 
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