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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Jezus podążył w okolice Tyru           

i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, 

wołała: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest 
ciężko nękana przez złego ducha". Lecz On nie odezwał się do niej 
ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: „Odpraw ją, 
bo krzyczy za nami". Lecz On odpowiedział: „Jestem posłany tylko 
do owiec, które poginęły z domu Izraela". A ona przyszła, padła Mu 
do nóg i prosiła: „Panie, dopomóż mi". On jednak odparł: 
„Niedobrze jest  zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom".       
A ona odrzekła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które 
spadają ze stołu ich panów". Wtedy Jezus jej odpowiedział:                 
„O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak 
pragniesz! ". Od tej chwili jej córka była zdrowa.    Oto słowo 
Pańskie. 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO       

Pismo Święte uczy, że istnieje porządek miłości: inne obowiązki 
mamy wobec swoich, a inne wobec obcych. Nie można kochać 
„ludzkości", nie kochając tych, których mamy najbliżej siebie. Jezus 
wyznaje tę zasadę i o niej mówi. Kobieta z dzisiejszej Ewangelii jest 
poganką. Od ludzi otaczających Jezusa różni ją bardzo wiele. 
Wielobóstwo religii kananejskiej stanowiło duże zagrożenie dla 
religii Izraela; do jej praktyk należało składanie ofiar z ludzi, jej 
wyznawcy więc byli narażeni na działanie demonów: córkę 
Kananejki  dręczył zły duch. Aby zbliżyć się do Jezusa, kobieta staje 
pośród obcych, wyrzeka się swojej tożsamości. Podejmuje ryzyko.    
Z miłości do córki naraża się na odrzucenie i upokorzenie, a może       
i na coś gorszego. Jest gotowa ponieść każdą ofiarę. Jezus daje się 
pokonać męstwu tej kobiety. Święty Jan Paweł II w jednym z listów 
apostolskich stwierdza, że „takim właśnie <dzielnym niewiastom> 
zawdzięczają wiele ich rodziny, a niejednokrotnie całe narody ". 



W I E L K A   T A J E M N I C A   W I A R Y (20) 

CISZA WEWNĘTRZNA (2) 
To, co ja nazywam miłością, przyjaźnią, często jest uzależnieniem od 

drugiego człowieka. Stanowi oparcie, ale jednocześnie tyranię. „Miłość 
nie  tylko równa i upodabnia – zauważa św. Jan od Krzyża – ale poddaje 
kochającego rzeczy ukochanej". Uzależnienie od drugiego człowieka 
uniemożliwia mi patrzenie z wiarą na ten cud, który dzieje się na ołtarzu. 
Muszę coś wybrać. Albo zniewolenie tym światem, doczesnością, albo 
wolność, którą ma przynosić mi wiara. „To mówi Pan: Przeklęty mąż, który 
pokłada nadzieję w człowieku". (Jr 17,5). 

Chyba nie uświadamiam sobie, że wchodząc do kościoła, niezależnie 
gdzie się usytuuję, zawsze wnoszę ze sobą „ołtarz", swój własny ołtarz. Ten 
ołtarz nie stanowi sfery przestrzennej, jednak obejmuje bardzo wiele.                
A u każdego wygląda inaczej. Również jego rozmiary są różne. Obejmuje on 
to, co świadomie czy podświadomie czczę, wielbię. Bo przecież to, co 
w życiu wielbię, to stawiam na ołtarzu. Często sam mówię i inni wtrącają 
też jakiś zwrot, w którym pada słowo „uwielbiam". Słowo „uwielbiam" 
występuje w różnych językach i nie jest ono świadomym degradowaniem 
Boga z Jego tronu. Używam go z przyzwyczajenia. W tak naturalny sposób, 
choć pewnie nieświadomie, odsyłam prawdziwego Boga – którego 
powinienem przecież adorować – w jakąś dal, mniej czy bardziej 
nieokreśloną. 

Sytuacja jest przedziwna, bo powiedzmy, że widzę ołtarz ze swego 
miejsca w kościele – ale co widzę? Nieprawdziwy ołtarz, tylko ten swój który 
przyniosłem i który mi zasłania ołtarz Najświętszej Ofiary. Prawdziwego 
ołtarza po prostu nie widzę, nie widzę nie wiedząc o tym nawet 

Dlatego ta cisza w kościele, kiedy klęczę przed 
tabernakulum i staram się, by moja obecność była 
obecnością wyciszenia się przed Bogiem żywym, może być 
tylko pozorną ciszą. Bo przecież on będzie chciał obdarzać 
mnie wolnością – nie w sensie wyboru między dobrem 

a złem, ale wolnością od pożądań, od lęków, od uzależnień. On chce mnie 
obdarzyć prawdziwą ciszą wewnętrzną. Ciszą, która jest jednocześnie 
wolnością od wszystkiego, co mnie krępuje i wolnością od przyjmowania 
Tego, który mnie obdarza pokojem. Pokojem, w którym mogę znaleźć 
wyciszenie swojego zagubionego nieraz serca. 



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. 
W Nim było życie, / a życie było światłością ludzi, / a światłość 
w ciemności świeci, / i ciemność jej nie ogarnęła (J 1,1-5). 

Przeczytaj słowo Pisma Świętego tak, jakbyś czytał je 
po raz pierwszy. Postaraj się odrzucić przyzwyczajenia, 

a odkryj, że Boże słowo jest ciągłą nowością. Nieustannie znajduje się w nim 
coś nowego – nowe spojrzenie, nowy kontekst, nową moc. Przeczytaj 
bardzo uważnie  powyżej zapisane słowo Boże. 

Jest takie powiedzenie, że nawet najgłębsza noc nie jest w stanie 
zgasić najmniejszego płomyka świecy. Gdy będzie na dworze ciemno zapal 
świeczkę i pomódl się przy niej. Popatrz na ten piękny chybotliwy płomyk. 
W ogniu jest coś fascynującego. 

Czy odnajdujesz w płomieniu ten ogromny dynamizm – ciągły                  
i niezwykle różnorodny ruch? Widzisz piękne światła? Czujesz ciepło? 

Popatrz też, jak bezsilna jest ciemność wobec wątłego płomyka 
światła. Choćby ciemność była najciemniejsza, nie zdławi tego światełka. 
Może go zgasić tylko coś innego niż ciemność: wiatr, coś czym zdławi się 
knot, gdy odbierze się świecy powietrze. 

Nosisz w sobie życie, a więc nosisz w sobie światło. Jest to Bóg – 
Miłość. To jest świeca płonąca w twojej duszy od dnia Chrztu Świętego. 
Żadna ciemność nie jest w stanie zgasić tego płomienia. Możesz to zrobić 
tylko ty. Twoje duchowe życie jest niedostępne dla obcych przeciągów, ani 
innych „wygaszaczy". Chyba że ty sam otworzysz im drzwi i rozmyślnie 
zaprosisz, aby weszły. Jeśli jednak nie chcesz tego – możesz być spokojny. 
Płomień Miłości nigdy nie zgaśnie. Nie zgaśnie ani się nie przytłumi, bo 
w nim jest życie, które jest światłością ludzi. Pan jest gwarantem, że ta 
światłość nigdy nie zgaśnie i nigdy ciemność jej nie ogarnie. 

Odmawiając modlitwę wieczorną, podziękuj za swój Chrzest, za 
Światło Ducha Świętego, jakie wtedy otrzymałeś. Podziękuj za tych, którzy 
„podawali" cię do Chrztu. Podziękuj za Kościół – szafarza tego sakramentu. 



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 12: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W AKITA. 
JAPONIA. 1973 ROK. 

 

Łzy Maryi 

 4 stycznia 1975 r. figura Maryi po raz pierwszy zaczęła łzawić. Łzy 
zbierały się w kącikach obu oczu i spływały po policzkach. Zjawisko to 
pojawiało się nieregularnie przez 8 lat i  zdarzyło się aż 101 razy. Po raz 
ostatni – w obecności 65 osób – miało miejsce przed 15:00, 15 września 
1982r., w kościelne święto Matki Bożej Bolesnej. Łzy, które spływały po 
policzkach figurki Matki Bożej, widziało z bliska w różnym czasie ponad 
2000 wiernych. Za każdym razem otarty płyn był sprawdzany laboratoryjnie 
i we wszystkich przypadkach orzeczenia lekarskie jednoznacznie 
stwierdzały, że są to łzy pochodzenia ludzkiego. Cztery łzawienia widział też 
miejscowy biskup i  założyciel Wspólnoty Sióstr Eucharystii Jan Shojiro Ito. 
On też dwukrotnie osobiście próbował ciecz wydzielająca się z posągu 
i stwierdził, że jest ona słonawa i podobna do ludzkich łez. Zjawisko 
poddawano wielu badaniom. Jako pierwszy w 1976 r. łzy, pot i krew badał 
profesor Eiji Okuhara, katolik z wydziału biochemii uniwersytetu w  Akicie. 
Stwierdził ponad wszelką wątpliwość, że otrzymany materiał badawczy 
należy do człowieka. 

W końcu 1982r. powołano odrębny zespół naukowy pod 
przewodnictwem buddysty prof. Kaoru Sagisaki – specjalisty od medycyny 
sądowej z uniwersytetu w Akicie. Wynikiem badań była konkluzja: „Krew, 
pot i łzy są pochodzenia ludzkiego". Do dziś w gablotce za ołtarzem w 
kaplicy wystawione są cztery waciki, którymi otarta była krwawiąca dłoń 
Matki Bożej. Tuż obok znajduje się 101 nieco mniejszych wacików z datami 
oraz godzinami „potu" od 12 czerwca 1973r. do 15 września 1981r. Maryja, 



Matka Kościoła cierpiała pod krzyżem i cierpi dalej razem ze swoim Synem, 
do końca świata. Znakiem tego cierpienia są między innymi Jej łzy, które 
nam ukazuje nie tylko w Akicie, ale i w innych objawieniach (np. La Salette 
– Francja; Syrakuzy – Włochy; Naju – Korea; Heede – Niemcy). Nie brak dziś 
głosów, że tak jak objawienia w Lourdes przyspieszyły ogłoszenie dogmatu 
Niepokalanego Poczęcia, tak przesłanie z Akity prowadzi do sformułowania 
piątego dogmatu maryjnego  ogłaszającego, że Maryja razem z Chrystusem 
jest Współodkupicielką i ma moc zatrzymać nadchodzącą apokalipsę.              
W Akicie powiedziała przecież: „Jedynie Ja jestem jeszcze w stanie uchronić 
was przed zbliżającymi się nieszczęściami. Ci, którzy Mi zaufają, zostaną 
ocaleni". Warunkiem ratunku dla świata jest objawione w Fatimie 
i powtórzone w Akicie z nowym naciskiem – by nie powiedzieć z krzykiem – 
wołanie Maryi do nawrócenia, pokuty i modlitwy, zwłaszcza różańcowej . 

Zatwierdzenie przez Kościół 

Od samego początku objawień – przez wstawiennictwo Matki Bożej 
z Akity – działy się niezwykłe cuda. Przede wszystkim były to liczne 
nawrócenia i zaangażowanie nowo ochrzczonych w pracę ewangelizacyjną. 

W 1984 roku - po trzyletnich wnikliwych i gruntownych badaniach 
siedmioosobowej kanonicznej komisji kościelnej – biskup Jan Shojro Ito, 
oświadczył, że objawienia i łzy Maryi Panny należy uznać za zdarzenia 
nadprzyrodzone i zezwolił w całej diecezji na kult Matki Bożej z Akity. 
Biskup wyraził też w liście przekonanie, że przesłanie z Akity jest tożsame                         
z przesłaniem ogłoszonym przez Matkę Bożą w Fatimie. Cztery lata później, 
6 czerwca 1988r., ks. Kard. Józef Ratzinger jako prefekt Kongregacji Nauki 
Wiary wydał ostateczny osąd: orędzia z Fatimi i z Akity są zasadniczo takie 
same. Ostateczną i niepodważalna pieczeń położył Papież Franciszek.              
W 2013r. wybrał Akitę – jako jedno z 10 sanktuariów maryjnych świata,                 
w którym powierzył szczególną misję modlitwy o pokój i nieustanne 
zawierzenie świata Jej niepokalanemu sercu. 

89 letnia już dziś siostra Agnieszka Sasagawa od ponad 30 lat 
całkowicie zamilkła. Pogrążyła się wyłącznie w modlitwie i ofierze za 
grzechy ludzi. Odmawia kontaktu ze światem. 

 



ZADANIE DLA NAJMŁODSZYCH: POKOLORUJ!!!! 

NAJŚWIĘTSZA MARYJO PANNO 

KRÓLOWO POLSKI 

MÓDL SIĘ ZA NAMI! 



KRZYŻÓWKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASŁA:  

1. Imię znaczące: Jahwe zbawia.   2. Imię starca, który oczekiwał Pomazańca 

Bożego. 3.   Uzupełnij zdanie: Słowo ……  się stało i zamieszkało między 

nami.   4. Nazwa Jerozolimskiej bramy, przez którą wjechała Rodzina 

Święta, zmierzająca do świątyni, by poświęcić Dziecię Jezus.    5. Którego 

dnia po narodzeniu Jezusa odbył się obrzęd obrzezania.   6. Jeden z 12 

uczniów Jezusa. 7. Krwawa na krzyżu.   8. Miejsce narodzin Jezusa.   9. Bito 

nim Jezusa. 10. Ludzie uczeni, ale pyszni i twardego serca. 11. „Niech tak 

się stanie". Zawołanie na zakończenie modlitwy.   12. Coś wyjątkowego.    

13. Musi obumrzeć.    14. Państwo, do którego uciekła Święta Rodzina.   

15. Inaczej: posiada.    16. Nazwa święta, podczas którego Jezus dyskutował 

w świątyni z uczonymi.   17. Zaimek pytający o przedmiot.   18. Imię 

właściciela płaszcza z wizerunkiem Maryi z Guadalupe.   19. Nazwisko 

wizjonerki z Quito.   20. Statek Noego.   21. Imię mamy Najświętszej Maryi 

Panny.   22. Zaimek wskazujący.   23. Nazwa miasta w Japonii, w którym 

objawiła się Najświętsza Maryja Panna w 1973 roku.   24. Święty, który 

napisał: " Późno cię ukochałem Piękności dawna i zawsze nowa".    25. 

Nazwa dziedzińca, gdzie św. Józef zakupił synogarlice.   26. Nazwa góry, na 

której Pan Jezus się przemienił.   27. Owoc i broń.  28. Najbardziej znane 

miejsce pielgrzymowania na terenie Ameryki Łacińskiej.   29. Kiedyś nosiły 

go damy. Dziś wspiera leczenie chorób kręgosłupa.   30. Pierwsze imię św. 

Piotra.   31. Nazwa państwa, w którym objawiła się Matka Boża 

Pomyślności.   32. Piękne zwierzęta pociągowe.  33. Imię znaczące: 

Pomazaniec Boży.   34. Imię okrutnego króla Izraela za czasów Pana Jezusa. 

35. Imię znaczące: Bóg z nami.   36. Jedyne, najważniejsze prawo człowieka.   

37. Nie natchnione pisma o życiu Jezusa.   38. Ugrupowanie w Izraelu. Ich 

nazwa pochodzi od słowa „gorliwi". 

Za prawidłowe rozwiązanie krzyżówki dostarczone do niedzieli 23 sierpnia 
włącznie przewidziane są nagrody. Więcej o nagrodach w następnym 
numerze.     

 



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

Dalsze dowody Boskości Pana Jezusa.  

Pan Jezus oznajmił, że jest Panem Szabatu. 

I dodał: To Szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla 
Szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem Szabatu.  (Mk 2,27-28) 

W czasach nam współczesnych możemy czytać powyższy fragment 
Ewangelii i nie zrozumieć znaczenia. Szabat był w centrum żydowskiego 
życia i zwyczajów. Był święty. Pamiętajmy, że obchodzenie Szabatu jest 
treścią trzeciego przykazania Dekalogu. Kto jest autorem Dziesięciu 
Przykazań? Bóg. Bóg jest Panem Szabatu. Więc poprzez stwierdzenie, co 
można, a czego nie można uczynić w Szabat, Jezus oznajmił, że jest Bogiem. 

Pan Jezus demonstrował, że ma władzę nad śmiercią. 

Jezus przybył do Betanii i poznał, że Łazarz był 
w grobie od czterech dni. Kiedy Marta usłyszała, że Jezus 
nadchodzi, wyszła, aby Go powitać. Marta powiedziała do 
Jezusa: „Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz 
i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko o cokolwiek byś Go 
poprosił". Rzekł do niej Jezus: „Brat twój 
zmartwychwstanie". 

Rzekła Marta do Niego: „Wiem, że 
zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym". Rzekł 
do niej Jezus: „Ja jestem Zmartwychwstaniem i Życiem. Kto we Mnie 
wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie 
umrze na wieki... A Jezus ponownie okazując głębokie wzruszenie przyszedł 
do grobu..., rzekł: <Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!> I wyszedł zmarły,...". 

Moc nad śmiercią należy do Boga. Poprzez ukazanie posiadania tej 
mocy nad śmiercią, Pan Jezus wskazuje na swoją Boskość. To było 
demonstrowanie mocy, kiedy obudził Łazarza ze snu śmierci. Przebudzenie 
Łazarza było  zapowiedzią głównego wydarzenia, którego chrześcijanie 
oczekują.  
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