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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: Słowa Ewangelii według św. 
Mateusza. Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby 
wsiedli do łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg zanim odprawi tłumy. Gdy to 
uczynił, wszedł sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam 
tam przebywał. Łódź zaś była już o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana 
falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, 
krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli 
się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus zaraz przemówił do nich: 
„Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!”. Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to 
Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!”. A On rzekł: „Przyjdź!”. Piotr 
wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego 

wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie, ratuj 
mnie!”. Jezus natychmiast wyciągnął rękę i chwycił go, 
mówiąc: „Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?”. Gdy 
wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, 
upadli przed Nim, mówiąc: „Prawdziwie jesteś Synem 
Bożym”.        Oto słowo Pańskie. 

 ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO      Głębiny morskie symbolizowały 

w Piśmie Świętym chaos i siedlisko demonów. Życiowe przeciwności 

powodują, że nie myślimy o Bogu, bądź zaprzeczamy Jego istnieniu, albo 

wydaje się nam, że On jest bardzo daleko. Niekiedy mamy poczucie, że 

giniemy, że nasze życie rozpada się, że tracimy wszystko, co było trwałe 

i pewne. Takie doświadczenia są próbą wiary. Wiary, czyli zapatrzenia się 

w Jezusa. Dopóki Piotr patrzy na Mistrza, dopóty jest bezpieczny, bo wtedy 

Jezus opiekuje się nim. On panuje nad żywiołem wzburzonej wody. I mówi 

nam, zdezorientowanym, rozczarowanym i pogubionym, szukającym oparcia 

w zwodzicielach i fałszywych prorokach, a nie w Nim: „Odwagi! To Ja jestem, 

nie bójcie się!” 

http://www.czarze/


W I E L K A   T A J E M N I C A   W I A R Y (19) 

CISZA WEWNĘTRZNA (1) 

Przed Komunią Świętą modlę się: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: 
Pokój wam zostawiam, pokój Mój wam daję. Ten pokój pojawi się w mym 
skołatanym sercu poprzez wiarę. Wiarę, która w Eucharystii ukaże mi Jezusa 
w całej potędze i nieskończonej do mnie miłości, tak że wtulę się w Niego 
i będę się wsłuchiwał w niezwykłe słowa miłości do mnie. 

Wiara podobna jest do chłopca – przewodnika, który prowadzi 
niewidomego. Prowadzi mnie drogą, której nie znam, do miejsca, gdzie Bóg 
się ukrywa. Jest również jakby nogami, przy pomocy których dusza idzie ku 
Bogu. Cechą wiary jest ciemność spleciona z zawierzeniem. Właśnie to jest 
oddane przez obraz niewidomego, który powierza się w ręce chłopca - 
przewodnika i idzie za nim, trzymając się go za rękę, zawierza mu całkowicie. 
Wiara pokazuje kierunek, ale również daje moc, aby w tym kierunku podążać. 

Jeżeli w drodze do Boga jestem 
zniewolony przez piękno tego świata i za 
trudno mi nie pogrążać się w tym pięknie, to Bóg 
może mi pomóc okrywając ten świat jakby 
ciemnością. Słowo „ciemność" nie oznacza 
więc dosłownego braku światła, oznacza 
tylko, że ten świat przestaje mnie wciągać. 
Pan Bóg może sprawić, że ten sam przedmiot, 
czyn lub osoba, na które patrzyłem może ze 
zbytnią ciekawością, staną mi się obojętne. 
Może sprawić, że świat z całym swoim pięknem 
zacznie przypominać mi jakby błotnistą kałużę, 
a to, co spotykam, stanie się jakieś obce 
i szare. 

W drodze do Boga chodzi o to, żebym stawał się coraz bardziej wolny. 
Wiara ma doprowadzić do tego, że będę inaczej patrzył na świat i w związku 
z tym będę wolny od względów ludzkich, od lęku przed ludźmi. Bo będę 
wiedział, że nad wszystkim czuwa i wszystko porusza Ten, który kochając mnie 
w tak niesamowity sposób, wstępuje na ołtarz, abym mógł przez wiarę 
dotknąć Jego realnej obecności. Obecności Tego, który kocha. 



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

 

TRZECIE I OSTATNIE WIDZENIE 

Po raz trzeci i ostatni Maryja zwróciła się do siostry Agnieszki 
z przesłaniem w sobotę, 13 października 1973 roku, a więc w rocznicę 
wielkiego cudu słońca w Fatimie i tym razem stał się mały, ale niepojęty cud. 
Cały klasztor napełnił się na wiele godzin intensywnym, niezwykłym 
i wspaniałym rajskim zapachem wychodzącym z figury Maryi. Za rok, 
13 października 1974 roku, nastąpił kolejny cud. Agnieszka nagle 
i niespodziewanie zaczęła słyszeć, choć tylko na pół roku. Całkowicie 
i definitywnie uleczona została z głupoty dopiero po 8 latach, 30 maja 1982 
roku w święto Zesłania Ducha Świętego. Podczas Mszy świętej, w chwili 
konsekracji, siostra Agnieszka odzyskała słuch. Lekarze, którzy wcześniej po 
wielokroć stwierdzali u siostry całkowitą głuchotę, byli zszokowani tym 
faktem. W trzecim i ostatnim objawieniu Agnieszka znowu usłyszała o karze, 
którą Bóg będzie zmuszony wymierzyć grzesznej ludzkości: „Jeśli ludzie nie 
będą pokutować i nie poprawią się – mówiła Maryja – Ojciec ześle straszną 
karę na całą ludzkość. Będzie to kara większa niż potop, taka jakiej nikt nigdy 
przedtem nie widział. Ogień spadnie z nieba i zmiecie z powierzchni ziemi 
wielką część ludzkości, zarówno dobrych, jak i złych, nie oszczędzając ani 
kapłanów, ani świeckich. Ci, którzy przeżyją, poczują się tak opuszczeni, że 
będą zazdrościć umarłym. Jedyną bronią, jaką wam pozostaje są Różaniec oraz 
Krzyż – znak mojego Syna. Każdego dnia odmawiajcie różaniec. Działanie 
szatana przeniknie nawet do Kościoła w taki sposób, że kardynałowie wystąpią 
przeciwko kardynałom, biskupi przeciwko biskupom. Kapłani, którzy mnie 
czczą, będą pogardzani i wystąpią przeciwko nim ich współbracia. Kościoły 
i ołtarze będą sprofanowane, Kościół będzie pełen tych, którzy akceptują 



kompromisy. Szatan popchnie wielu kapłanów i wiele osób konsekrowanych 
do porzucenia swojego powołania. Szatan będzie nieprzejednany wobec 
poświęconych Bogu. Myśl o utracie tak wielu dusz jest przyczyną mojego 
smutku ". 

Jednak kara, o której mówi Maryja, jest przez Nią samą 
uwarunkowana: „Jeśli ludzie nie okażą skruchy i nie poprawią się, jeśli ciężkie 
grzechy nie ustaną, nie będzie już przebaczenia. Mów o tym odważnie!" Po 
tych słowach Maryja powiedziała do Agnieszki: „Dziś ostatni raz do ciebie 
przemawiam. Módl się dużo na różańcu. Ja jestem jeszcze w stanie uchronić 
was przed zbliżającymi się nieszczęściami. Ci, którzy Mi zaufają, zostaną 
ocaleni". Choć słowa Maryi brzmią groźnie, a nawet depresyjnie, nie możemy 
odrzucić tego ostrzeżenia. Przez wiele lat je marginalizowano. Objawienia 
miały – tak jak u nas w przypadku siostry Faustyny – potężnych oponentów 
w samym Kościele. Przez lata je wyciszano. Agnieszce zabroniono nawet 
kontaktu ze światem zewnętrznym. 

 CUDOWNA FIGURA 

Cudowna figura, w której 6 lipca 1973 roku Matka Boża objawiła się 
siostrze Agnieszce, do dziś w tym samym miejscu znajduje się w zakonnej 
kaplicy. W 1963 roku została wyrzeźbiona z drzewa o nazwie katsura 
(tzw. drzewo judaszowe) przez japońskiego artystę Saburo Wakasa. Maryja 
stoi na ziemskim globie. Z tyłu za figurą znajduje się krzyż. Postać Maryi ma 
zaledwie 70 cm wysokości. Jest wierną rzeźbiarską kopią cudownego obrazu 
Matki Bożej – Pani Wszystkich Narodów z Amsterdamu, gdzie Maryja 56 razy 
w latach 1945-1959 ukazywała się Idzie Peederman. Maryja z figury w Akicie 
w 1973 roku przemówiła do siostry Agnieszki tylko 3 razy. Zaś same 
wydarzenia związane z objawieniami trwały ponad 9 lat do 1982 roku. 

6 lipca na prawej dłoni Maryi pojawił się krwawiący stygmat w kształcie 
krzyża (15 x 13 mm). Był podobny do większego stygmatu, jaki 9 dni wcześniej 
otrzymała Agnieszka. Stygmat na ręce Maryi trwał przez 21 dni. Sączyła się 
krew, która zawsze zastygała na dłoni. Żadna kropla nie spłynęła dalej. Sam 
znak po stygmacie pozostał jednak do 29 września, by ostatecznie zniknąć 
w święto Świętego Michała i archaniołów. Od tej daty figura zaczęła się pocić, 
szczególnie na czole twarzy i szyi.  



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” 
(J 1,1-5).  Bóg, Pan Miłości dał nam wszystko, co miał dla nas najlepszego. Dał 
nam bowiem to samo, co również dał swojemu Synowi. Czyż kochający ojciec 
nie daje swemu synowi wszystkiego, co ma najlepsze? Jezus otrzymał wszystko 
od Swego Ojca, a my jesteśmy na Jego obraz i podobieństwo i otrzymujemy to 
samo. Mamy to, co jest dla nas najlepsze. 

Otrzymaliśmy Jego życie – łaskę po łasce. Życie, które mamy ofiarowane nam 
z miłości Ojca, jest naszą światłością. Co to dla każdego z nas znaczy? 

Czy czujemy się, jak osoby chodzące w Światłości? W promieniach 
życiodajnego słońca, tego na niebie i tego nieporównanie wspanialszego, 
bardziej świetlistego, dającego życie wieczne, Słońca, które nigdy nie zachodzi 
ani nie gaśnie, Słońca w niebie? 

Jak wobec Bożej hojności musi małostkowo wyglądać niezadowolenie z tego, 
co mamy, nasz smutek. Przyjrzyjmy się uważnie naszym smutkom – czy są one 
naprawdę uzasadnione? Przy najbliższej okazji wystaw swoją twarz na 
promienie słońca. Poczuj z radością ciepło i zwróć ku Panu myśli wdzięczności 
za to, że żyjesz pod tą złotą życiodajna kulą – bratem - słońcem. Podziękuj, że 
masz w sobie życie, które było w Nim, Jezusie, które jest twoją światłością.  

A oto modlitwa św. Franciszka: Wielbimy Ciebie Wszechmocny/ i wielce dobry 
nasz Panie,/ za wszystkich bytów istnienie/ stworzonych Twoją mądrością./  / 
Chwalimy Ciebie za słońce,/ naszego brata jasnego,/ bo niesie w sobie Twój 
obraz/ i dzień ogrzewa swym żarem./  / sławimy Ciebie za księżyc/ wśród 
gwiazd krążący na niebie;/ za wiatr i czyste powietrze/ za wodę, siostrę 
pokorna./  / składamy dzięki za ogień,/ radosny w swojej potędze;/ za ziemię, 
matkę karmiącą,/ za śmierć, co siostrą jest ciała./  / niech wszystko to, co się 
stało/ na Twoje słowo wszechwładne,/ objawia Trójcy majestat/ i nas 
Prowadzi ku Tobie. Amen. / 



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

Kim był i kim jest Jezus Chrystus? Kiedy Pan Jezus powiedział: „Jestem 
Synem Człowieczym", to słuchający Go Izraelici dokładnie zrozumieli, co 
powiedział. Innymi słowy stwierdził: Jestem Mesjaszem. Jestem prawowitym 
następcą tronu. Narody będą Mnie uwielbiać, a Ja będę rządził na zawsze. 
Moje królestwo nie ulegnie zagładzie, jest nieprzemijające. Tyle powiedział 
Pan Jezus o sobie. Wielokrotnie w Ewangelii demonstrował w słowach 
i czynach swoją Boskość. Bezpośrednio zapewniał o niej na wiele sposobów. 
Oto przykłady opisujące czyny Pana Jezusa, które ukazują, że był Bogiem. 
 

Pan Jezus demonstrował panowanie nad naturą. 
„Potem wstał, rozkazał wichrom i jezioru, i nastała 
głęboka cisza. A ludzie pytali zdumieni: Kimże On 
jest, że nawet wichry i jezioro są mu posłuszne? (Mt 
8,26 – 27). 
Kiedy Jezus zademonstrował swe panowanie nad 
naturą, wyraźnie zaświadczył o swojej Boskości.  

Pan Jezus stwierdził, że jest w stanie odpuszczać 
grzechy. 
„On wsiadł do łodzi, przeprawił się z powrotem I przyszedł do swego miasta. 
I oto przynieśli Mu paralityka, leżącego na łożu. Jezus Widząc ich wiarę, rzekł 
do paralityka: Ufaj, synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. (Mt 9,1-7). 
Pan Jezus porządkuje wszystko.  
Ludzie byli skupieni na fizycznych potrzebach paralityka, ale Jezus w gruncie 
rzeczy powiedział: potrzebujesz przebaczenia bardziej niż fizycznego 
uzdrowienia. „Na to pomyśleli sobie niektórzy z uczonych w piśmie: On 
bluźni". A Jezus, znając ich myśli rzekł: „Dlaczego złe myśli nurtują wasze 
serca? Cóż bowiem jest łatwiej powiedzieć: <Odpuszczają ci się twoje 
grzechy>, czy też powiedzieć: <Wstań i chodź>. Otóż żebyście wiedzieli, iż Syn 
Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów – rzekł do paralityka: 
<Wstań, weź swoje łoże i idź do domu>. On wstał i poszedł do domu. A tłumy 
ogarnął lęk na ten widok i wielbiły Boga, który takiej mocy udzielił ludziom". 
(MT 9,1-7).  
Tylko Bóg może odpuszczać grzechy. Przez przypisywanie sobie władzy 
odpuszczania ich, Pan Jezus znowu stwierdził, że jest Bogiem. 
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