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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: Słowa 
Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana 
Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno. Lecz tłumy 
zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki 
tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór 
przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: „Miejsce to jest pustkowiem i pora już 
późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i zakupią sobie żywności". 
Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebuję odchodzić; wy dajcie im jeść!" 
Odpowiedzieli Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb". On 
rzekł: "Przynieście Mi je tutaj". Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie 
wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił 
błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom. 
Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy 
ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc 
kobiet i dzieci.                   Oto słowo Pańskie. 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO: Tłum zasłuchany w słowa Jezusa poszedł 
za Nim, pod wrażeniem ujrzanych cudów i nie dbając o zapas jedzenia.  Jezus 
karmiąc lud daje siebie łamiąc i rozdając chleb i ryby.  W ten sposób zapowiada 
Eucharystię. „Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii – mówi św. Jan Paweł II 
w encyklice „Ecclesia de Eucharistia"– nie potrzebuję wyczekiwać zaświatów, 
żeby otrzymać życie wieczne: posiada je już na ziemi, jako przedsmak przyszłej 
pełni, która obejmie człowieka do końca ". 

Warto pomyśleć, czym karmimy się na co dzień, jakie treści dla ducha 
i intelektu przyjmujemy najczęściej i najchętniej, co pozornie zaspokaja nasze 
pragnienia i łudzi rzekomą sytością, a co naprawdę daje życie. Czym jest dla nas 
Eucharystia? Czy doceniamy to, że w Polsce mamy ją w tak wielu kościołach 
i możemy się nią karmić nawet codziennie, nie narażając się na 
prześladowania? Czy zdajemy sobie sprawę, że jest rękojmią naszego 
zmartwychwstania i życia wiecznego? 

http://www.czarze/


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

W POSZUKIWANIU UKRYTEGO BOGA (4) 

Jeśli w pełni uwierzysz w ten największy cud, jaki dokonuje się na 
ołtarzu i w potęgę Boga w Eucharystii, to uwierzysz, że moc tej wiary będzie 
czyniła cuda, że moc wiary zgromadzi tłumy, zgromadzi tych, których też 
zachwyci ta niesamowita Jego miłość. I będą chcieli żyć tylko dla tej 
miłości  działającego w Eucharystii Boga. 

Jeśli otrzymałeś łaskę odkrycia Eucharystii, to może zapragniesz 
poświęcić życie Miłości eucharystycznej. Bo nie ma nic ponad to. 
Błogosławione ręce kapłana, które rozdają Boga REALNIE OBECNEGO! Nie 
może być nic świętszego ponad taką funkcję. Jeśli dotrze to do ciebie, a może 
jeszcze się wahasz, to zobaczysz, że warto, bo to jest tak wielki dar, że trudno 
to nawet wyrazić. 

Kapłan w zastępstwie Chrystusa sprawuje Eucharystię. Kapłan 
trzymający tyle czasu Hostię, będący tak blisko samego Boga. To jest 
niewiarygodne! To jest największe szaleństwo Boga, bo to jest On sam, który 
rządzi całym światem. Boga będziesz 
podnosił. Boga będziesz udzielał innym. 
Będziesz powtarzał słowa Jezusa, które mocą 
Ducha Świętego będą dokonywać 
największego cudu świata. 

Czy możesz nie pójść za tym Bogiem, 
który pozwala ci się trzymać w dłoniach tyle 
czasu – jak swojej umiłowanej Matce – 
patrzeć tak blisko; który pozwala widzieć, że 
to On jest. Tylko przez wiarę możesz 
odkrywać Niewidzialnego. Może – jak było to 
przy wizji eucharystycznej Anioła – ulegniesz 
jakiemuś zmiażdżeniu, Bóg ci pokażę prawdę, 
łuski spadną ci z oczu i – zobaczysz.  Tylko 
głębią wiary możesz Boga zobaczyć na 
ołtarzu. I potęgę, i majestat nieskończony, i 
antycypację chwały niebieskiej. 



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 
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W AKICIE NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA PŁACZE I WZYWA DO 
NAWRÓCENIA 

Pierwsze widzenie Maryi 

W nocy 6 lipca 1973 roku w celi siostry Agnieszki pojawił się po raz 
pierwszy jej Anioł Stróż, który potem wielokrotnie stawał przy niej w ciągu 
następnych 6 lat. W duchu usłyszała słowa Bożego posłańca: „Nie lękaj się! 
Módl się żarliwie nie tylko za swoje grzechy, lecz wynagradzaj także za grzechy 
wszystkich ludzi. Dzisiaj świat rani Najświętsze Serce naszego Pana przez 
niewdzięczności i krzywdy". Po tych słowach anioł zaprowadził ją przed 
jaśniejącą niezwykłym blaskiem drewnianą figurę Maryi stojącą w kaplicy 
z prawej strony ołtarza. Agnieszka nagle ujrzała, że postać Maryi ożywa, 
porusza się i emanuje światłem . „Wtedy w moich głuchych uszach – jak 
później zeznała – usłyszałam głos: Moja córko, moja nowicjuszko, dowiodłaś 
posłuszeństwa poprzez opuszczenie wszystkiego, aby mnie naśladować. Twoja 
głuchota jest ciężka do zniesienia? Niebawem zostaniesz uzdrowiona, bądź 
pewna tego. Zachowaj cierpliwość także w tym doświadczeniu. Wszystkie 
córki ze wspólnoty są mi szczególnie drogie, każdej z nich strzegę jak źrenicy 
oka. Czy dobrze odmawiasz modlitwę Służebniczek Eucharystii? Pomódlmy się 
razem". Wtedy Maryja odmówiła razem z siostrą znaną modlitwę – ułożoną 
dla sióstr przez biskupa założyciela – którą w klasztorze odmawiano po 

wielokroć każdego dnia. Oto ona: „Najświętsze Serce Jezusa prawdziwie 
obecne w Przenajświętszej Eucharystii poświęcam moje ciało 
i duszę moją, aby stać się całkowicie zjednoczoną z Twoim Sercem, 
które w każdej chwili ofiarowane jest na wszystkich ołtarzach 
świata, oddając chwałę Ojcu i błagając o przyjście Jego Królestwa. 



Proszę Cię, przyjmij moją pokorną ofiarę z siebie. Użyj mnie wedle 
swej woli ku chwale Ojca i na zbawienie dusz. Przenajświętsza Matko 
Boża, nie pozwól mi odłączyć się od Twego Boskiego Syna. Proszę cię, 
broń mnie i ochraniaj jako swoją ukochaną córkę. Amen ". 

W modlitwie Maryja dwukrotnie podkreśliła słowo „prawdziwie". 
Niewątpliwie dodanie go przez Bogurodzicę było odpowiedzią na szerzące się 
już wtedy powątpiewanie w rzeczywistą obecność Pana Jezusa 
w konsekrowanej Hostii. Po wspólnym odmówieniu zakonnej modlitwy 

Maryja dodała: „Módl się bardzo za papieża, biskupów i kapłanów. 
Módl się za nich najgorliwiej, jak tylko potrafisz. I po raz trzeci: 
proszę, byś się gorliwie modliła. Od chwili przyjęcia chrztu zawsze 
z oddaniem modliłaś się za nich. Nadal módl się bardzo mocno... 
Bardzo mocno ". 

 Drugie widzenie 

Ponowne objawienie Maryi siostrze Agnieszce miało miejsce 
3 sierpnia, w pierwszy piątek miesiąca. O godzinie 14:30 zaczęła odmawiać 
różaniec ze swoim Aniołem Stróżem. Nagle Maryja przemówiła do niej z figury: 

„Wielu ludzi na świecie zadaje Panu cierpienia. Dla złagodzenia 
gniewu Ojca Niebieskiego potrzeba tych, którzy będą Go pocieszać. 
Pragnę wraz z moim Synem zgromadzić tych, którzy przez 
cierpienia i ubóstwo wynagradzać będą za grzeszników 
i niewdzięczników. Ojciec Niebieski przygotowuje wielką karę dla 
całej ludzkości, by świat mógł poznać Jego gniew. Dla złagodzenia 
gniewu Ojca wielokrotnie interweniowałam razem z Synem. 
Zapobiegłam nieszczęściom, składając w ofierze cierpienia Syna na 
Krzyżu, Jego drogocenną Krew i ukochane dusze, które pocieszają 
Go, tworząc zastęp ofiarnych wynagrodzicieli. Modlitwy, pokuta 
i odważne ofiary mogą złagodzić gniew Ojca". W powyższych słowach 

Maryi widzimy, jak ważne i decydujące są dla całego świata nasze nawet 
drobne uczynki pokutne i zadośćuczynne. Nie lekceważymy nawet małych 
wyrzeczeń i ofiar jako wynagrodzenia za bunt świata przeciw Bogu. 



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…” (J 1,1-4) 

Pamiętaj, że w modlitwie zwracasz się do żyjącego Boga, Pana, który 
jest tu obecny i zwraca na ciebie życzliwą uwagę. Jezus sam o sobie powiedział, 
że jest życiem: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem" (J 11,24). Co to znaczy 
dla ciebie, że On jest życiem? 

Życie jest fundamentem naszego istnienia. Czy Pan jest fundamentem 
twojego istnienia? Czy na Nim, czy na Jego miłości budujesz? Wszystko inne to 
piasek. 

„Bez Niego nic się nie stało, co się stało". Życie, które masz, masz od Niego. 
Co więcej, On jest twoim życiem, On podtrzymuje cię przy życiu, tak jak 
podtrzymuje cały świat w istnieniu. Każdy nasz oddech jest tchnieniem 
otrzymywanym od Niego. I to On określi, który z oddechów będzie ostatnim. 
A każda Jego decyzja o takich zasadniczych zdarzeniach twojego życia jak 
narodziny czy śmierć, jest dyktowana miłością, życzliwością, współczuciem 
i mądrością. 

Czy czujesz więc, jaki jesteś bezpieczny? Jesteś bezpieczny jak mały 
ptak, jak wróbel w ciepłych, delikatnych rękach Osoby Wszechmocnej 
i kochającej. 

Jest w nas wiele lęku przed cierpieniem, bólem, samotnością, śmiercią. 
Dlatego tak łatwo nam zapomnieć o tym, że bez Niego nic się nie stało i że 
wszystko, co się dzieje, dzieje się na Jego oczach. Boimy się czegoś i często nie 
rozumiemy: dlaczego? Ale to jest tak, że nie rozumie tego twoja głowa, a nie 
twoje serce. Zaufaj Miłości, mieszkającej w twoim sercu, a Ona doprowadzi cię 
do zaufania Temu, któremu warto ufać. On wszystko rozumie i w wielu 
sytuacjach wystarcza to, aby schronić się w garść Boga, jak mały ptak w ciepłe 
gniazdo.  

Zamknij oczy i wsłuchaj się w bicie twego serca. To jest pulsowanie 
życia, które masz od Boga. Niech to słuchanie będzie dziś twoją modlitwą. 



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?  

To pytanie nie może pozostać bez odpowiedzi. Prędzej czy później 
każdy z nas musi zdecydować, kim był czy jest Jezus. Kiedy Pan Jezus  zadał 
podobne pytanie apostołom, Piotr odpowiedział: "Ty jesteś Mesjasz, Syn 
żyjącego Boga!" 

Współczesna kultura wydaje się umieszczać Pana Jezusa na równi ze 
św. Mikołajem czy króliczkiem wielkanocnym. Ale Jezus Chrystus nie jest 
wytworem chrześcijańskiej wyobraźni. On żył w określonym miejscu i czasie; 
przemierzał ziemię tak jak my dzisiaj. Historyczne dowody o Chrystusie są 
niepodważalne. Chrześcijańskie dokumenty i pisma są bardziej 
rozpowszechnione niż jakiekolwiek starożytne teksty. Inne światowe religie 
nie zaprzeczają Jego egzystencji. Kim był Jezus? On sam bardzo wyraźnie 
mówił o swojej tożsamości. We wszystkich Ewangeliach Pan Jezus mówił, że 
jest Bogiem. Wspominał też o Synu Człowieczym aż 80 razy. Wydaje się, że to 
było Jego ulubione imię, bo określało, że był Mesjaszem (Posłańcem). Dalej 
Oznaczało to, że był prawowitym następcą Bożego tronu. Takiego realnego 
tronu króla narodu Izraelitów. Od Abrahama aż do Dawida, który był 
pierwszym królem – człowiekiem, to Pan Bóg był królem i władcą 
Hebrajczyków. Ponieważ rządy sprawowane przez ludzi prowadziły naród 
wybrany od tragedii do tragedii, dlatego Bóg obiecał przysłać Mesjasza – 
Posłańca Swojego zarazem Chrystusa – Pomazańca czyli następcę tronu. 
A napis na tabliczce na krzyżu: „To jest Król Żydowski”; był prawdą. 

Ewangelie podają wiele 
przykładów, które wskazywały 
w słowach i czynach na Boskość Pana 
Jezusa. Zapewniał o niej realnymi 
zdarzeniami, by  pomóc ludziom 
połączyć Jego wypowiedzi i czyny 
z tym, co mówili prorocy na temat 

oczekiwanego przez tysiące lat Mesjasza. W następnych odcinkach 
przedstawię biblijne dowody na to, że Jezus był Bogiem. Jest to ważny element 
nauczania Pana Jezusa, ponieważ bez ukazania swojej tożsamości, swojego 
pochodzenia dalsze nauczanie nie byłoby jasne. 
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