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WTEDY MATKA JEGO POWIEDZIAŁA DO SŁUG: 

”ZRÓBCIE WSZYSTKO , COKOLWIEK WAM POWIE”. 
Ikona Jasnogórska jest 

znakiem obecności Matki 

Bożej w naszym narodzie. 

Na Jasnej Górze  biją nasze 

serca, często nieczyste 

i pogubione, kamienne. I te 

serca wciąż potrzebują 

oczyszczenia i przemiany, 

nawrócenie bowiem to 

ciągły proces. Drogę 

pokazuje nam Maryja. Na 

jasnogórskim wizerunku 

wskazuje na swego Syna, 

a On nam błogosławi. 

Święty Jan Paweł II pod 

szczytem Jasnej Góry tak 

mówił o obecności Matki 

Bożej: „Jest to Matka 

troskliwa, tak jak w Kanie 

Galilejskiej. Jest to Matka 

wymagająca – tak jak każda dobra matka jest wymagająca. Jest to jednak 

równocześnie Matka wspomagająca: w czym się wyraża potęga jej 

macierzyńskiego Serca. Jest to wreszcie Matka Chrystusa". 

http://www.czarze/


LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza.   Jezus zaczął wskazywać swoim 
uczniom na to, że musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od 
starszych i arcykapłanów oraz uczonych w Piśmie; że będzie zabity 
i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić 
Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na 
Ciebie". Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: „Zejdź Mi z oczu, szatanie! 
Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku". Wtedy Jezus 
rzekł do swoich uczniów: „Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze 
samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto 
chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z Mego 
powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby 
cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w 
zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale 
Ojca swego razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego 
postępowania ".                      Oto słowo Pańskie. 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO:  
Święty Piotr nie jest w stanie udźwignąć zapowiedzianej przez Jezusa 
prawdy o swojej męce i śmierci. Buntuje się przeciw słowom Jezusa i chcę 
Go poprowadzić bezpiecznymi drogami tak, by nic złego Mu się nie stało. 
Jezus pokazuje mu miejsce w szeregu – „Zejdź mi z oczu" - znaczy 
dosłownie: Stań za Mną. A to wskazuje, że Piotr ma się zaprzeć samego 
siebie, a nie prowadzić Tego, który jest jego Pasterzem.  

Św. Jan Paweł II w encyklice „Veritatis splendor” 
przypomina: „Naśladowanie Jezusa nie polega jedynie na słuchaniu nauki i 
na posłusznym przyjmowaniu przykazań. Oznacza ono coś 
bardziej radykalnego: przylgnięcie do osoby samego Jezusa, uczestnictwo 
w Jego życiu i przeznaczeniu, udział w Jego dobrowolnym i pełnym miłości 
posłuszeństwie woli Ojca. Naśladując przez wiarę Tego, który jest 
Mądrością wcieloną, uczeń Jezusa staje się naprawdę uczniem Boga".  

Na drogę ucznia powołany jest każdy z nas. Zaprzeć się samego 
siebie to odwrócić wzrok od swego „ja " i wpatrywać się w Jezusa, pozwolić 
Mu się prowadzić. Jezus jest często niezrozumiany, upokarzany, 
niesprawiedliwie osadzany i skazywany na śmierć przez ten świat. Od 
sposobu, w jaki  poniesiemy swój codzienny krzyż, zależy, czy naprawdę 
naśladujemy Jezusa i jesteśmy Jego świadkami. 



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 świecie było słowo(LOGOS),/ a świat stał się przez Nie”. (J 1,10) 

Niezwykłe, tajemnicze słowo: „LOGOS". Św. Paweł w liście do Kolosan pisze 
wyraźniej: „Przez Jezusa wszystko zostało stworzone". Takie zdanie wydaje 
się nam bliższe, jaśniejsze, bardziej zrozumiałe niż zdanie: „Na świecie było 
Słowo, a świat stał się przez Nie". Ale to są pozory. Popatrzmy bowiem na 
zdanie: „Na świecie był Jezus, a świat stał się przez Niego". Jest w tym 
zdaniu ogromna tajemnica, której nie jesteśmy w stanie ani zgłębić ani 
nawet objąć umysłem. 

Wyraz: „LOGOS” tłumaczymy jako: „Słowo". Kardynał J. Ratzinger 
w książce "Nowa pieśń dla Pana" piszę, że wyraz „LOGOS" użyty w greckim 
tekście Pisma Świętego nie ma dobrego odpowiednika. Wyraża bowiem 
nieporównanie więcej niż znane nam znaczenia wyrazu: słowo. „LOGOS" 
w znaczeniu, jakie nadaje mu Biblia, jest czymś więcej niż słowo 
wymawiane językiem, niż słowo wypowiadane – niż mowa. Jest stwórczą 
rzeczywistością. Jest to słowo stwarzające. Wypowiadane przez Boga ma 
moc kreowania, powoływania do istnienia. Słowo „LOGOS" jest czymś 
więcej niż słowem napisanym, niż tekstem. Słowo Boga jest bowiem „żywe" 
– jest działające – podarowane człowiekowi dla niego się rozwija, dojrzewa, 
owocuje. „LOGOS" jest czymś więcej, niż słowa jakimi myślimy. Jest ono 
więcej niż myślą: „jest Duchem objaśniającym siebie, komunikującym 
siebie". Jest Ono myślą udzielającą wyjaśnienia lub raczej udzielającą siebie 
tłumaczeniu i oznajmianiu samego siebie. Jest więc Ono słowem mądrości, 
słowem dającym zrozumienie. Ale jest jeszcze czymś więcej, gdyż „chodzi 
o żywą rzeczywistość: o Boga, który jest udzielającym siebie sensem i który 
udziela siebie, stając się sam człowiekiem " – pisze Józef Ratzinger. 

Jezus stał się człowiekiem, aby Bóg człowiekowi mógł się udzielić. 
Jezus przyszedł na świat jako dar z siebie dla nas. Od tej chwili 
chrześcijaństwo jest religią dawania siebie. Jeśli jesteś chrześcijaninem 
twoje logia – twoje słowa wypowiadane, pisane, pomyślane – powinny się 
stawać udzielaniem siebie innym. One powinny obdarowywać. 

To zbyt mało, aby twoje słowa były jedynie obdarowywaniem. One 
muszą stawać się żywą rzeczywistością: czynem, działaniem. 

Ale to jeszcze zbyt mało – one muszą odnosić się w pierwszym rzędzie 
do Boga samego – do tego, przez którego stał się świat i wszystko się stało. 



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 MEDJUGORIE 

CHORWACJA, 1981 - 2020 

W pierwszych latach Maryja z naciskiem podkreślała swoje imię 
„Królowa Pokoju". I ciągle wszystkich wzywała przez dzieci do nieustannej 
modlitwy o pokój. Dopiero bratobójcza wojna, która pogrążyła Bałkany w 
morzu krwi, z całą oczywistością pokazała, jaką wartość miało wołanie 
Maryi. 

Objawienie każdego z widzących miały różną częstotliwość, miejsce 
i czas. 25 grudnia 1982 roku ustały codzienne objawienia dla Mirjany. 
Później przez pewien czas Mirjana modliła się z Maryją każdego drugiego 
dnia miesiąca oraz 18 marca, w rocznicę swoich urodzin. W bieżącym roku, 
18 marca, Maryja powiedziała Mirjanie, że odtąd będzie do niej przychodzić 
do końca jej życia tylko 18 marca. Do Ivanki Ivankowić – Elez Maryja 
przychodzi już też tylko jeden razy w roku, 25 czerwca, w rocznicę objawień. 



Podobnie Jakov Ćolo widzi Maryję tylko raz w roku, w Boże Narodzenie, 
25 grudnia. Troje widzących, którzy nie otrzymali jeszcze dziesiątej 
tajemnicy: Vicka, Ivan i Marija, spotyka się z Maryją dalej codziennie. 

Marija jawi się w Medjugorie jako Wielka Misjonarka i Katechetka 
współczesnego świata. Jest czułą matką troszczącą się o prawdziwe dobro 
swych dzieci, o ich godne i piękne życie doczesne, ale przede wszystkim 
wieczne. Wielu komentatorów odczytuje Medjugorie jako rozwinięcie 
i dopowiedzenie do orędzia fatimskiego. 

Wszystkie przesłania medjugorskie sprowadzają się ostatecznie – 
jak się je nazywa – do pięciu podstawowych tzw. kamieni:  1. modlitwa, 2. 
post, 3. Biblia, 4. spowiedź,   5.  Eucharystia. Oto, co Maria mówiła o tych 
najważniejszych kamieniach – fundamentach życia chrześcijańskiego. 

Pierwszy kamień to modlitwa: „Bez modlitwy nie ma pokoju!", 
„Modlitwa jest lekarstwem, które uzdrawia", „Przez modlitwę i post 
zatrzymać można wojny i katastrofy naturalne". 

Kamień drugi: post. Tak wyjaśniała go Maryja: „W ciągu ostatniego 
ćwierćwiecza zapomniano w Kościele o poście ", „W środy i piątki – jeśli to 
możliwe - poście o chlebie i wodzie", „Post w środę jest modlitwą, która ma 
nam lepiej pomóc przyjąć Chrystusa podczas Mszy Świętej ", „Post w piątek 
to dziękczynienie za dar Eucharystii". 

Kamień trzeci: Pismo Święte. Maryja płakała z powodu naszego 
zaniedbania Biblii: „Umieszczajcie ją w domu na widocznym miejscu". „Nie 
okazujecie Biblii uczucia", „Już przez samo jej całowanie otrzymuje się wiele 
łask", „Każdego ranka przeczytajcie kilka zdań Biblii i rozważajcie je w ciągu 
dnia ". 

Kamień czwarty: 
spowiedź. „Koniecznie 
trzeba przystępować do 
comiesięcznej spowiedzi". 
„Spowiedź powinna być 
Impulsem dla waszej 
wiary", „Powinna zbliżać 
was do Jezusa". 
Kamień piąty:Eucharystia. 
„Niech Msza Święta będzie dla was życiem”, „Świadomie żyjcie Mszą Świętą 
i przychodźcie na nią pełni radości i z miłością". 



 



 



PLAN ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU 

( 3/4 września 2020 r. - CZ/PT) 
18.00  Msza św. na rozpoczęcie Wieczystej Adoracji  
 Najświętszego Sakramentu 
18.30 - 19.30 GZIN WIOSKA – PRAWA STRONA 
19.30 - 20.30 GZIN WIOSKA – LEWA STRONA 

20.30  Różaniec i Apel Jasnogórski 
21.00 - 22.00 GZIN DOLNY 
22.00 - 23.00 GZIN WYBUDOWANIA 
23.00 -   0.00 CZARŻE I – LEWA STRONA 
  0.00 -   1.00 CZARŻE II – PRAWA STRONA 
  1.00 -   2.00 CZARŻE DZIAŁKI 
  2.00 -   3.00 CZARŻE GAĆ 
  3.00 -   4.00 DĘBOWIEC 
  4.00 -   5.00 DROGA DO DĘBOWCA 
  5.00 -   6.00 BORKI 
  6.00 -   7.00 NOWE DZIAŁKI 
  7.00 -   8.00 CZARŻE – UL. BAŁTYCKA 
  8.00 -   9.00 CZEMLEWO – PRAWA STRONA 
  9.00 – 10.00 CZEMLEWO – LEWA STRONA 
10.00 - 11.00 DROGA CZEMLEWO – CZARŻE 
11.00 - 12.00 RAFA i SŁOŃCZ GÓRNY 
12.00 - 13.00 DROGA ŻWIROWA 
13.00 - 14.00 SŁOŃCZ DOLNY 
14.00 - 15.00 POD WAŁEM 

15.00  nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
15.30 - 16.30 DO WAŁU 
16.30 – 17.30 adoracja indywidualna 

17.30  Różaniec i zakończenie Adoracji Najświętszego 
Sakramentu 

okazja do spowiedzi – przed Mszami i w czasie nabożeństw 



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

Jezus oznajmił, że istniał przed powstaniem świata. 

 "A teraz ty, Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie 
pierwej zanim świat powstał". (J17,5) 

Kto stworzył świat? Bóg. Kiedy Jezus stwierdził, że istniał, zanim 
świat powstał, to ponownie oznajmił, że jest Bogiem. Kiedy naprawdę 
zaczniemy brać pod uwagę przesłania Pana Jezusa, Ewangelia stanie się 
nieskończoną listą opowiadań świadczących, że Pan Jezus jest Bogiem! 

Dla tych, którzy do końca nie potrafili zrozumieć, co On oznajmił, 
Jezus usunął wszystkie wątpliwości, kiedy powiedział: „Ja i Ojciec jedno 
jesteśmy" (J 10,30) i „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca". (J 14,9) 

Jezus powiedział, że jest Bogiem i zaprezentował wiele dowodów 
wspierających to stwierdzenie. Następna generacja chrześcijan wierzyła, 
bazując na pełnych mocy zeznaniach tych, którzy znali Pana Jezusa, chodzili 
z Nim, słuchali Jego nauczania oraz byli świadkami Jego niesamowitych 
czynów. To zeznanie było przekazywane z pokolenia na pokolenie, najpierw 
ustnie, następnie w formie manuskryptów, a dzisiaj w Ewangeliach, które 
zostały umieszczone w Biblii. 

A może najbardziej silnym i nie do odparcia świadectwem jest to, że 
jedenastu z dwunastu apostołów (z wyjątkiem Jana) wolało umrzeć niż 
zaprzeczyć temu, co wiedzieli, że było prawdą o życiu, śmierci 
zmartwychwstaniu Pana Jezusa. 

Odpowiedź na pytanie kim jest Pan Jezus, nie jest łatwe. Każdy z nas 
musi osiągnąć swoją własną odpowiedź, w odpowiednim dla siebie czasie. 
Wydaje się jednak, że ostatecznie wszystko skupia się na podjęciu decyzji 
wierzysz czy nie wierzysz Panu Jezusowi. 

„Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się 
przez odnawianie umysłu, abyście umieli rozpoznać, jaka jest 
wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe ".        
(Rz 12,2)  
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