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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ:  
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei 
Filipowej, pytał swych uczniów: "Za Kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?". 
A oni odpowiedzieli: "Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za 
Jeremiasza albo za jednego z proroków". Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie 

uważacie? ". Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Boga żywego ". Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś 
Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś 
Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy 
piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa 

niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co 
rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie". Wtedy surowo zabronił 
uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.     Oto słowo Pańskie 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO: Ewangelia opisuje ważny moment z życia 
Kościoła. Jezus z uczniami przebywa w Cezarei Filipowej, w mieście 
zbudowanym na cześć cezara pełnym świątyń pogańskich i kultu demonów. 
Szymon, prosty rybak, szczery, porywczy, łatwo wpada w zachwyt, uniesienie, 
ale ma niestabilne serce i nie potrafi zawierzyć. 
Oto Bóg objawia Piotrowi, że Jezus jest Synem Bożym. Piotr nie lękał się tego 
powiedzieć, chociaż słowa te nie pochodziły od niego. Słowa te pochodziły od 
Ojca. Słowa. Wypowiedział je w mocy Ducha Świętego. Po tym wyznaniu Jezus 
daje mu nowe imię, Kefas, Petros, czyli skała, fundament. Piotr razem 
z apostołami ma zbudować nowy lud Boży na przymierzu z Bogiem. Otrzymuje 
klucze królestwa niebieskiego, czyli władzę podejmowania decyzji kluczowych 
dla całego Kościoła w dziedzinie nauczania i moralności. Jezus nie rezygnuje 
z Piotra, gdy ten Go upomina, buntując się na zapowiedź męki. Walczy o niego, 
wie, że Piotr trzykrotnie się Go zaprze. Spojrzenie Jezusa sprawia, że jego 
serce  doznaje przemiany. Piotr-Opoka utwierdza braci i nie opuszcza 
powierzonych mu owiec. 
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W Komunii św. jednoczę się z Jezusem – tak mi się przynajmniej wydaje. 
Ale czy naprawdę z Nim się jednoczą? On przychodzi do mego serca. Ale co w 
tym sercu się znajduje, jak jest ono zagracone, to może nie każdy nawet potrafi 
sobie wyobrazić. Ile tam jest połamanych tronów , których na razie nie chce 
wyrzucać, bo może się przydadzą w przyszłości. Ile połamanych szczebli tronów, 
ile narzędzi, aby budować wyższe i lepsze trony, ile materiału budowlanego. Ta 
cała graciarnia teraz, w czasie Komunii św. przyjmuje żywego Boga. Jak On się 
tam może czuć? „Trzeba wiedzieć – pisze św. Jan od Krzyża – że Bóg we 
wszystkich duszach zamieszkuje w sposób ukryty... Jednakże istnieje różnica, 
i to wielka, w Jego zamieszkiwaniu! W niektórych bowiem duszach mieszka sam 
tylko, podczas gdy w innych nie jest sam. W jednych mieszka z przyjemnością, 
w innych z przykrością. W jednych mieszka jak w swoim własnym domu, 
rozkazujący i zarządzający wszystkim, w innych zaś jest jak ktoś obcy w cudzym 
domu, gdzie mu nie wolno ani rozkazywać, ani czegokolwiek robić". 

Na razie niechętnie myślę o tym, ale może warto Go przeprosić za to, do 
jakiego miejsca przyszedł. Zresztą, Kościół każe mi w tej chwili być uosobieniem 
pokornego setnika czy syna marnotrawnego, który wyraża swoją niegodność. 
Mogę więc prosić przed Komunią św.: Panie, powiedz tylko słowo, aby 
uzdrowiona, a nawet uświęcona była dusza moja, bo na razie jest taką 
graciarnią, w której hałas pragnień, pożądań zagłusza cichy głos Twojej 
miłości. 



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 MEDJUGORIE 

CHORWACJA, 1981 - 2020 
 Jeszcze na początku 
czerwca 1981r. Medjugorie było 
niewielką wioską – jak sama jej 
nazwa wskazuje –  pomiędzy 
górami (Międzygórze). Dziś 
każdego roku nawiedzane jest 
przez miliony pielgrzymów, 
wchłonęło okoliczne przysiółki 
i stało się sporym miasteczkiem 
z bogatą infrastrukturą 
turystyczno – pielgrzymkową. 

Do zubożałej, 
hercegowińskiej wioski, z której 
wielu już wyjechało do pracy do 
Niemiec, w środę, 24 czerwca 
1981 roku, około godziny 18:00, 
zstąpiła z nieba Gospa – Pani. 
Rozpoczął się wielki rozdział 

w historii kościoła i świata. 

 Pierwszych 7 dni objawień 

Przez 7 dni, aż do 30 czerwca, Maryja ukazywała się dzieciom codziennie 
w tym samym miejscu w wiosce Bijaković i odcinek na górskim wzniesieniu – 
przysiółku zwanym Podbrdo (parafia Medjugorie). Wizjonerów było sześcioro: 
Vicka Iwankowić (lat 17),  Mirjana Dragićević (lat 16), Maria Pavlović (lat 16), 
Ivanka Iwankowić (lat 15) oraz dwóch chłopców: Iwan  Dragićewić (lat 16) 
i  Jakov Colo (lat 10). 

Piękna, pogodna i uśmiechnięta Gospa – Pani, codziennie rozmawiała z 
dziećmi przyjaźnie, a także razem z nimi się modliła. Przy rozstaniach żegnała się 
zawsze słowami: „Z Bogiem, moje anioły ". W piątek, podczas trzeciego 



widzenia, Mirjana zapytała: „Pani, jak masz na imię?".  W odpowiedzi usłyszała: 
„Jestem błogosławiona Dziewica Maryja". Tego dnia Maryja dużo mówiła 
o pokoju. Płacząc, wołała: „Pokój, pokój, pokój. Pokój musi zapanować między 
Bogiem a człowiekiem, a także między ludźmi! ". 
  W sobotę, 27 czerwca, Mirjana i Jakov prosili Maryję, aby zostawiła jakiś 
znak, ponieważ policja zaczęła rozgłaszać, że dzieci udają, są kłamcami 
i narkomanami. Pani odpowiedziała tylko: „Niczego się nie bójcie ". 

Każdego dnia Gospa po wielokroć prosiła, by dzieci oraz wszyscy modlili 
się coraz goręcej, a księża strzegli wiary ludu i ją umacniali. 
  Szóstego dnia, w poniedziałek, 29 czerwca, rankiem dzieci zostały przez 
policję zawiezione do odległego o 25 km Mostaru na przymusowe badania 
psychiatryczne. Niewierząca lekarka oświadczyła, że dzieci są normalne. Tego 
samego dnia jednak i ona sama – wiedziona ciekawością – znalazła się wśród 
tłumu podczas wieczornych objawień. Poprosiła dzieci, by mogła podejść 
i dotknąć się ramienia Maryi. Podprowadzona, nie  widząc Matki Bożej, 
wyciągnęła swoją rękę, a ta zawisła w powietrzu, opierając się o ramię Maryi. 
Wtedy upadła na kolana i uwierzyła. Był to pierwszy z niezliczonych tysięcy 
cudów medjugorskich. Tego dnia został też - na błaganie rodziców – uzdrowiony 
mały chłopiec Daniel Setko. 

Dzień siódmy i ostatni, 30 czerwca, wtorek. Dzieci zostały podstępnie 
zatrzymane i wywiezione daleko od Medjugorie, dopóki nie minie codzienny 
przedwieczorny czas objawień. Maryja o zwykłej porze przybyła jednak do nich 
na spotkanie z góry objawień oddalonej o wiele kilometrów. Długo z nimi 
rozmawiała i zgodnie z odwieczną chorwacką tradycją odmówiła z dziećmi 
koronkę, zwaną dziś koronką pokoju.  
 15 stycznia 1982 roku komunistyczne władze, pod groźbą uwięzienia i wywózki 
rodziców oraz ich bliskich, zakazały wizjonerem przychodzenia na miejsce 
objawień na Podbrdo. Odtąd Matka Boża ukazywała się w salce przy kościelnej, 
gdy przychodzili do kościoła na Eucharystię i Różaniec. Wszystko, o czym Maryja 
rozmawiała z dziećmi przez te pierwsze 7 dni było później przez Maryję 
powtarzane, wyjaśnione i umacniane. 

Ze względu na dalszą naukę szkolną poza Medjugorie wspólne spotkania 
z Maryją odbywały się już rzadziej. Gospa jednak przybywała do domów 
wizjonerów albo objawiała się im nieoczekiwanie w różnych miejscach. Można 
powiedzieć, że Maryja osobiście i z osobna katechizowała każdego z widzących, 
umacniając do odważnego dawania świadectwa o Jej orędziu. 



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 

Była światłość prawdziwa,/ która oświeca każdego człowieka,/ gdy na świat 
przychodzi (J 1,9). 

W świetle słów z Prologu spróbujmy przyjrzeć się sobie. Wyobraźmy, że 
znajdujemy się w obcym kraju, na przykład w jednym z arabskich krajów. Ludzie 
mówią zupełnie obco brzmiącym językiem, a napisy przypominają raczej obrazki 
czy ornamenty niż słowa. Jesteśmy w środku miasta. Boimy się, że zgubimy 
drogę do hotelu. Czujemy się zupełnie zagubieni. Nikogo nie znamy, nikogo nie 
obchodzimy. Nikt nas nie kocha, nikt się nami nie interesuje. Utonęliśmy 
w tłumie obcych ludzi. Bywają chwilę, że tak czujemy się przed Panem Bogiem. 
Zaplątani w tłum innych ludzi. Czujemy, że i dla Pana jesteśmy obcy. Wydaje się 
nam, że w ogromie istnień ludzkich byłych i obecnych On nas nie dostrzega. Za 
dużo ma na głowie. Może na pewnych wybranych, świętych spogląda, ale na 
mnie? Z uwagą przeczytajmy dzisiejszy fragment Prologu: światłość prawdziwa, 
która oświeca każdego. Każdego, a więc i ciebie, i mnie. Nie jest nawet 
napisane: „wszystkich", ale: „każdego". Każdego indywidualnie Od pierwszej 
chwili jego życia – gdy na świat przychodzi. Pan Bóg w bardzo wielu miejscach 
zapewnia nas, że dla Niego nie jesteśmy tłumem, ani masą. Każdego z nas 
oświeca swoją miłością, każdego zna po imieniu, co więcej: to On nadaje nam 
imię. Pan Bóg zapewnia nas o tym wiele razy, ponieważ nam bardzo trudno być 
o tym wewnętrznie przekonanymi. Niejednokrotnie nasze doświadczenia 
życiowe kuszą nas, byśmy zwątpili, że Bóg nas dostrzega, że o nas się troszczy, 
że o nas pamięta, że jesteśmy dla niego jedyni, niepowtarzalni. Często z powodu 
przykrych wcześniejszych przeżyć boimy się, że utoniemy w anonimowej masie, 
że się zagubimy. Dlatego potrzeba, abyś ty sam wiele razy powtarzał sobie 
i uczył swoje serce, że jesteś kochany Od chwili, gdy przyszedłeś na świat. 
Potrzeba, abyś wiele razy pozwalał, by Bóg cię o tym przekonywał – abyś słuchał 
Jego słów i dowodów miłości do ciebie.: Jesteś kochany miłością taką, jakiej 
pragniesz: największą i wyłączną. I chociaż Pan Bóg kocha drugiego człowieka 
tak samo, to jednak dla Niego, dla Boga jest to możliwe, że ciebie kocha miłością 
wyłączną i jedyną. Tak, jakbyś tylko ty się liczył. Jakbyś tylko ty był na świecie. 
To my ludzie czasem nie potrafimy dzielić naszej miłości i jednych kochamy 
mniej, innych więcej. Bywamy zazdrośni. Ale On każdego z nas kocha miłością 
jedyną.  Tak kocha serce Jezusa, twojego Pana. 

 



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

Jest więcej wiedzy o Bogu niż możemy sobie wyobrazić czy odkryć w ciągu 
całego naszego życia. Więcej jest wiadomości o życiu niż większość z nas zdaję 
sobie z tego sprawę. Oto trochę więcej uwag Pana Jezusa o Nim samym. 
 Pan Jezus oznajmił, że jest w stanie dać nam życie wieczne. 
 "Moje owce słuchają Mego głosu, a Ja je znam. Idą One za Mną i Ja daję im 
życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z Mojej ręki ". 
(J 10,27 – 28) 

Pan Jezus pokazał ludziom, jak mieć bogatsze, głębsze, bardziej sensowne życie 
tu na ziemi. Przypomniał też, że jest życie ponad ludzkim doświadczeniem. 
Wskazywał wieczność. Wielu ludzi czyniło podobnie na przestrzeni historii. 
Wielu mądrych przywódców i nauczycieli pomagało ludziom posiąść głębsze 
doświadczenia życia i wskazywało im wieczność. Ale Pan Jezus poszedł o krok 
dalej. On twierdził, że jest w stanie dać ludziom życie wieczne. 

 Pan Jezus oświadczył, że jest Mesjaszem. 
"Najwyższy kapłan zapytał Go ponownie: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn 
Błogosławionego? Jezus odpowiedział: Ja jestem ". 

 Co Pan Jezus powiedział, że kim jest? Kiedy zastanowimy się nad tym pytaniem, 
to staje się jasne, że nie ma pomyłki. Pan Jezus wielokrotnie w życiu publicznym 
wyraźnie mówił o sobie, że jest długo oczekiwanym Mesjaszem, o którym 
mówiono w Starym Testamencie. Mówił wprost, że jest Bogiem. 

 Pan Jezus oświadczył, że może widzieć przyszłość.  
"Potem wziął Dwunastu i powiedział do nich: Oto idziemy do Jerozolimy i spełni 
się wszystko, co napisali prorocy o Synu Człowieczym. Zostanie wydany w ręce 
pogan, będzie wyszydzony, zelżony i opluty; ubiczują Go i zabiją, a trzeciego dnia 
zmartwychwstanie ". (Łk18, 31 - 33) 

Wielki umysł może studiować wszystko o wczorajszej historii, ale tylko Bóg 
może wejrzeć w przyszłość, powiedzieć zdarzenia każdego kolejnego dnia. Pan 
Jezus często mówił apostołom o przyszłych wydarzeniach. Wiedza o przyszłości 
była znakiem Jego boskości. 
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