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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. 
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Gdy brat 
twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w 
cztery oczy. Jeśli cię słucha, pozyskasz swego brata. 
Jeśli zaś nie słucha, weź z sobą jeszcze jednego albo 
dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech 
świadków oparła się cała sprawa. Jeśli tych nie 
usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, Niech ci 
będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, 
cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie 
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę, powiadam wam: 
Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będziecie, to wszystko 
otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej 
zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich ".  Oto słowo pańskie.  

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO: Bóg jest wspólnotą Trzech Osób, 

połączoną więzami niepojętej miłości. Kościół to wspólnota narodzona z 
miłości Boga do człowieka. Stwarzając nas, Bóg zawarł w naszym sercu 
potrzebę kochania i bycia kochanym. Grzech pierworodny uderzył w tę 
jedność. Szatan, wzbudzając nieufność do Stwórcy, oddzielił człowieka od 
Boga, ale oddzielił również od człowieka, by doprowadzić do 
wewnętrznego rozdarcia. Powstały mury oddzielające nas od Boga i od 
człowieka. Zburzył je dopiero Jezus Chrystus, który swoją miłością zawartą 
w  Eucharystii pragnie rozniecić uśpiona w nas miłość. Gdy troska o 
drugiego człowieka wyrażona w  modlitwie, w przebaczeniu i pomocy, jest 
praktykowana, to Bóg jest obecny. Tam, gdzie jej nie ma Bóg zdaje się być 
nieobecny.  

„Gdzie miłość wzajemną i dobroć, tam znajdziesz Boga żywego". 

http://www.czarze/


Maryjo, daj rodzinom ziarno dobrych słów 

Tyle pokoleń przychodziło do naszej świątyni, przed obraz Matki Bożej 
Wspomożycielki Wiernych – Czarżeńskiej Pani. Dziś zapytajmy siebie, czy 
kochamy Jej Syna, czy troszczymy się o Jego los w nas, czy liczymy się z Nim 
w naszym postępowaniu, czy życiem nie zaprzeczamy, że Go znamy. 
Narodzenie Najświętszej Maryi Panny jest świętem radości i rodziny. Czy 
przyszłość Polski, świata nie zależy od tego, jakie będą rodziny? Przecież od 
jej kondycji zależy potęga państw i narodów. Jeśli instytucja rodziny 
upadnie, to nie zastąpią jej żadne inne rozwiązania. 
Polską kulturę, obyczajowość i styl życia kształtowała głęboka wiara i miłość 
do Maryi - Matki. To ona kształtowała życie małżeństw i rodzin. Nie wolno 
nam zmarnować tych wielkich, Bożych darów.  
Dziś potrzebna jest szczególna troska o młode pokolenie. Młodym ludziom 
proponuje się różne formy niechrześcijańskiej religijności, w których nie ma 
przywiązań, nakazów czy zakazów, w których nie określa się prawd wiary, a 
każdy może wierzyć w to, co mu się podoba, i postępować tak, jak chce.  
Dlatego rodzinom i młodzieży trzeba wskazywać idee głoszone przez 
Kościół, który jest znakiem sprzeciwu, który zawsze mówi złu: „Non 
possumus" - "my nie możemy", bo chce bronić zagrożonego człowiek, jego 
godność i fundamentalne prawa, by chronić świętość małżeństwa i rodziny, 
jej chrześcijańską moralność i wolność. Wołajmy: „Non possumus”, kiedy 
będzie się szydzić z symboli narodowych i podważać patriotyzm, ośmieszać 
chrześcijańskie dziedzictwo. Pytajmy: Jakimi jesteśmy chrześcijanami w 
rodzinie i miejscu pracy, w szkole i społeczeństwie. 

Matko Słowa Wcielonego, Maryjo, niosąca w Jezusie Dobrą Nowinę 
Elżbiecie, Matko słuchająca i rozważająca Słowo Boże, proszę Cię dzisiaj tu, 
na odpuście w Czarżu, módl się o odpowiedzialność za każde wypowiadane 
i pisane słowo w ojczystym domu. Jak pisał Brandstaetter: „Niech ani jedno 
słowo, tu, w Polsce, nie będzie złe, niech ani jedno słowo nie czai się do 
skoku, niech ani jedno słowo nie nienawidzi, niech nie krzywdzi, niech nie 
zabija, niech wybacza, niech leczy, niech łagodzi, niech zamyka człowiecze 
rany, jak skrzydła ołtarza". Matko polskiej mowy, Królowo Rodzin - módl się 
za nami.                                                                                                     proboszcz 



KRÓLOWA   MARYJA 
Pani nieba i ziemi 

Od zarania dziejów, zanim jeszcze powstała ziemia, Bóg miał w 
swoim zamyśle stworzenie Niewiasty, łaski pełnej Pani, kobiety, która 
towarzyszyłaby Mu w opiece nad rodzajem ludzkim. Taki właśnie zamysł był 
realizowany w raju, kiedy Pan Bóg stworzył mężczyznę, a z jego żebra 
stworzył kobietę – Ewę. To ona miała być matką całego rodzaju ludzkiego i 
pełnić, wyjątkową, opiekuńczą rolę wśród królestwa na ziemi. Niestety, 
Ewa okazała się słabą istotą i uległa namowie złego. Demon pod postacią 
węża skusił ją, by zerwała zakazany owoc. Zgrzeszyła. Doszukiwała się 
potwierdzenia swojej własnej boskości. Chciała być równa Temu, który ją 
stworzył. Na dodatek pociągnęła za sobą mężczyznę, Adama. Zabrakło jej 

miłości. Zabrakło wielu przymiotów np. miłosierdzia, 
aby mogła wesprzeć Stwórcę w opiece, kształtowaniu 
ludzi oraz przykładnym wypełnianiu Bożej woli. 

To czego zabrakło Ewie w pełni posiadała 
Najświętsza Maryja Panna. Jej zapowiedź w Starym 
Testamencie pojawiała się w różnych księgach, aż w 
końcu Pan Bóg powołał Ją do istnienia. Stworzył Ją 
taką, aby On sam mógł rozwijać się w Niej jako 
człowiek. Pan - panów Król - królów przyszedł na ten 
świat przez Bramę, jaką była Najświętsza Maryja 
Panna. W ten sposób uczynił Ją współrządzącą osobą, 
Królową Jego Królestwa, a zarazem Królową 
wszystkich, którzy  żyli na ziemi. 

 
Ewangeliczna scena, w której Pan Bóg – Jezus Chrystus przekazuje 

Matce Bożej – ludzi tego świata, jest wypowiedź Pana Jezusa z wysokości 
krzyża, a w której On oddaję św. Jana Jej macierzyńskiej opiece. „Gdy Jezus 
zobaczył Matkę i stojącego obok ucznia, którego miłował, zwrócił się do 
Matki: <Kobieto, oto Twój syn>. Następnie rzekł do ucznia: <Oto twoja 
Matka". (J 19,26 - 27) 

Maryja była Łaski Pełna. Dowiedziała się o tym wspaniałym darze 
podczas sceny zwiastowania. Anioł Gabriel rozpoznał ją. Rozpoznał tę 

To zdjęcie, autor: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obraz_Matki_Bo%C5%BCej_Ko%C5%9Bcierskiej_Kr%C3%B3lowej_Rodzin
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


jedyną, umiłowana, pokorną i w pełni oddaną Niewiastę. On Ją rozpoznał. 
Rozpoznał Jej zupełne oddanie woli Bożej.  

Święty Łukasz napisał, że Ona „uwierzyła, że spełnią się słowa 
powiedziane Jej od Pana". (Łk 1,45) Maryja jest Matką Pana Jezusa 
Chrystusa – Króla. Pan Bóg postawił Ją ponad wszystkimi ludźmi i to właśnie 
nadaje Jej tytuł naszej Królowej. Maryja całym swoim życiem, każdym 
wypowiedzianym słowem i z miłością zachowywane w Jej sercu, daje 
przykład, że królować znaczy służyć. Święty Mateusz postępując śladami 
Mistrza, stwierdza: „Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się 
wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony". (MT 
1,12) Matka Boża i Jej Syn są tego przykładem. Czy jest ktoś w historii 
ludzkości i współcześnie, kto potrafiłby uniżyć się aż tak, jak to zrobił Jezus 
Chrystus Król? 

O Maryi napisał św. Jan Paweł II w „Liście do kobiet":                               
„Oddając się na służbę Bogu, oddała się też na służbę ludzi: służbę miłości. 
Właśnie ta służba pozwoliła Jej przeżyć doświadczenie tajemniczego, ale 
prawdziwego królowania. Nie przez przypadek jest wzywana jako królowa 
nieba i ziemi". 

 

 

 

 

 

 

 

Taką właśnie widzieli Ją mieszkańcy Wilna, którzy Matce Bożej w Ostrej 
Bramie założyli Dwie Korony, symbolizujące Królową Nieba i Królową 
Ziemi. 



FAKTY O ŻYCIU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
 Co roku 8 września Kościół obchodzi święto Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, w którym podkreśla się, że wschodzi Jutrzenka, 
Zwiastunka nowego dnia: narodzenie Dziewicy zapowiada narodzenie 
Jezusa. Sobór Watykański II w Konstytucji o Kościele – „Lumen gentium”, w 
rozdziale o Maryi, podaje: „Wraz z Nią, wzniosłą Córą Syjonu, po długim 
oczekiwaniu spełnienia obietnicy, przychodzi pełnia czasu i nastaje nowa 
ekonomia zbawienia, kiedy to Syn Boży przyjął z Niej naturę ludzką, aby 
przez tajemnice ciała uwolnić człowieka od grzechu”(KK 55).   
 

1. Kiedy urodziła się Matka Boża? 

Od wieków starano się ustanowić datę urodzin Maryi. Posługiwano się 
raczej przekazami kultowymi, a nie historycznymi. W końcu ustalono dzień 
8 września, a odliczając od niego 9 miesięcy, przyjęto datę poczęcia Maryi, 
czyli święto Niepokalanego Poczęcia – 8 grudnia. Gorzej wyglądają 
poszukiwania roku narodzin Maryi. Biorąc pod uwagę dwa fakty, można ją 
ustalić z dużym prawdopodobieństwem. Po pierwsze – dziewczęta w 
tamtych latach w Izraelu wychodziły za mąż w wieku 12 do 14 lat. Po drugie 
– bardzo prawdopodobną, historyczną datą narodzin Jezusa jest 6 rok p.n.e.  
Zatem 6 + 14 = 20. Matka Boża mogła urodzić się około 20 roku p.n.e. Fakt 
ten mógł się stać w tym samym czasie, kiedy Herod Wielki rozpoczął 
rozbudowę Świątyni Jerozolimskiej. 

2. Gdzie urodziła się Matka Boża? 

W poszukiwaniu miejsca narodzin brano pod uwagę Jerozolimę lub 
Nazaret. Ogólnie przyjęto, że Najświętsza Maryja Panna urodziła się w 
Nazarecie. Byłoby to zgodne ze słowami, które cytuje Święty Jan w 
Ewangelii: „Czyż może być coś dobrego z Nazaretu?" powiedział Natanael 
do Filipa (J 1,46) 

3. Do którego rodu Izraela należała Maryja? 

Z pewnością do bardzo skromnego, bo św. Łukasz nic o nim nie mówi. A 
wspomina o rodzinach św. Elżbiety (Łk 1,5) i prorokini Anny (Łk 2,36). Pan 
Bóg docenia pokorę i skrytość – nie zwraca uwagi na wielkość człowieka. 



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 

Siódmy widzący – O. Jozo Zovko 

Proboszcz parafii św. Jakuba Apostoła w Medjugorie, o. Jozo Zovko, 
na początku sceptycznie podchodził do relacji o objawieniach. Było tak do 
momentu, kiedy Matka Boża ukazała się jemu samemu podczas 
nabożeństwa w kościele. 

Pewnego razu podczas odmawiania z wiernymi Różańca i on sam 
zobaczył Gospę. Przerwał modlitwę i spontanicznie zaczął śpiewać: „Piękna 
jesteś, piękna, Dziewico Maryjo". Cały kościół zauważył, że z proboszczem 
dzieje się coś niezwykłego, i podjął wspólny śpiew. O. Jozo potwierdził, że 
zobaczył na obłoku Matkę Bożą. On, który do tej pory był nie tylko 
sceptyczny, ale i przeciwny rozgłaszaniu objawień, od tej chwili stał się ich 
prawdziwym apostołem i gorliwym orędownikiem. 

Objawiając się o. Jozo, Maryja przygotowała go na całe lata 
fizycznego i psychicznego maltretowania. Charyzmatyczny sługa Maryi był 
wielokrotnie zastraszany przez tutejsze służby bezpieczeństwa, bity, a w 
końcu skazany na 3,5 roku więzienia przez komunistyczne władze 
Jugosławii. W czasie przesłuchań wybito mu wszystkie zęby. Po wyjściu z 
więzienia spotkał się z  oszczerczymi oskarżeniami i został opuszczony 
nawet przez tych, którzy powinni go bronić. Sędziwy już, blisko 80-letni o. 
Jozo, dożywa swoich dni we franciszkańskim klasztorze w Zagrzebiu. 
Pamięć o nim trwa w Medjugorie. Słusznie uważany jest za 
najodważniejszego obrońcę parafii.   

Kiedy zapytano o. Jozo, jak ocenia sytuację wiary w Polsce, 
odpowiedział: „Dlaczego wraca u was w różnych formach i podróżnymi 
postaciami komunizm? Dlatego, że się za mało modlicie. Odwracanie się od 
Boga, od wiary, od Matki Bożej niesie nieobliczalne konsekwencje. Choćby 



kolejnym papieżem był również Polak, sytuacja nie zmieni się, jeżeli nie 
zmienią się sami Polacy". 

 Stanowisko Kościoła 

Póki objawienia trwają, Kościół nie może wydać ostatecznego 
werdyktu. Kolejne komisje pochylają się nad nimi i badają. Nigdy – jak dotąd 
– Kościół nie wypowiedział się o medjugorskich objawieniach negatywnie, 
pomimo podnoszonych czasem wątpliwości. Co więcej, największe 
autorytety teologiczne, jak ksiądz Rene Laurentin, czy ks. Kard. Hans Urs 
von Balthasar, stanęły w obronie orędzia z Medjugorie. Podobnie też z 
otwartym sercem przybyli do Medjugorie ojciec Gabriel Amorth, ojciec 
Daniel Ange czy Matka Teresa. 

Dla niektórych do dziś przeszkodą jest długość objawień. 
Zapominają, że na zatwierdzenie objawień Champion czekano aż 151 lat, a 
w Laus prawie 300 lat. Również i długość objawień w Medjugorie nie jest 
wcale rekordowa, bo w tymże Laus objawienia trwały codziennie przez 54 
lata, począwszy od 1647 roku. 



MARYJA – WSPOMOŻYCIELKA WIERNYCH 

To jest naprawdę cudowne, że ludzie potrafią uzewnętrznić swoje uczucia 

do Maryi i nazywać ją: Królową Polski, Wspomożycielką Wiernych, Królową 

Nieba i Ziemi, Matką Bożą Śnieżną, Opiekunką Rodzin, Gwiazdą Nowej 

Ewangelizacji, Szafarką Łask, Matką Nieustającej Pomocy, Piękną Miłością, 

że zwykły człowiek taki, jak ty i ja potrafię zrozumieć, kim tak naprawdę 

została przez swoją skromność, pokorę i cichość Najświętsza Panienka. Na 

łamach naszego biuletynu zamieszczamy cykl o objawieniach Najświętszej 

Marii Panny. Objawienia są z pewnością prowadzeniem i wspomaganiem 

wiernych dobrą radą. Ukazanie drogi miłości prowadzącej do naszego 

zbawienia, prowadzącej do Jezusa, do imienia, które znaczy: Bóg zbawia. 

Ona rzeczywiście w momencie przekazania Jej św. Janowi i oddaniu się św. 

Jana w Jej macierzyńską opiekę, została naszą Królową i naszą Matką. 

Przyjęła na siebie wielkie zadanie: wspomaga i uczy nas głębokiej wiary oraz 

daje nam rady i pokazuje nam swoje krwawe łzy, bo oddalamy się od Boga,  

idąc nie tą drogą, którą powinniśmy. Napomina nas, jako swoje dzieci.  

Przypomina o sprawiedliwości Boga Ojca, który umie ukarać. Jednocześnie 

wyczuwamy, że Ona nas pragnie wspomagać. Swoją nieskończoną dobrocią                            

i miłosierdziem. Nasze poczynania prawdopodobnie są tak źle 

przyjmowane w niebie, że Ona próbuje nam ukazać  przyszłość, paruzję 

(ponowne przyjście Jezusa Chrystusa) jako ostrzeżenie. Obrazy przyszłości 

przekazywane we wszystkich objawieniach XIX i XX wieku są porażające. 

Czasami nie rozumiem, jak ludzie, którzy myślą i mają dostęp do tych 

opisów w objawieniach, nie manifestują przeciwko złu, np. zabijaniu 

nienarodzonych dzieci lub osób starych, bądź przewlekle chorych. Ponad 30 

lat temu w Wielkiej Brytanii oglądałam film nakręcony w jednym z 

tamtejszych hospicjów, w którym żegnano się z bardzo chorym ojcem 

rodziny, a chwilę później dokonano eutanazji, o czym nie mogę zapomnieć 

choć wyłączyłam bardzo szybko telewizor, a od tego momentu minęło już 

tyle lat. Ja ciągle mam ten obraz przed oczyma.  



Człowiek potrafi być wielki. Potrafi być jak św. Jan Paweł II, który poznał 

Bożą Miłość i rozprzestrzenił ją na cały świat. Ale, niestety, człowiek może 

stać się takim, jak nasi bracia i siostry z LGBT, bądź reprezentanci opcji 

lewicowych, którzy uważają to, co Pan Bóg ukazał za dobre jako coś, co 

należy zwalczać np. rodzinę. 

Z przerażeniem myślę, co może się z nami stać. Niektóre z 

oświadczeń Maryi już się spełniły. A są jeszcze obrazy, które opisują 

przyszłość, jeżeli świat się nie zmieni. 

Nie wyobrażam sobie, aby ludzie, którzy mają rozum i serce, nie stali się 

stronnikami naszej Królowej i nie wspomagali Jej w walce ze złem, by świat 

stawał się coraz lepszy. Dlatego czyńmy po cichu wszystko, aby coraz więcej 

ludzi skupiało się wokół Boga. Aby dzieci i młodzież czuły się w kościele jak 

w swoim domu. A my wszyscy byśmy przeżyli miłość i dobro, i pokój. A 

każdy z nas był drogocenną perłą, która przyciągałaby świat do Maryi. 

Mateńko i Królowo, bądź naszą wspomożycielką! 

Wspomożycielko Wiernych, módl się za nami! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Help_of_Christians
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


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

Kiedy weźmiemy pod uwagę te wszystkie wcześniej wymienione 
fakty, łatwo dostrzeżemy, że pierwsi chrześcijanie mogli dojść do wniosku, 
że Jezus był Bogiem. Jezus sam powiedział, że „jest Bogiem”, zaprezentował 
wiele dowodów wspierających to stwierdzenie. Następna generacja 
chrześcijan wierzyła, bazując na pełnych mocy zeznaniach tych, którzy znali 
Jezusa, chodzili z Nim, słuchali Jego nauczania oraz byli świadkami Jego 
niesamowitych czynów. Te świadectwa były przekazywane z pokolenia na 
pokolenie, najpierw ustnie, następnie w formie manuskryptów, a dzisiaj w 
Ewangeliach, które znajdują się w Piśmie Świętym..  

Może najbardziej silnym i nie do odparcia świadectwem jest fakt, że 
jedenastu z dwunastu apostołów (z wyjątkiem św. Jana) wolała umrzeć niż 
zaprzeczyć temu, co wiedzieli, że było prawdą o życiu Jezusa, o Jego śmierci 
i zmartwychwstaniu. 

Gdyby Jezus nie był Tym, za kogo się podawał, Jego przeciwnicy 
(faryzeusze, saduceusze i uczeni w Piśmie) mogliby Go łatwo 
zdyskredytować i zmusić do milczenia. Wtedy nie byłoby potrzeby 
ukrzyżowania.  Są przecież w Piśmie Święty i nie tylko, wzmianki o 
nauczycielach, którzy ogłaszali się mesjaszami. Oni sami i ich nauka 
zniknęła, podczas gdy nauka i osoba Jezusa wciąż są żywe po dzień 
dzisiejszy – ponad dwa tysiące lat od czasu, gdy Pan Jezus chodził po 

świecie.   

Dla tych którzy są pokornego serca, świadectwo 
Pana Jezusa jest obezwładniające i prędzej czy później 
każdy dociera do tego samego wniosku: Jezus jest tym, za 
którego się podaje.  

 Z Listu świętego Pawła do Rzymian: „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) 
To zdjęcie, autor: 

http://www.willemcroese.nl/wie-is-god-jezus-christus/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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