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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza. Piotr podszedł do 
Jezusa i zapytał: „Panie, Ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem 
mnie? Czy aż 7 razy?". Jezus  mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 
77 razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się 
rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu 
jednego, który był mu winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich 
oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby 
dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i prosił go: <Panie, 
okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam>. Pan ulitował się nad owym sługą, 
uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze 
współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić i mówić: 
„Oddaj, coś winien!". Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi 
cierpliwość, a oddam tobie". On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do 
więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, 
bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. 
Wtedy pan jego, wezwawszy go, rzekł mu: <Sługo niegodziwy! Darowałem ci 
cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować 
się nad swoim współsługą, jak ja ulitował się nad tobą?>. I uniósł się gniewem, 
pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu nie odda całego długu. Podobnie 
uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu 
bratu". Oto słowo pańskie.  ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO: Ktoś, kto nie zna 
Boga, patrzy na nas. Jakiego Boga objawiam swoim życiem? Miłosiernego? 
Przebaczającego? Hojnego? Czy bezwzględnego, chętnego do osądzania, zawziętego, 
kalkulującego? Święty Paweł uświadamia nam, że nasze życie nie jest naszą własnością. 
Otrzymaliśmy je od Boga i do Niego należymy. Kto nienawidzi drugiego, ten nienawidzi 
„własności" Boga oraz Bożego obrazu i podobieństwa. Wobec Boga zawsze 
pozostajemy dłużnikami. Nie możemy wyrównać rachunku za życie, za zbawienie, za 
życie wieczne. Największym darem dla Niego jest ludzkie przebaczające serce.  

W Bożym Duchu jesteśmy zdolni dokonać tego, co dla nas niemożliwe. Serce pokorne 
to serce otwarte na Ducha Świętego. Oby takie serce w nas biło. 

http://www.czarze/


W I E L K A   T A J E M N I C A   W I A R Y  (21) 

Miłość, która jest w Bogu, i która jest Bogiem, zsyłając nam Ducha 

Świętego nie chciała rozstać się z nami, postanowiła pozostać. W sposób 

szczególny – pod postaciami chleba i wina. Ta miłość tak bardzo chcę się 

udzielać, że można to przedstawić  obrazowo w postaci spiętrzonych fal, które 

prą, chcą się rozlewać. Napięcie między tą siłą, która chce się rozlać,      a tamtą, 

jaką stawia  ludzkie serce, może być tak duże, że opór stawiany łasce może 

zakończyć się nawet boleśnie dla opierającej się duszy. Te fale chcą się rozlewać 

nad całą ludzkością, ale jednocześnie nad każdym człowiekiem. Nade mną. 

Kiedy zadałem sobie pytanie, co robi Chrystus REALNIE OBECNY na 

ołtarzu czy ten sam REALNIE OBECNY Chrystus pozostający w tabernakulum. Dla 

mnie tam zamknięty. Gdyby mógł mi odsłonić, co się dzieje, dostałbym 

prawdopodobnie szoku czy zawrotu głowy, bo zobaczyłbym, że między mną 

klęczącym w kościele  a tabernakulum nie ma ciszy. Ta cisza jest tylko pozorna, 

ponieważ dalszy ciąg adoracji rozgrywa się w moim życiu. Miłość działającego 

w Eucharystii Boga, który chcę ogarnąć mnie sobą, zjednoczyć ze sobą, 

rozlewa się w postaci fal na całe moje życie. Tak słaba jest moja wiara, ale 

On chce wykorzystać tę słabość, żeby móc we mnie działać potęgą swej łaski. 

Żebym tylko Jego pragnął, tylko Jego szukał. A wtedy „zobaczę" Go na ołtarzu, 

stanie się tak bliski, tak REALNIE OBECNY. 



 

N A J Ś W I Ę T S Z A  M A R Y J 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 
 

Konfesjonał Europy 
Ksiądz kard. Vinko Puljić, metropolita Sarajewa nazwał Medjugorie 

największym konfesjonałem Europy. I rzeczywiście: sercem tego miejsca są 
dziesiątki konfesjonałów. Ludzie, często z krańców świata i po latach oddalenia 
od Boga i Kościoła, znajdują ukojenie, uzdrowienie i pociechę. 

Przypomnijmy jedno z niezliczonych nawróceń, jakie się tu dokonały. 
W 53. roku życia przybył do Medjugorie Paulo Brosio, znany włoski dziennikarz 
i prezenter telewizyjny. „Przybyłem tu – jak zapisał – po 37 latach i 7 miesiącach 
życia spędzonego totalnie daleko od Boga i Kościoła. Moja kariera i udane 
programy telewizyjne były moimi idolami i bożkami. W Medjugorie odnalazłem 
Boga. Jego słowo, które było ode mnie tak daleko,  dokonało cudu mojego 
nawrócenia. Ulgę dla duszy przyniosła mi spowiedź". 

Jim Caviezel stał się sławny na cały świat poprzez rolę Chrystusa w filmie 
„Pasja". W jednym z wywiadów powiedział: „Bez Medjugorie nigdy nie 
zagrałbym w „Pasji”, bez tego, czego doświadczyłem w Medjugorie, nigdy nie 
przyjąłbym tej roli". 

Niezwykłe owoce Medjugorie 
Rozliczne są dzieła, które wyrosły z ducha 
Medjugorie. W 1988 roku sir Vince Owen 
z Anglii w Medjugorie przy krzyżu na 
wzniesieniu Kriżevac odnalazł Boga i siebie. 
Tu zmienił całkowicie swoje życie. Postanowił 
dać temu świadectwo: w Malawie, w jednym 
z uboższych rejonów Afryki, na wzgórzu 
Michiru, obok miasta Chilomani, wzniósł 
krzyż identyczny jak ten z Medjugorie. 



Odtąd tysiące ludzi zaczęło – 
również pieszo – przybywać na to 
miejsce, by się to modlić. Nagle 
miejscowy kościół stał się zbyt 
mały. Wybudowano więc nowy, 
taki sam jak w Medjugorie. Potem 
zrodził się pomysł wybudowania 
też medjugorskiej drogi krzyżowej 
w 14 krajach Afryki. Drugi Kriżevac 
powstał w Rwandzie. W Afryce 
planuje się też kolejne centra 
pokoju, modlitwy i duchowej 
odnowy na wzór Medjugorie. 
W Medjugorie nawrócił się też Magnus MacFarlane Barrow, w 2016 roku jeden 
ze stu najbardziej wpływowych ludzi na świecie. On z kolei powołał organizację 
charytatywną: Posiłki Maryi. W kilkunastu krajach Afryki, ale też w Indiach i na 
Haiti, fundacja ta zapewnia ponad milion posiłków dla najbiedniejszych dzieci 
przynajmniej raz dziennie. 

W Medjugorie narodził się też pierwszy wieczernik, zwany z włoska 
Cenacolo, prawdziwy Oddział Ratunkowy dla dusz. Na jego wzór w różnych 
krajach świata, również w Polsce, powstają następne. Są to oazy, w których 
uzależnieni od różnych nałogów odnajdują Boga, a z Nim sens życia. 

Owocem Medjugorie są też prężnie działający i ciągle tworzące się na 
całym świecie, z pielgrzymów medjugorskich, nowe grupy ewangelizacyjno –
modlitewno – apostolskie. Imponującym zjawiskiem jest Festiwal Młodych 
(Mladifest), gromadzący dziesiątki tysięcy uczestników z Europy i całego świata. 

W Medjugorie nadano też światowy 
impet apostolatowi Margaretka i tylko 
Bóg sam jeden wie, ilu kapłanów zostało 
dzięki temu uratowanych. 
 Medjugorie – miejsce łaski i mocy. 
Niezwykła Boża lecznica. Szpital dla 
ducha. Nie ma drugiego takiego miejsca 
na świecie. Stamtąd już nikt nie wraca 
taki sam.  



N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 

BOŻA MIŁOŚĆ. 

WEDŁUG PROLOGU EWANGELII ŚW. JANA 

Na świecie było Słowo, /a świat stał się przez Nie, /lecz świat Go nie poznał. 
/Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli (J 1, 10). 
  

Świat Boga nie poznał i nie przyjął. Na dodatek w swojej pysze ludzie 
Go ukrzyżowali. 
 W Księdze Psalmów ci, którzy patrząc na dzieła Pana Boga nie dochodzą 

do poznania Jego istnienia i dobroci, nazywani są głupcami. Krótko i treściwie. 

Jeśli nie dostrzegamy miłości Boga przejawiającej się we wszystkich 

rzeczach, jakie nas otaczają, a którymi jesteśmy obdarowani, bo są dziełami Jego 

rąk – jesteśmy głupcami. Ty też jesteś dziełem Jego rąk. Popatrz w lustro. Czy 

dostrzegasz w tym obrazie miłość? Czy dostrzegasz kształt nadany dłońmi Pana? 

Jeśli nie, jesteś głupcem – głupcem bardzo kochanym. 

Taka jest o nas prawda, jesteśmy głupcami kochanymi. Przemyśl to – 

w gruncie rzeczy, w głębi serca, niezależnie od tego, jak jesteś ważny i ceniony 

przez innych poczuj się: „misiem o bardzo małym rozumku". W gruncie rzeczy 

jesteśmy takimi małymi istotami. Przyjmij ze zgodą i wzruszeniem, że Bogu to 

wcale nie przeszkadza, aby cię bardzo kochać. 

W liście św. Pawła do Filipian znajdujemy przepiękny wzór do 

naśladowania naszego Pana i Mistrza Jezusa Chrystusa: „Chrystus Jezus istniejąc 

w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem. Lecz 

ogołocił samego siebie przyjąwszy postać sługi i stał się podobnym do ludzi. A w 

tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, uniżył samego siebie, gdy stał 

się posłusznym aż do śmierci, I to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył 

Go ponad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 

zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podniebnych. I aby wszelki 

język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Amen”. 

 

 



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

 
W Cezarei Filipowej Pan Jezus pytał apostołów: 1. Co mówią ludzie, kim 

Ja jestem? 2. Co wy mówicie, kim jestem? Nad tymi pytaniami już się 
zastanawialiśmy, ale jest jeszcze trzecie pytanie, którego Pan Jezus nie zadał. 
Wypływa ono pośrednio z treści Ewangelii. Oto ono: Kim jesteśmy według słów 
Jezusa? Odpowiedź na to pytanie pozwoli przyjrzeć się istocie Pana Boga i lepiej 
zrozumieć Jego miłość 

Pan Jezus powiedział, że jesteśmy dziećmi Bożymi. 
Istnieje tylko kilka bardziej drogocennych rzeczy czy zjawisk na tym 

świecie niż miłość troskliwego ojca. Egoizm i ludzka słabość, pozbawia tak wielu 
ludzi tego doświadczenia, ale kiedy widzimy piękno prawdziwego ojcostwa, 
musimy przyznać, że jest zachwycające. 

Dobry ojciec zaopiekuję się swoim dzieckiem. Zrobi wszystko, by dać 
dzieciom to, czego potrzebują do życia, nauki, wzrastania i pracy. On nie daje im 
wszystkiego, o co proszą. Rozważa każdą potrzebę. I czasami daje im rzeczy, 
których nie potrzebują w danej chwili, zanim o nie poproszą po to, by widzieć je 
pełne radości, kiedy nadejdzie czas na ich użycie. Dobry ojciec zawsze pragnie 
tego, co najlepsze i poświęca wiele dla dobra dziecka. 

Jezus mówi, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że przyszedł, by przypomnieć 
nam o miłości, którą Bóg Ojciec ma dla każdego z nas.  Pan Jezus zachęca nas do 
przyjęcia wyobrażenia Boga jako naszego ojca. 

Znalazłam ujmującą wypowiedź lidera nowojorskiej wspólnoty 
„Dynamiczni Chrześcijanie", który tłumaczy, jak przez pryzmat miłości własnego 
ojca, można dojść do zrozumienia miłości Boga Ojca – naszego Stwórcy: „Zawsze 
wierzyłem, że Bóg mnie kocha. Nie jestem pewien, jak lub dlaczego. Być może 
tak jest, ponieważ zawsze wiedziałem, że mój własny ojciec mnie kochał. 
Pragnął wszystkiego, co było dla mnie najlepsze. Nigdy w to nie wątpiłem. 
Czasami nie zgadzaliśmy się, ale ani razu nie podejrzewałem go o samolubstwo. 
Troszczył się o mnie, bronił i poświęcał wiele tak, żebym mógł mieć w moim 
życiu możliwości, których on nie miał. Łagodził Moje upadki, łączył się ze mną w 
moich sukcesach. Najbardziej ze wszystkiego lubił ze mną przebywać... 

Pomyśl o kimś, kogo znasz, kto jest najlepszy w tej roli. Teraz pomnóż 
całą jego dobroć przez nieskończoność, a osiągniesz zaledwie przelotny błysk 
miłości Boga Ojca. 

Co mówi Jezus, kim ty jesteś? Mówi, że jesteś dzieckiem Boga. " 
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