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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ:  
Czytania: (Iz 5,1-7), (Flp 4,6-9).  
Psalm responsoryjny: Ps 80,9,12-16.19-20).  
Słowa Ewangelii według św. Mateusza (21,33-43).  
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO: 
 

Głównym tematem a w dzisiejszej liturgii słowa jest winnica. Mówi o niej 
zarówno Izajasz w pierwszym czytaniu, Psalmista, jak i ewangelista Mateusz. 
Wszystkie te teksty łączy miłująca postawa Boga wobec swojego ludu, a 
zarazem niewdzięczność ze strony ludu i brak dostrzegania obdarowania. 

Winnicą w pierwszej kolejności jest „dom Izraela”. Bóg jest o niego 
zatroskany, ale ludzie okazują niewdzięczność. Konsekwencją zamknięcia 
Izraela na dar winnicy będzie jej zniszczenie: rozebrany żywopłot, rozwalone 
ogrodzenie, przemiana w pustynię, brak przycinania, plewienia oraz deszczu. To 
obraz duchowych konsekwencji oddalenia od Boga. 

Jezus w Ewangelii podejmuje również temat winnicy. Zwraca się 
w przypowieści do arcykapłanów i starszych ludu, którzy musieli bardzo dobrze 
znać tekst Izajasza. Pogłębia tamto nauczanie poprzez dodanie pracowników 
winnicy posłanych przez gospodarza. Najważniejszym z nich jest syn, z którym 
Jezus się utożsamia. Człowiek w swej przewrotności gotów jest podnieść rękę 
na samego Boga, myśląc, że w ten sposób posiądzie jego dziedzictwo. To 
diabelska pokusa istniejąca od zarania dziejów. Ale zamach na Boga to 
autodestrukcja człowieka. Także ta sytuacja może zostać przezwyciężona 
nawróceniem i ufnym oddaniem się w ręce Boga – jak nauczał św. Paweł: „O nic 
się już nie martwcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu 
w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem". 

W krzyżu Jezusa Chrystusa jest nasza nadzieja i powrót do winnicy. 
 

http://www.czarze/


N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA – RÓŻANIEC ŚW. - PAŹDZIERNIK 
Październik jest szczególnym miesiącem, w którym odmawiamy różaniec. 
Ostatnich kilku Papieży często widzianych było i jest z różańcem w ręku. Św. Jan 
XXIII, Jan Paweł I, św. Jan Paweł II, który zawierzył całe swoje życie NMP – 
„TOTUS TUUS” (Maryjo), Benedykt XVI i obecny Franciszek wskazują na tę 
modlitwę, jako na broń zwalczającą zło, modlitwę o wielkiej mocy. W Fatimie 
Maryja aż sześć razy wzywała wszystkich wiernych do codziennej modlitwy 
różańcowej. 
DLA KOGOJEST RÓŻANIEC?                          
DLA KOGO JEST RÓŻANIEC?                            NA SPACERZ, W KOLEJCE, 
CO TO ZA ZAGADKA?                                        W AUTOBUSIE , W LESIE, 
NAJLEPIEJ SIĘ NADAJE                                      W DOMU I NA PODWÓRKU,     
DLA BABCI I DZIADKA!                                 WSZĘDZIE – GDZIE TYLKO CHCE SIĘ.  
 NIEPRAWDA!                                         WEŹ DO RĘKI RÓŻANIEC! 
JEST DLA KAŻDEGO:                                           NAJDROŻSZY Z KLEJNOTÓW. 
I DLA PROFESORÓW, 
DLA KRAWCÓW                                           TAK RADZI KSIĄDZ IGNACY. 
I LEKARZY,                                                      PATRON OD KŁOPOTÓW. 
I DLA KONDUKTORÓW. 
 DLA KUCHARZY, LEKARZY, 

TRENERÓW, KURIERÓW,  
DLA SPRZEDAWCZYŃ, STRAŻAKÓW 
I DLA INŻYNIERÓW. 

DLA UCZONYCH, KIEROWCÓW, 
ARTYSTÓW, KELNEREK. 
I DLA DZIECI, CO JESZCZE 
NIE ZNAJĄ LITEREK. 
 PODRÓŻNIK TEŻ ODMAWIA RÓŻANIEC             
 W PODRÓŻY. 
 BO DZIĘKI RÓZAŃCOWI 
 PODRÓŻ SIĘ NIE DŁUŻY. 
RÓŻANIEC JEST DLA WSZYSTKICH! 
I O KAŻDEJ PORZE, 
KTO CHCE, TEN NA RÓŻAŃCU 
POMODLIĆSIĘ MOŻE… 



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. 
 CZĘŚĆ 17: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W TRE FONTANE. WŁOCHY1947 ROK  
Spotkanie z Piusem XII 
Wieść o objawieniach w Tre Fontane rozniosła się lotem błyskawicy. Pisały o 
nich gazety rzymskie i europejskie. 9 grudnia 1949 roku Bruno spotkał się z 
Papieżem Piusem XII. Z bólem wyznał, że na 8 września 1947 roku, święto 
Narodzenia Maryi, wiedząc o papieskiej celebracji w tym dniu w Bazylice 
św. Piotra, planował zamach na życie Biskupa Rzymu. Wręczył też Papieżowi 
sztylet z wyrytym przez siebie napisem: „Śmierć papieżowi", mówiąc: „Proszę o 
przebaczenie, gdyż przy użyciu  tego sztyletu planowałem zamach na Waszą 
Świątobliwość". Pius XII, uśmiechnąwszy się, pobłogosławił Cornacchiolę, 
dodając: „Dałbyś, synu, Kościołowi nowego męczennika, a Chrystusowi kolejne 
zwycięstwo miłości". 
Warto dodać, że Pius XII poświęcił naturalnej wielkości figurę Dziewicy 
Objawienia autorstwa Domenico Ponziego, którą już 5 października 1947 roku 
umieszczono w grocie. Niesiono ją w największej w historii Rzymu procesji 
różańcowej, która szła z placu św. Piotra aż do Tre Fontane pośród 
półmilionowej rzeszy zebranych na jej trasie. 
Już w pierwszą rocznicę objawień Bruno założył braterską wspólnotę 
ewangeliczną SACRI, która owoc nie wykonuje swoją misję w wielu krajach - 
nawet w Australii – w środowiskach dalekich od Boga i Kościoła. Sam Bruno 
przyjął imię brat Paolo, bo z prześladowcy, jak św. Paweł, stał się apostołem 
Bożej sprawy.  
Przez całe lata (aż do śmierci 22 czerwca 2001 roku) przychodził często na 
miejsce objawień, a także na wszystkie oficjalne uroczystości. Często też 
prowadził na tym miejscu wspólny różaniec. Bruno był mistykiem, otrzymywał 
od Maryi liczne orędzia i proroctwa, m.in. widział oczyma duszy zamach na Jana 
Pawła II Wielkiego. 
Katechista Bruno spotkał się też wielokrotnie z kolejnymi Papieżami: św. Janem 
XXIII, św. Pawłem VI i wielokrotnie ze św. Janem Pawłem II Wielkim, który był w 
Tre Fontane jeszcze jako kard. Wojtyła w 1975 roku, a potem poprzez ks. kard. 
Andrzeja Marię Deskura i ks. prałata Bogumiła Lewandowskiego wiedział o 
cudach i znakach dokonujących się w Tre Fontane. Warto tu dodać, że uwagę 



przyszłego papieża na Tre Fontane zwrócił Prymas Tysiąclecia, który nawiedził 
to miejsce już w 1958 roku. 
Obecnie 
Po przeszło 70 latach Tre Fontane jest niezwykle żywym ośrodkiem kultu 
Dziewicy Objawienia. W setkach liczą się zarejestrowane cudowne uzdrowienia 
duchowe i fizyczne, jakie się tu dokonały. Te drugie bada specjalna komisja 
medyczna uwiarygodniająca szczególnie spektakularne przypadki. Wśród 
słynnych uzdrowień duchowych warto wspomnieć nawrócenie w 1948 roku 
słynnego włoskiego aktora komediowego Carla Campaniniego. 
12 kwietnia 1980 roku, 33 rocznicę objawień, podczas mszy świętej, w której 
uczestniczyło ponad 3000 osób, miał tu miejsce cud słońca - taki sam jak 
w Fatimie. Ks. Pietro Angelo opisał go: „Słońce podniosło się aż do zenitu, 
zaczęło krążyć wokół własnej osi i posyłać na wszystkie strony wielokolorowe 
błyskawice. Figura Matki Bożej stała się czerwona i również zaczęła 
promieniować błyskawicami łączącymi się ze słonecznymi. Ludzie się 
przestraszyli: jedni płakali, inni krzyczeli, jeszcze inni modlili się na głos. Zjawiska 
trwały około pół godziny ". 
Istotą orędzia z Tre Fontane – jak we wszystkich objawieniach Maryjnych – jest 
przede wszystkim wezwanie do nawrócenia i pokuty, do ekspiacji za uczynione 
zło, zerwania z grzechem i piekielnymi ideologiami, które niszczą nasze życie 
doczesne i wieczne. Oryginalnością tego orędzia jest wskazanie na Biblię jako 
ostateczną normę wiary i postępowania. W czasach wielkiej apostazji 
objawienie w Tre Fontane przypomina, że jeden jest tylko pewny i odwieczny 
fundament i czyste źródło życia duchowego czyli słowo Boga. 
Prawdę zawartą w Biblii od początku wiernie i niezmiennie od czasów 
apostolskich strzeże i wyjaśnia tylko Kościół katolicki. W Tre Fontane Maryja, 
pierwszy raz w dziejach ukazując się z Biblią, przypomina, że tylko ta Księga 
zawiera niezmienną i wieczną mądrość. 
Zwiedziony po wielokroć w życiu przez różne sekty Bruno wraca  w końcu do 
źródła, którym jest Chrystus w swoim Słowie i sakramentach w Kościele 
katolickim. Samym sercem objawień w Tre Fontane jest przesłaniem, że ten, 
„kto odrzuca Kościół, odrzuca też Chrystusa", oraz „że nie ma prawdziwego 
Kościoła bez jedności z Papieżem". 
W 50 rocznicę objawień Jan Paweł II Wielki nadał świątyni tytuł „Święta Maria 
Trzeciego Tysiąclecia w Tre Fontane". Benedykt XVI zaś ogłosił Dziewicę Objawienia 
Patronką Trzeciego Tysiąclecia. W styczniu 2017 roku rozpoczął się proces 
beatyfikacyjny brata Paola – Bruno Cornacchiola. 



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

Ludzie często mylą prostotę i łatwość. Nauczanie Pana Jezusa było 
radykalnie proste. Jego geniusz objawiał się tym, że to co było skomplikowane, 
rozbił na  podstawowe elementy i zaprezentował je w sposób bardzo prosty. 

Różni duchowi przywódcy, w różnych okresach historii często 
przedstawiali drogi wiodące do Boga tak, że przeciętny człowiek nie potrafił nią 
podążać. Bóg dał Mojżeszowi Dziesięć Przykazań. Do czasów Pana Jezusa liczba 
ich wzrosła do 613. Prostota Jezusowego nauczania była radykalna 
w przeciwieństwie do przestrzegania 613 praw obowiązujących w życiu 
codziennym.  

Czytanie Ewangelii jest jakby wyprawą przez zamysł Boga. Każda 
przypowieść bądź nauczanie, każde spotkanie Pana Jezusa wyjaśnia 
człowiekowi, o co Bóg się troszczy, a o co nie. Życie i nauczanie Jezusa Chrystusa 
pomaga nam zrozumieć Bożą hierarchię wartości tak, że możemy poprawnie 
ustawić nasze priorytety.  
Prostota Ewangelii jest genialna. To, czego Pan Jezus nauczał, co robił było 
radykalne. Kiedy rozważamy różne sytuacje i okoliczności z życia Jezusa, ich 
odbicie w Jego wypowiedziach i czynach, to zaczynamy rozumieć, co On robił. 
Nieustannie próbował dojść do korzeni wszystkich sytuacji, odkrywać przyczyny 
wszystkich problemów, odsłaniać i przekształcać głębie serca każdego 
człowieka. Aby odkryć Ewangelię w ten sposób musimy Ją rozważać, 
zastanawiać się nad Nią. Według definicji słowo „rozważać" oznacza: „wziąć pod 
uwagę głębię czegoś, medytować nad czymś". A „medytować" oznacza: wejście 
w duchowe doświadczenie, które przyczyni się do osiągnięcia wyższego 
poziomu świadomości.  

Uczyniła to Maryja. U św. Łukasza czytamy: „Lecz Maryja zachowała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu". (Ełk 2,19) Ona rozważała 
wydarzenia z Jezusowego życia. Była pierwszą, która medytowała  Ewangelię.  

Pan Jezus jest największym nauczycielem, jakikolwiek żył na ziemi. Jego 
słowa są najbardziej wpływowe w całej historii. 

 „Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można 
porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale". (Mt 
7,24) 



CO SŁYCHAĆ W CZARŻU? 

Róże. W naszej parafii Stowarzyszenie Żywego Różańca przeżywa kryzys. W 
ostatnim półroczu pożegnałyśmy dwie zelatorki: + Jadwigę Śliwińską i + Anielę 
Człapa. Odeszły także inne członkinie. Oto lista Róż, ich nazwy, nadane na 
zebraniu 3  października 2018 roku oraz nazwiska członkiń, które odeszły do 
Pana:  
 Róża Różańcowa św. Jana Pawła II – [p. Irena Szczur]: 
+ Jadwiga Śliwińska, + Felicja Meyer, + Zenona Kamińska, + Helena Zielińska, + 
Urszula Przeperska. 
Róża Różańcowa Miłosierdzia Bożego –[p. Człapa]: 
+ Stanisława Sikora, + Aniela Błaszkiewicz, + Łucja Gardzielewska, + Jadwiga 
Klarkowska, + Maria Dołhun.  
Róża Różańcowa MB Wspomożycielki Wiernych - p. Gabriela Pankanin: 
+ Weronika Straszewska, + Stanisława Syrocka, + Klara Zielińska, + Jadwiga 
Blumenstein, + Marta Klarkowska. 
Róża Różańcowa MB Fatimskiej - p. Irena Gąsior: 
+  Anna Sibińska, + Helena Godlewska. 
Róża Różańcowa Miłość Maryi -  p. Barbara Carter: 
+ Elżbieta Kwiatkowska, + Weronika Podlasińska, + Agnieszka Świniarska, 
+ Alicja Rogawska, + Władysława Ożuch, + Zofia Lech, + Maria Stryczek, + Irena 
Wilińska, + Aniela Wilińska. 
 „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im 
świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. 
Pozostałe członkinie, po doświadczeniach pandemii, zaczynają się organizować 
i otaczać modlitewną opieką najbardziej potrzebujących. Mam tu na myśli 
chorych. Modliłyśmy się indywidualnie za Olka i Marcelinę, ale pierwszą 
zorganizowaną modlitwą otoczyłyśmy kleryka Łukasza, prosząc o Jego 
uzdrowienie. Obecnie modlitwę tę prowadzą Róże. Przy tej okazji narodził się 
pomysł omadlania chorych, których w naszej parafii ostatnio przybyło. Dlatego 
apeluje do tych, którzy opiekują się chorymi, aby zgłaszali potrzebę modlitwy o 
uzdrowienie dla nich. Intencje, spisane na kartce, będzie przyjmować jedna z 
zelatorek - pani Irena Gąsior. 
W parafii Obecnie mamy 5 Róż. Bez miłości i modlitwy trudno jest żyć. Przez tę 
krótką informację apeluję do wszystkich wiernych naszej parafii o włączenie się 
w szeregi Stowarzyszenia Żywego Różańca. Zapraszamy! 
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