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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ:  
Czytania: (Ez 18,25-28); (Flp 2,1-11). 
Psalm responsoryjny: (Ps 25,4-9). 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza (21,28-32).  
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO: 

Czasem prawda potrafi nas zaboleć, i dobrze, gdy wtedy jej nie 
odrzucamy. Jeśli natomiast ją kwestionujemy, usprawiedliwiając się, starając 
się ją wyeliminować po to, żeby wyjść z twarzą z niewygodnej sytuacji, to jest 
źle i mamy się czego obawiać. Za chwilę, ku naszemu zdumieniu i oburzeniu, 
zobaczymy najgorszych nośników, którzy przyjęli z prostotą Słowo Boże 
i „śmigają" przed naszymi oczami do nieba. Dlaczego? Bo nie mają nic do 
stracenia, a słowo Boga i Jego miłosierdzie głęboko ich dotknęło, wprawiło w 
ruch kierując w dobrą stronę. 
  Jezus nie przychodzi, aby nam zapewnić pomyślność w interesach, 

wygodne lub przynajmniej w miarę dostatnie życie. Przychodzi, aby swoim 

Ciałem, Krwią i Słowem życia przemienić nasze serca wyrywając je z egoizmu. 

  O oczekiwanych owocach słyszymy dzisiaj w drugim czytaniu. 
Św. Paweł dzieli się swoim doświadczeniem przemiany z zapatrzonego 
w siebie faryzeusza w człowieka rozpalonego miłością 
do Boga, miłością i troską o innych. Jezus może nam dać 
znacznie więcej, niż się spodziewamy. To dar 
wykraczający poza ciasne ramy tego życia. Bóg w Jezusie 
Chrystusie, „wyszedł z siebie", aby nas do siebie 
przyciągnąć. Dla jednych są to słowa nadziei, dla innych 
kolejna abstrakcja. Wśród których się znajdujemy? 

 

http://www.czarze/
https://en.wikipedia.org/wiki/Torah
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CO SŁYCHAĆ W CZARŻU? 

 

Lektorzy 
 

  Jeszcze dwa lata temu bardzo niewielu ludzi 

stawało przy OŁTARZU SŁOWA, by czytać biblijne teksty. 

Ciągle pamiętam śp. panią Jadwigę Śliwińska, 

która czytała - służyła na chwałę Boga - mając prawie 

dziewięćdziesiąt lat. Zawsze byłam pełna podziwu dla 

Niej. W dalszym ciągu słyszę Jej donośny głos, nie tylko 

brzmiący od ołtarza, ale także wtedy gdy opowiadała 

o czasach, w których w naszym kościele działo się 

o wiele więcej niż teraz. Mówiła: „Pani, to nie tak jak 

teraz –wygoda, ale człowiek wskakiwał na rower, 

różaniec do ręki, by go odmówić w drodze do kościoła. I w domu trzeba było 

zrobić i w kościele. I dawaliśmy radę." 

Śp. panią Śliwińską należy uczcić wspomnieniem. I myślę, że to kiedyś zrobimy. 

Powróćmy jednak do naszego tematu i lektorów. Z przyjemnością 

muszę stwierdzić kilka faktów. Po pierwsze jest nas sześciu, czasami ośmiu. 

Wynika to stąd, że nie wszyscy mają czas. Po drugie zaczynamy formować się. 

Mamy liderkę wspólnoty lektorów: panią Dorotę Borek. Do szczęścia 

potrzebne nam są informacyjno-organizacyjne spotkania. Mam ogromną 

nadzieję, że jest to także wolą naszego Pana, Jezusa Chrystusa i one też 

zaistnieją. 

Czytelników proszę, aby wspierali nas modlitewnie, prosząc 

o wytrwałość, rozwój zdolności w przekazywaniu natchnionych słów i wzrost 

wiary. 

    Z góry dziękuję: „Bóg zapłać". 

 

 

 



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 16: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W TRE 

FONTANE.WŁOCHY. ROK 1947. 

„Bruno, basta " 

W tym samym momencie widzi 
przy swojej twarzy przezroczyste ręce, 
które zdejmują z niej jakby zasłonę. 
W niezwykłej światłości we wnętrzu 
groty Bruno spostrzega, że naprzeciw 
niego stoi „Bella Signora". Ma około 165 
cm wzrostu, Jej bose nogi wspierają się 
na kawałku skalnego tufu. Jest 
w śnieżnobiałej sukni przepasane 
różową szarfą, w długim zielonym 
płaszczu pokrywającym głowę i całą 
postać. W skrzyżowanych na piersiach 
dłoniach przyciska do serca Biblię 
w szarej obwolucie. Na ziemi obok Niej 
leży porzucona czarna sutanna oraz 
złamany krzyż, podobny do tego, który 
Bruno sam kiedyś świętokradzko 
zniszczył. 

Twarz Pięknej Pani o semickich 
rysach była niezwykle śniadooliwkowej 
urody. Jej piękne oczy były pełne 
miłości, ale 
też i smutku. 
Owładnięty 
zachwytem i niezwykłym pokojem serca wizjoner usłyszał słowa: „Bruno, 
basta! Koniec. Jestem Dziewicą Objawienia". 

 



Bella Signora mówi dalej 

Swoista „audiencja" trwała blisko półtorej godziny. Głos Maryi – jak 
później Bruno wyznał – brzmiał jak niesłyszalna nigdy na ziemi 
najdelikatniejsza muzyka. Cała postać Matki Najświętszej promieniowała 
niebiańskim blaskiem. 
Bella Signora mówiła: „Jestem Dziewicą Objawienia, a Objawienie to są słowa 
Boga, które mówią również o Mnie. Prześladujesz Mnie, przestań Mnie 
prześladować. Czas najwyższy, abyś z tym skończył. Wracaj do świętej 
wspólnoty Kościoła katolickiego. Owczarni Królestwa Niebios na ziemi. 
Obietnica Boga jest i pozostaje wieczna i niezmienna. Dziewięć pierwszych 
piątków do Serca Jezusowego, które odbyłeś, zanim wstąpiłeś na drogę 
kłamstwa, uratowały cię, Bruno! Moje ciało nie uległo zepsuciu. Mój Syn 
i Aniołowie przyszli, aby Mnie zabrać z tego świata. Proszę o to, aby tutaj dużo 
się modlono i codziennie odmawiano różaniec o nawrócenie grzeszników, 
niewierzących i o jedność chrześcijan. Na tej ziemi pełnej grzechu dokonam 
potężnych cudów dla nawrócenia niewierzących". 

W nawiązaniu do tych słów Maryi „ o ziemi " pielgrzymi nawiedzający 
Tre Fontane zabierają grudki tej świętej ziemi, po której stąpała Dziewica 
Objawienia. Tak jak woda z Lourdes, tak ziemia z Tre Fontane jest bowiem 
narzędziem łask. Świadczy o tym niezliczona liczba tabliczek dziękczynnych 
wokół sanktuarium. 

 Powrót do kościoła 

Po pewnym czasie, tak jak Maryja powiedziała, Bruno spotkał starszego 
kapłana, który przyszedł mu z pomocą. Był nim ksiądz Gilberto Carniel, znany 
powszechnie z charyzmatu przygotowywania odstępców do powrotu do 
Kościoła katolickiego. Okazało się, że był to ten sam ksiądz, któremu Bruno 
kiedyś celowo, z nienawiści do kapłanów, zatrzasnął drzwi tramwaju, łamiąc 
mu przez to nogę. Wzruszony nawróceniem grzesznika ksiądz Gilberto uściskał 
Bruna i przeprowadził z nim oraz z jego żoną Jolandą i dziećmi kilka godzin, aby 
duchowo przygotować ich wszystkich do powrotu do Kościoła katolickiego. 
18 maja 1947 roku po odpowiednim przygotowaniu wszyscy złożyli wyznanie 
wiary i nastąpił ich oficjalny powrót do wspólnoty katolickiej. 



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 początku było Słowo,/ a Słowo było u Boga,/ i Bogiem było Słowo./ Ono 

było na początku u Boga./ Wszystko przez Nie się stało,/ A bez 

Niego nic się nie stało,/ co się stało./ W Nim było życie,/ a życie 

było światłością ludzi,/ a światłość w ciemności świeci/ 

i ciemność jej nie ogarnęła./ Była światłość prawdziwa,/ która 

oświeca każdego człowieka,/ gdy na świat przychodzi./ Na 

świecie było Słowo,/ a świat stał się przez Nie,/ lecz świat Go nie 

poznał./ Przyszło do swojej własności,/ a  swoi Go nie przyjęli./ 

Wszystkim tym jednak,/ którzy Je przyjęli,/ dało moc, aby się 

stali dziećmi Bożymi   (J 1,1-12). 

Rozważamy słowo prologu czyli wstępu do Ewangelii św. Jana. Według 

słów kardynała J. Ratzingera – późniejszego papieża Benedykta XVI – jest Ono 

pieśnią ku chwale Jezusa. Niech kilkakrotne przeczytanie będzie pieśnią 

uwielbienia naszego Pana Jezusa w Jego bóstwie. Przeczytajmy to Słowo tak, 

Jak odmawia się modlitwę – kierując całą swoją osobę ku niebu – do Boga. 

Spróbujmy zaśpiewać z miłością i radością ten hymn czci i uwielbienia 

z największej głębi naszego serca, ze świadomością że jesteśmy kochani przez 

Tego, któremu śpiewamy. 

Wyobraźmy sobie, że odczytując ten hymn włączamy się w chór 

wszystkich wieków, świętych i aniołów, którzy wychwalają Pana. 

Prolog został napisany blisko 2000 lat temu. Wyobraźmy sobie, w jak 

licznym jesteśmy towarzystwie. Ile milionów głosów musi stanowić ten chór 

miłości, uwielbienia, wdzięczności, czci. I w jak doborowym towarzystwie 

znaleźliśmy się. 



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

 
Pan Jezus nie był pochłonięty przez poglądy 

politycznej poprawności. Nie był obciążony potrzebą 

bycia lubianym przez ludzi. Nie uległ wpływom mody 

lub wygody. Zamiast tego, pozwolił królować prawdzie. 

Prawda jest radykalna. Przestrzegać w pełni 

prawdy w każdej sytuacji życiowej jest niesamowicie 

trudno. Wymaga to serca kogoś świętego i dyplomacji 

doświadczonego ambasadora. Każdego dnia jesteśmy 

kuszeni na dziesiątki sposobów, aby zniekształcić 

związek z prawdą, by ignorować albo nagiąć ją czy 

uformować na miarę politycznej poprawności lub 

zaspokoić pragnienie bycia lubianym, modnym czy wygodnym. Ale 

Pana Jezusa nie interesowała powierzchowna prawda, A to jest 

radykalne. On docierał do samych korzeni. Przez pryzmat prawdy Jezus 

układa wszystko na właściwym miejscu, wnosząc porządek do każdego 

aspektu życia i wskazując prawdziwą wartość spraw. Wszyscy 

wyczekujemy tego Boskiego ładu. 

Pan Jezus przypomina nam to za każdym razem, że Boże 

przedsięwzięcia nie są tylko inną odmianą ludzkich rozwiązań, ale że 

one są raczej radykalnie różne. Potraktujmy którąś z Jezusowych nauk 

poważnie, a niektórzy ludzie z naszego otoczenia pomyślą, że 

posuwamy się za daleko. Nauczanie Pana Jezusa zaprasza nas do 

radykalnej miłości. Jest ona sercem Ewangelii. Pan Jezus nakłania nas, 

abyśmy przekazywali ową miłość w ciągu codziennych zdarzeń 

naszego życia  

Pan Jezus był radykałem. Jego życie było radykalne. Jego 

śmierć była radykalna. Jego nauczanie było radykalne. One dotykały 

korzeni spraw. Jego miłość była radykalna. A to wszystko zmieniło bieg 

ludzkiej historii. 

Święty Paweł w Liście do Filipian pisze: „To dążenie niech was 

ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie ".(Flp2,5) 
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