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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Czytania: (Iz 55,6-9); (Flp 1,20-24). 
Psalm responsoryjny: (Ps 145,2-3,8-9,17-18). 
Słowa Ewangelii według św. Mateusza (20,1-16). 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO: 

 
Dzisiejsza nauka płynąca z czytań, wiąże się z rozumieniem 

sprawiedliwości i miłosierdzia. Choć prosimy Boga o miłosierdzie, to przecież 
liczymy, że nam się coś należy. Jako chrześcijanie zmagamy się z codziennym 
trudem, cierpieniem, różnymi przeciwnościami. Jesteśmy dzielni i pracowici, 
wiemy, czym jest samozaparcie. I nie wiadomo, kiedy wchodzimy w logikę 
zasługiwania. Zaczynamy wyliczać, bierzemy się za rozliczanie innych, 
ocenianie. Wyniki rozrachunku przedstawiamy Bogu. Miłosierdzie? Jak 
najbardziej, ale już podlegające zasadom sprawiedliwości ustalonej przez nas. 

Stąd łatwa droga do osądzania innych, gorszych, 
bardziej grzecznych, czyli mniej zasługujących. I tak powoli 
zajmujemy miejsce Boga, jednocześnie sugerując Mu, jaki 
powinien być. Ogólnie  wiemy, jak zarządzać „zasobami 
ludzkimi", przy wątłej znajomości samego Boga. 
Ostatecznie mamy Mu za złe, że jest dobry. A przecież 
wszystko jest Jego: winnica, zapłata; to On nas „zatrudnił". 
Daje każdemu denara, czyli tyle, ile trzeba, aby przeżyć 
kolejny dzień. Ci zatrudnieni jako ostatni też otrzymują, bo 
nie mając środków, przez cały dzień byli głodni. 
  Może pierwsi doświadczyli miłosierdzia. 
Panie, daj nam, abyśmy nie byli pierwszymi, którzy o tym 

miłosierdziu zapominają! 

 

http://www.czarze/


CO SŁYCHAĆ W CZARŻU? 

 
Żyjemy w bardzo specyficznych 

czasach. Pandemia, która opanowała 

wszystkie dziedziny naszego życia, 

wkroczyła też do życia i formacji naszych 

dzieci. Wkroczyła do szkoły. 

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. 

Uroczyste otwarcie. Szkolenia. Nowe przepisy i obostrzenia sanitarne.             

A mimo wszystko zwiastuje on odrobinę normalności. Dzieci rzeczywiście 

chodzą do szkoły. 

Módlmy się o nadzieję, aby ta normalność zakotwiczyła się już na 

stałe. Niech dodaje nam odwagi Jezus Chrystus utajony w Eucharystii. On 

zawsze otwiera nasze serca na dobro i piękno, a zabiera nam nasze lęki 

i nasze upadki. Pozwólmy Mu w nas działać, aby każdy od najmłodszego, po 

najstarszych nauczyli się rozsądnie żyć, bez strachu i paniki w nowej sytuacji. 

Rok Eucharystii przybliża nam Boga, który nas karmi, by uzdrawiać 

i umacniać. My zaś módlmy się za wszystkich mieszkańców Czarża. Za tych, 

którzy może wyznają inne poglądy oraz za tych którzy są biedni i bogaci, bo 

Pan Bóg nie ma względu na osobę, On kocha każdego miłością odwieczną.  

DLA NIEGO JESTEŚMY JEGO UKOCHANYM STWORZENIEM. 

 

 
 

 

 
 

 



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 15: OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ W TRE 
FONTANE.WŁOCHY. ROK 1947. 

 

W Tre Fontane Maryja ukazała 
się z księgą Biblii, wskazując na 
Słowo Boże 

W 2022 roku minie 75 lat od 

objawienia Matki Bożej w Tre Fontane. 

Brunowi Cornacchioli, 34-letniemu 

komuniście i bezbożnikowi zajadle 

walczącemu z Kościołem, ukazała się 

niespodziewanie Matka Najświętsza. 

Przedstawiła się jako Dziewica 

Objawienia. Trzymała w rękach księgę 

Pisma Świętego i przyciskała ją do 

serca. Przyszła jako Matka Kościoła, 

jako pogromczyni mocy piekielnych, 

które zniewoliły Bruna i zaprzęgły go do 

walki z Chrystusem i Kościołem. 

Najświętsza Panna wyrywa Bruna 

z ciemności niewiary i lęku. Ratuje od 

zguby wiecznej. 

Miejsce wielkiej historii 
Starożytne bagniste i malaryczne tereny oddalone kilkanaście kilometrów na 
południe od centrum starożytnego Rzymu swoją złą sławę zawdzięczały 
wykonywanym w tym miejscu wyrokom śmierci. Tam właśnie w 67 roku 
został ścięty św. Paweł Apostoł. Jak przekazuje tradycja głowa męczennika 



upadła z pnia na ziemię, a potem tocząc się po pochyłości gruntu, 
podskoczyła i zatrzymała się. W tych miejscach miałyby trysnąć trzy źródła 
(tre fontane). 

Bruno: byłem sługą szatana 
W sobotę, 12 kwietnia 1947 roku (była to wówczas sobota przed 

obecną Niedzielą Miłosierdzia), przybył do Tre Fontane wraz z trojgiem dzieci 
(10 - letnią Isolą, 7 - letnim Carlem i 4 - letnim Gianfrankiem) rzymski 
tramwajarz Bruno Cornacchiola, ongiś metrykalny katolik, potem sekciarz 
i zawzięty komunista. 

Dzieci mogły tu hasać do woli i bawić się wśród drzew, on sam zajął 
miejsce w cieniu, by przygotować referat zlecony mu przez egzekutywę 
partyjną. Temat dotyczył rzekomej irracjonalności katolickiej wiary, 
a zwłaszcza prawd o Maryi, i zbędności Jej kultu. Nazajutrz, w niedzielę, 
13 kwietnia, Bruno miał wystąpić na wiecu na rzymskim placu Czerwonego 
Krzyża. 

W chwili objawienia Bruno był 34 - letnim mężczyzną prowadzącym 
hulaszcze życie. Już kilka miesięcy po ślubie udał się do Hiszpanii pogrążonej 
w wojnie domowej. Tam zaś - pod wpływem niemieckiego sekretarza -  tak 
go opętała nienawiść do Kościoła katolickiego i papiestwa, że postanowił, iż 
po powrocie do Rzymu zabije Piusa XII. W tym celu zakupił w Toledo nóż, na 
którym wyrył napis: „Śmierć papieżowi ". 

Bella Signora 
Przy pięknej pogodzie owego sobotniego dnia dwoje starszych dzieci 

radośnie biegało z piłką po leśnych pagórkach Tre Fontane. Najmłodszy 
Gianfranco z rozkazu ojca miał być blisko i się nie oddalać. Nagle Bruno 
spostrzegł, że nie ma przy nim synka. Zrywa się zaniepokojony i nawołuje 
chłopca. Bezskutecznie. Znajduje go na klęczkach, ze złożonymi do modlitwy 
rękoma i powtarzającego nieustannie: "Bella Signora. Bella Signora" (Piękna 
Pani). Próbuje podnieść syna. Nie daję rady. Szarpie! Bez efektu. 

Przerażony Bruno przywołuje pozostałą dwójkę. Isola i Carlo także 
padają na kolana i nieruchomieją. Zapatrzeni w jeden punkt powtarzają 
nieustannie to samo, co brat: „Bella Signora. Bella Signora". Bruna ogarnia 
wściekłość! Nie wie, co się dzieje. I zaczyna – jak przystało na zajadłego 
bezbożnika – przeklinać i pomstować na księży jako ukrytych „sprawców – 
czarowników" zaistniałej sytuacji. Potem zrozpaczony bezradny po raz 
pierwszy w życiu woła Boże! Boże! I nagle słyszy słowa... 



NIEDZIELNE ZAMYŚLENIA 
BOŻA MIŁOŚĆ. 

WEDŁUG PROLOGU DO EWANGELII ŚW. JANA 

 
Wszystkim tym jednak,/ którzy Je przyjęli, dało moc,/ aby się stali dziećmi 
Bożymi(J1,12).  
 

Wydaje się, że wielkości tych słów nie jesteśmy w stanie pojąć. Nie 

jesteśmy w stanie ogarnąć, pomieścić tej prawdy, że jesteśmy dziećmi 

Bożymi, że jeśli przyjmiemy Słowo, czyli Jezusa, dostajemy moc, aby się 

stawać dziećmi Boga. 

  A przecież większość z nas przyjęła Jezusa – przyjęła Go jako Pana 

swego życia. Próbujemy to głośno wyznać ustami. I w ten sposób stajemy się 

dzieckiem Boga. Nie jesteśmy już sługami, aby musieć zasługiwać na zapłatę. 

Nie jesteśmy niewolnikiem, aby się bać o siebie. Jesteśmy Jego dzieckiem, 

jesteśmy dziedzicem, jesteśmy bezpieczni, wolni, nosimy na palcu pierścień 

rodowy – znak dziedzictwa naszego Ojca. 

  Aby w to uwierzyć, aby żyć tą prawdą, koniecznie jest nam jednak 

potrzebna moc Ducha Świętego. Bez Jego pomocy nie damy  wiary, że 

jesteśmy Dzieckiem Pana Najwyższego. Tak trudna jest dla nas ta prawda! 

Tak wiele dla niej zagrożeń. Potrzebujemy Mocy. Potrzebujemy o nią prosić. 

Potrzebujemy jej pragnąć. Potrzebujesz Mocy i otrzymujesz ją. 

Psalm 131 

Panie moje serce się nie pyszni 

i nie patrzą wyniośle moje oczy. 

Nie dbam o rzeczy wielkie 

ani o to, co przerasta me siły. 

Lecz uspokoiłem i ucieszyłem moją duszę:..Amen 



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

W poprzednim odcinku tego cyklu zastanawialiśmy się nad pytaniem: 
co mówi Pan Jezus, kim my jesteśmy? Odpowiedź jest prosta. Jesteśmy 
dziećmi Boga. 

Są jeszcze dwa inne aspekty  opisujące nas – dzieci Boga – 
w nauczaniu Pana Jezusa. Po pierwsze mówi On, że jesteśmy nieskończenie 
dobrzy. Pan Jezus naucza, że jesteśmy wielką wartością. Kiedy nie wierzysz 
tej ocenie, oszukujesz siebie i żyjesz w oderwaniu od najgłębszej, prawdziwej 
rzeczywistości. Jakże inaczej wiedlibyśmy nasze życie, gdybyśmy naprawdę 
znali naszą prawdziwą wartość. Wielokrotnie w Ewangeliach Pan Jezus 
próbuje to powiedzieć: „Wy jesteście światłem świata " (MT 5,14). „Wy 
jesteście solą ziemi" (MT 5,13). „Bo kto pełni wolę Ojca Mojego,... ten Mi jest 
bratem, siostrą i matką" (MT 12,50). „U was zaś nawet włosy na głowie 
wszystkie są policzone" (Łk 12,17). 

Świat często usiłuje nas zlekceważyć i znieważyć. Świat może być tak 
bezosobowy, redukujący nas do numerów, bądź określający nas jako 
przedstawiciela wykonywanej funkcji, zawodu. Pan Jezus oferuje zupełnie 
inny pogląd. On mówi, że jesteśmy nieskończenie cenni. W ogromnym 
przeciwieństwie do depersonalizującego świata, Pan Jezus potwierdza 
osobowe zainteresowanie nami, nawet do tego stopnia, że pragnie Ciebie 
i mnie wznieść. I więcej jeszcze, on potwierdza, że nasza wartość nie 
pochodzi od tego, co robisz, ale z tego, kim jesteś – dzieckiem Boga. 

Pan Jezus mówi, że jesteś wolny. Pan Jezus – Bóg ceni wolność ponad 
wszystko inne. Ceni wolność tak bardzo, że daje nam prawo odrzucenia Go. 
Bez wolności nie ma miłości, ponieważ my jesteśmy w stanie kochać tylko po 
granice naszej wolności. 

Świat traktuje nas jak sieroty i niewolników, ale Pan Jezus przypomina 
nam, że jesteśmy dziećmi Boga i że On przyszedł po to, by nas uczynić 
wolnymi. On nas uwolnił od egoizmu i grzechów, abyśmy mogli stać się 
wszystkim tym, czym Bóg stworzył nas, abyśmy byli: najlepszą – wersją – nas 
samych. 

Pan Jezus mówi, że jesteś dzieckiem Boga, że jesteś nieskończenie 
dobry i że jesteś wolny, a opinia Pana Jezusa się liczy. Święty Paweł w liście 
do Galatów (Gal 1,10) tak mówi: „A zatem teraz: czy zabiegam o względy 
ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze 
teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa ". 


	4d22b421fa8f80fc41ddbc05d7e092f1fb6fd41a1e8c16feec84ae1cf5532538.pdf
	4d22b421fa8f80fc41ddbc05d7e092f1fb6fd41a1e8c16feec84ae1cf5532538.pdf
	4d22b421fa8f80fc41ddbc05d7e092f1fb6fd41a1e8c16feec84ae1cf5532538.pdf
	4d22b421fa8f80fc41ddbc05d7e092f1fb6fd41a1e8c16feec84ae1cf5532538.pdf

