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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Czytania: (Iz 25,6-10), (Mt 22,1-14). Psalm responsoryjny: (Ps 23,1-6).  

Słowa Ewangelii według św. Mateusza (22,1-14). 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO: 

Dziś Kościół zaprasza na ucztę. Spotykamy się przy obficie 

zastawionym stole słowa Bożego i ofiary eucharystycznej. Zapowiedzi dane 

przez Boga za pośrednictwem Izajasza: „Pan Zastępów przygotuję dla 

wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, 

najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win" – zrealizowały się 

w pełni w Jezusie Chrystusie. Największym zapowiedzianym triumfem jest 

pokonanie śmierci.  Wspomniana w prorockim tekście  góra rozszerzy się na 

wszystkie te miejsca, gdzie jest Kościół i sprawuje liturgię. 

Adresatami przypowieści w Ewangelii są arcykapłani i starsi ludu, ale 

równie dobrze możemy w tym tekście odnaleźć siebie. Zaproszenie na ucztę 

Syna Bożego dotyczy bowiem każdego człowieka. W życiu codziennym 

bywają jednak sytuacje, że nie jesteśmy gotowi świętować. Dlatego ważna 

jest gotowość przeżywania wszystkich okoliczności zewnętrznych 

w zjednoczeniu z Panem Bogiem. 

Warto w tym naśladować św. 

Pawła, który mówi dziś: „Umiem 

cierpieć biedę, umiem też korzystać 

z obfitości. Do wszystkich w ogóle 

warunków jestem zaprawiony: i być 

sytym, i głód cierpieć, korzystać z obfitości i doznawać niedostatku". 

http://www.czarze/


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

 

BOŻA MIŁOŚĆ 

„Tak  bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby 

każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg 

nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat 

został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego nie podlega potępieniu”.         

(J 3,16 – 18). 

Rozważane słowo zostało wypowiedziane przez Pana Jezusa w Jego 

nocnej rozmowie z Nikodemem. Początek tego zdarzenia jest taki: „Był 

wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik 

żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: <Rabbi, wiemy, że 

od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich 

znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim>". 

Nocne spotkanie Nikodema z Jezusem jest spokojną, wyciszoną 

rozmową, prowadzoną  przytłumionym głosem, w mroku jerozolimskiej 

nocy. Mała lampka oliwna rzuca dyskretne światło. Dwóch mężczyzn siedzi 

blisko siebie. Darzą się zaufaniem. Prowadzą otwarty, szczery dialog. 

Nikodem przyszedł potajemnie, narażając się innym faryzeuszom. 

Ufał Jezusowi, ale wobec swych współwyznawców ryzykował. Aby przyjść do 

Pana Jezusa musiał więc mieć bardzo ważne powody. Pytanie, z jakim 

przyszedł, najwidoczniej było dla niego bardzo istotne. Nikodem zapytał 

o królestwo Boże. Miał obawy: czy Bóg go nie odrzuci, czy go nie potępi? 

Jezus stawiał faryzeuszom wiele zarzutów. Nikodem, człowiek szczery i 

sprawiedliwy mógł czuć się zaniepokojony. 

Pan Jezus mówił: Bądź spokojny; jesteś kochany – zaufaj Mi, uwierz 

we Mnie, a wszystko będzie dobrze. Bóg Wszechmogący w swej miłości daje 

nam tę gwarancję bezpieczeństwa. 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął... 



DEKALOG   To, co stworzył Pan Bóg, jest ponadczasowe. Stworzył 

człowieka i świat cały, i wie, co dla nas jest najlepsze. Bóg zatem 

jest naszym Ojcem. Od zarania dziejów człowieka, od Edenu, 

Adama i Ewy, ratuje nas – Jego dzieci, od upadku i 

unicestwienia. Wraz ze wzrostem dojrzałości dzieci zmieniają 

się Jego metody wychowawcze. W raju był tylko jeden nakaz, by 

nie zrywano owoców z drzewa poznania dobra i zła. W czasach Noego Bóg 

Ojciec ratuje swoje stworzenia zalecając budowę arki. Jest o wiele więcej 

przykładów upadku i zagrożeń ludzi, ale nas interesuje jeden z największych. 

Bóg sam ratuje swój naród wybrany z niewoli egipskiej. To wielkie 

opowiadanie prawdopodobnie zaczyna się w momencie, kiedy matka 

Mojżesza zanosi koszyk z nim - niemowlakiem do Nilu, a księżniczka – córka 

faraona – adoptuje go. Tak zaczyna się historia przywódcy, który dzięki 

swemu posłuszeństwu poleceniom Boga, ratuje Izraelitów z niewoli. 

 Naród Wybrany wędrował po pustyni przez 40 lat, by w końcu oczyszczony, 

dotrzeć do Ziemi Obiecanej. Wędrówka nie była łatwa, choć Bóg wspierał ich, 

karmił manną i ptactwem, rozciągał nad nimi swoją opiekę. Jednak 

natura  człowieka prowadziła go do grzechu. Izraelitom wydawało się, że 

czasy niewoli były lepsze od tego, czego zażywali w wolności. Tak jak dzieci 

nie rozumieli mnóstwa zdarzeń wynikających ze wzajemnych relacji 

człowieka z człowiekiem. To doprowadziło ich do upadku moralnego, 

socjalnego, rodziny i wielu innych. Doprowadziło do katastrofy. 

 Bóg jest Miłością, Dobrem, Mądrością, Prawdą. Tak jak dobry Ojciec 

postanowił umocnić, podnieść, uporządkować swój lud. Efektem było 

DZIESIĘĆ SŁÓW – z greki: DEKA LOGOS. Tylko 10 nakazów – przykazań, które 

porządkowały całe życie Izraela. To jest geniusz prostoty. Całe prawo  Bóg 

zawarł w DZISIĘCIU PRZYKAZANIACH. 

 Bardzo dobre prawo jest ponadczasowe. W czerwcu 1991 roku papież 

św. Jan Paweł II podczas swojej kolejnej pielgrzymki także przypomniał 

Dekalog w cyklu homilii. Był to ważny czas dla naszego narodu po wyjściu 

z niewoli totalitaryzmu komunistycznego, a u progu wolnej Polski. Cdn. 

https://biblia.wiara.pl/doc/4534554.Trafic-w-dziesiatke
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA.               

MATKA BOGA  I  KRÓLOWA ŚWIATA. 
(18). MIEJSCE OBJAWIEŃ NMP: GIETRZWAŁD, 1877, POLSKA 
Był dzień 27 czerwca 1877 roku, święto Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy, gdy w Gietrzwałdzie zjawiła się Maryja Niepokalanie Poczęta. 
Objawiła się – jak nigdy dotąd – aż 160 razy. Przychodziła codziennie przez 
82 dni z wyjątkiem 10 i 11 września. Ostatnie objawienie było 16 września 
1877 roku. 

Pod pruskim butem. Po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku i powstaniu 

Cesarstwa Niemieckiego pierwszy kanclerz II Rzeszy Otto von Bismarck 
przystąpił do zdecydowanej germanizacji anektowanych terenów Warmii 
i Wielkopolski. Kulturkampf, czyli walka kulturowa, zaczął się jednak 
najpierw od ostrej rozprawy z katolicyzmem. Bismarck uważał bowiem 
katolicyzm za ostoję polskości. Chodziło głównie o przeciwstawienie 
katolicyzmowi protestantyzmu, a dalej kultury laickiej, bezideowej 
i bezbożnej. Najbardziej represyjne rozporządzenia, tzw. ustawy majowe 
wymierzone przeciwko Kościołowi, wydał w 1873 roku mason pruski 
i minister oświaty Adalbert Falk. Wzorował się wiernie na antykatolickim 
ustawodawstwie rewolucji francuskiej. W szkołach warmińskich rugowano 
całkowicie język polski. Zabraniano nawet dzieciom rozmawiania po polsku 
między sobą. W końcu do uciemiężonego i zniewolonego ludu przyszła 
z pomocą otuchą Pocieszycielka Strapionych. 
Nad Wartą otwarło się niebo. Jak podają kroniki objawień, 27 czerwca 

po egzaminie do I Komunii Świętej 13-letnia Justyna Szafrańska wraz z matką 
wyszły z kościoła. Na głos dzwonu zatrzymały się, aby odmówić Anioł Pański. 
Nagle w koronie wielkiego klonowego drzewa, rosnącego blisko świątyni, 
Justyna zobaczyła jasność, a w niej na biało ubraną postać niewiasty siedzącą 
na wspaniałym złocistym tronie. Po odmówieniu modlitwy królewska postać 
wraz z aniołem uniosła się do nieba. Podobnie jak w Lourdes, przez dwa 
pierwsze dni objawień, to jest 27 i 28 czerwca, Maryja milczała. W dzień 
parafialnego odpustu, 29 czerwca, Pani powiedziała w języku polskim: "Życzę 
sobie, abyście codziennie odmawiali Różaniec". Dopiero w niedzielę, 1 lipca, 
w piątym dniu objawień i zarazem w dniu I Komunii Świętej Justyny, Maryja 
przedstawiła się: "Ja jestem Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie 
Poczęta". I znów prosiła, aby nie tylko widzący ją dziewczęta: Justyna 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienie_w_Gietrzwa%C5%82dzie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Objawienie_w_Gietrzwa%C5%82dzie
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Szafrańska i Barbara Samulowska, ale wszyscy codziennie odmawiali 
różaniec i przestali się upijać. 
NAJWAŻNIEJSZY JEST RÓŻANIEC. Maryja w Gietrzwałdzie objawia się 

nam przede wszystkim jako ewangelizatorka i katechetka swojego ludu. 
W Jej orędziach na pierwszym miejscu są wezwania do pogłębienia życia 
duchowego i odmawiania różańca. Bywa, że niektóre pytania, podobnie jak 
w Lourdes, pomijała milczeniem, by uświadomić, że sprawy i kłopoty 
doczesne nie są najważniejsze. Zaś prawdziwym naszym zmartwieniem 
powinien być nasz los wieczny. Po wielokroć Matka Najświętsza zachęcała 
i przynaglała do modlitwy różańcowej, do codziennego sięgania po różaniec. 
Różańcowe przesłanie było najważniejszym elementem objawień. Nawet na 
pytanie, czy uzdrowi chorych, nie dała odpowiedzi wprost, a tylko odrzekła: 
"Chorzy powinni się modlić na różańcu". Maryja wciąż powtarzała: "Pragnę, 
abyście odmawiali różaniec. Jeśli wszyscy gorliwie będą się modlić na 
różańcu, wtedy rozwiążą się wszystkie dręczące i palące problemy". Maryja 
pokazywała, że źródłem siły i zwycięstwa jest różaniec. On ma moc 
przemieniania nas i świata. Podczas objawienia 6 lipca Maryja poprosiła, 
żeby w miejscu objawień ustawiono figurę Niepokalanego Poczęcia. 
Pierwotnie miała być ona gotowa na 8 września. Zamówiono ją 
w prestiżowej pracowni w Monachium. Do Gietrzwałdu dotarła jednak 
z opóźnieniem. Za to w swoje urodziny, 8 września, Matka Boża, by ukoić smutek 
zebranych z powodu braku figury, pobłogosławiła gietrzwałdzkie źródełko. 
Pielgrzymi od blisko już 150 lat czerpią z niego wodę, która wlewa nadzieję w serca, 
przynosi ulgę cierpiącym i powoduje niezwykłe uzdrowienia, z których szczegółowe 

relacje zawierają księgi sanktuarium. 6 lipca Maryja powiedziała, że u stóp figury 
będzie można kłaść płótno dla uleczenia chorych. Do dziś jest zwyczaj , że niewielkie 

kawałki płótna kładzie się na to miejsce. By później ofiarować je chorym. 
Po opóźnionym zainstalowaniu figury Niepokalanego Poczęcia, 16 września 
dokonano jej poświęcenia. Wtedy to Maryja objawiła się po raz ostatni. Powiedziała 
tylko: „Odmawiajcie gorliwie Różaniec". Niezwykłą cechą maryjnych objawień w 
Gietrzwałdzie, niespotykaną dotąd w żadnych innych objawieniach, były dialogi 
Matki Bożej – poprzez wizjonerki – z przybyłymi pielgrzymami. W kolejnych dniach 
nieustannie padało wiele pytań i były one bardzo konkretne. Czy uzdrowi chorych? 
Co będzie z osobą, która odeszła z klasztoru? Czy do parafii wrócą księża usunięci 
przez zaborcę? Czy otworzone zostaną pozamykane klasztory? Maryja cierpliwie 
wyjaśniała wszystko pytającym, ale ciągle wracała do tego, że wypełnienie próśb i 
pragnień jest uzależnione od naszej modlitwy. 



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

Następnymi ważnymi punktami nauczania Pana Jezusa są: 

wspaniałomyślność i przebaczenie. Dziś zamyślmy się nad 

wspaniałomyślnością czyli nad dzieleniem się z miłością. Pan Jezus 

powiedział: "Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma; a kto 

ma żywność, niech tak samo czyni". (Łk 3,11). Ten fragment Ewangelii 

Łukasza mówi o hojności. Dla wielu ludzi jest ona bardzo trudna do realizacji 

w życiu. Nasza hojność powinna objawiać się nie tylko dzieleniem się 

rzeczami materialnymi, chociaż jest to bardzo ważne, ale Chrystus chce, 

byśmy obdarowali innych naszym czasem, talentem i innymi skarbami. 

Zaprasza nas do wspaniałomyślności, która idzie znacznie dalej. Chce, 

abyśmy obficie rozdawali pochwały i zachęty, abyśmy współczuli i byli 

cierpliwi. Pragnie by nasza hojność sięgała każdej dziedziny życia tak, aby 

przez nas On mógł miłować i mieć wpływ na ludzi, którzy nas otaczają. 

Pogląd Pana Jezusa na hojność jest radykalny. Przyczyną dobrego 

rozwoju gmin pierwszych chrześcijan było to, że zachwycali oni innych swoją 

hojnością. Ewangelia uwalniana z egoizmu przez przeobrażenie serca i czyni 

człowieka wspaniałomyślnym.  Dobre życie należy do tych ludzi, którzy widzą 

hojność jako główny jego aspekt. To może być ostatni sposób praktycznego 

wprowadzania chrześcijaństwa w życie. 

W Starym Testamencie, w Księdze Przysłów czytamy: "Jeden jest 

hojny, a stale bogaty, a skąpy nad miarę, zmierza do 

nędzy.  Człowiek uczynny dozna nasycenia, a obfitować będzie, 

kto bliźnich napoi". (Prz 

11,24-25) 

Panie Jezu, uwolnij 

mnie ze skłonności do 

skąpstwa. 
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