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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Czytania: (Iz 45,1.4-6), (Tes 1,1-5). Psalm responsoryjny: (Ps 96,1.3-5.7-10).  

Słowa Ewangelii według św. Mateusza (22,15-21). 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO: 

 
Przedziwne są drogi Bożego działania. W historii zbawienia posługuje 

się On różnymi osobami, aby dopełnić swój plan. Powołuje nie tylko tych, 
którzy należą do Narodu Wybranego. Dziś w pierwszym czytaniu pojawia się 
postać Cyrusa, nazwanego pomazańcem, o którym autor natchniony napisał: 
„Przez wzgląd na mego sługę, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nadałem ci 
twój tytuł, bardzo zaszczytny, chociaż Mnie nie znałeś".  Cyrus to władca 
perski, dzięki któremu w dziejach Izraela zostaje otwarty nowy rozdział. Podbił 
on w drugiej połowie VI wieku przed Chrystusem znaczne terytorium Bliskiego 
Wschodu. Doprowadził do zniszczenia państwo babilońskie wrogo nastawione 
do Izraela, zezwolił na powrót do ojczyzny Izraelitów oraz umożliwił im 
odbudowę i kult w świątyni jerozolimskiej. 
  W Ewangelii pojawia się postać innego poganina. To cezar, którego 
wizerunek obecny na denarze posłużył Jezusowi do odpowiedzi na 
podchwytliwe pytania. Płacenie podatków wywołuje sporo emocji. Na 
poziomie wyższym niż zadane pytanie. Denar posiada wizerunek cezara. Słowa 
Jezusa: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara" są opowiedzeniem 
się po stronie ziemskich zobowiązań. Ale druga część odpowiedzi: „a Bogu to, 
co należy do Boga" odnosi się do naszego życia w relacji z Bogiem. 

Rozliczenie się z Bogiem następuje poprzez odkrycie daru powołania 
do bycia świadkiem Jezusa Chrystusa. Stało się to w życiu św. Pawła, autora 
drugiego czytania. Może stać się też w naszym życiu. Zaprasza nas do tego 
refren Psalmu: „Pośród narodów głoście chwałę Pana". 

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 
"A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono 
Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne” (J 3,14 – 18). 

Słowa te Jezus mówi o sobie. Mówi o ofierze swego życia, o okrutnej 
śmierci, przez którą będzie musiał przejść, o doświadczeniu zdrady, 
odrzucenia, osamotnienia. Pan Jezus mówi o krzyżu, którego typem jest pal, 
jaki Mojżesz ustawił na polecenie Boga, gdy Izraelitów w czasie ich ucieczki z 
Egiptu spotkała plaga jadowitych węży. Kto spojrzał na miedzianego węża 
umieszczonego na palu, ten był wybawiony od śmierci od ukąszenia przez 
węża. Słowa te są wymawiane z wielkim spokojem. Ten fragment mówi 
o wielkim wyrzeczeniu, „zapomnieniu o sobie" Pana Jezusa. Słychać całkowitą 
jednomyślność z Bogiem Ojcem, a nawet jakby ślad spełnionej prośby: „poślij 
Mnie, daj im Mnie". To jest to, o czym Chrystus mówił na innym miejscu: "Ja i 
Ojciec jedno jesteśmy". 
Pan Jezus mówi do każdego z nas: tak bardzo cię umiłowałem, że składam 
siebie w ofierze za ciebie, abyś ty mógł żyć. Jest to ofiara chętna, w żaden 
sposób niewymuszona. Ofiara składana z miłością, hojna – bez żadnych 
roszczeń i zobowiązań. 

Jego ofiara jest tak otwarta, w niczym nienaruszająca twojej wolności, 
że możesz ją odrzucić. On przyszedł na świat i stał się ofiarą przebłagalna za 
twoje grzechy. Jego miłość do ciebie ku temu Go przywiodła. 

Nasze grzechy! Jak muszą być wielkie, skoro wymagały tak wielkiej 
ofiary – ofiary śmierci Boga. Nawet jeśli je uznajemy, nie zdajemy sobie jasno 
sprawy, ile ich jest, jak bardzo nas zatruwają, jak bardzo „ranią" Boga, jak 
bardzo stanowią wyzwanie dla Jego sprawiedliwości. 
Żyjemy wśród jadowitych węży naszych grzechów.  Grzechy są powszechną 
rzeczywistością naszego życia, tak bardzo że one czasem prowadzą do Boga. 
Gdy skruszeni przychodzimy do konfesjonału, wyznajemy je, przepraszamy 
i doświadczamy przebaczenia nowego dowodu miłości i dobroci, czujemy się 
przecież bliżsi Bogu niż przedtem. 

Bo to właśnie jest odrzucenie ofiary Pana Jezusa. Trzeba korzystać 
z sakramentu pojednania. W ten sposób okazujemy wdzięczność, uwielbienie i cześć 
dla wielkości ofiary Pana Jezusa. Nie lekceważmy jej – przyjmijmy z wdzięcznością. 



DEKALOG (2)        Ogólne informacje o Dekalogu 

 Dziesięć Przykazań pojawia się w Piśmie Świętym po raz pierwszy 
w Księdze Wyjścia, kiedy Mojżesz otrzymał na górze Synaj od 
Pana Boga kamienne tablice (Wj 19,1-21), także w Pierwszej 
Księdze Królewskiej, kiedy tablice w Arce Przymierza zostały 
przyniesione do Świątyni Jerozolimskiej za czasów króla 
Salomona. „W Arce nie było nic, oprócz dwóch kamiennych 

tablic, które Mojżesz tam złożył pod Horebem, gdy Pan zawarł przymierze z 
Izraelem podczas ich wyjścia z ziemi egipskiej"(1 Krl 8,9). Tablice spoczywały 
bezpiecznie w świątyni aż do niewoli babilońskiej, czyli do VI wieku przed 
Chrystusem. Pojawiły się później w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie w 
mistycznym widzeniu św. Jana w Apokalipsie. Św. Jan dostrzega tablice w 
niebie. 

Jednak tylko w Księdze Wyjścia i w Księdze Powtórzonego Prawa 
zostały przedstawione zapisy Dekalogu. Różnią się między sobą w około 20 
sformułowaniach, co wskazuje na to, że były żywym prawem, które zmieniało 
się wraz z rozwojem języka, by następne pokolenia rozumiały Bożą intencje w 
nich zawartą. 

Ciekawą cechą Dekalogu, który był spisany ręką Boga, jest jego 
budowa. Podobnie, jak modlitwa Pańska „Ojcze nas” – zawiera dwie części. 
Pierwsza część (pierwsze 3 przykazania) odnosi się do Pana Boga i spraw, które 
są ważne ze względu na Niego. Druga część – to nakazy skierowany do 
człowieka. Podobnie siedem próśb w modlitwie „Ojcze nasz” są podzielone na 
te, które dotyczą relacji z Bogiem (pierwsze 3) i skierowany na człowieka 
(pozostałe 4). 

Podobieństwo w budowie nasuwa refleksję, że Pan Bóg zakodował w 
sercu człowieka naturalną potrzebę zmierzania ku dobru. Na skutek grzechu 
człowiek zaczął odchodzić od tego, co naturalne, tworząc wokół siebie świat 
według swoich przemyśleń. Święty Ireneusz napisał: „Od początku Bóg 
zakorzenił w sercach ludzi zasady prawa naturalnego. Potem ograniczył się do 
ich przypomnienia. Był co dekalog”. Przykazania sprawiły, że lud Izraela, 
niewolnicy wyzwoleni z pod faraona stał się świadomym swojej tożsamości i 
misji narodem. 

 
Oby dobry Bóg i zechciał udzielić Polakom takiego daru. 

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


NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA.                

MATKA BOGA  I  KRÓLOWA ŚWIATA. 
(19). MIEJSCE OBJAWIEŃ NMP: GIETRZWAŁD, 1877, POLSKA Wizjonerki 

Ze względu na przerażenie zaborców ożywieniem 
duchowym i patriotycznym, poważnie liczono się z możliwością 
aresztowania Barbary i Justyny. Umieszczono je więc w zakładzie 
opiekuńczym sióstr w Lidzbarku Warmińskim. Zaborcy jednak 
zaraz zamknęli zakład, zakonnice zaś zostały zmuszone do 
opuszczenia miasta. Wizjonerki uczyły się więc dalej w szkole 

prowadzonej przez zakonnice w Chełmnie. Następnie przeniesiono je do 
Pelplina. 

  Maryja przybyła nam na ratunek 
Po ukończeniu szkół dziewczęta, zgodnie z sugestią Matki Najświętszej, 

wyraziły pragnienie wstąpienia do klasztoru szarytek w Chełmnie. Stąd zaś 
przeniesiono je do domu generalnego w Paryżu. Barbara przyjęła imię zakonne 
Stanisława, po 11 latach pobytu w Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia w Paryżu 
została wysłana na miejsce do Gwatemali. Była tam dyrektorką szpitala i 
przełożona zgromadzenia. Zmarła w opinii świętości 6 grudnia 1950 roku. 2 
lutego 2005 roku w bazylice gietrzwałdzkiej ks. abp Edmund Piszcz, ówczesny 
metropolita warmiński, otworzył jej proces beatyfikacyjny. 

Z kolei Justyna, która w klasztorze przyjęła imię Augusta, po 13 latach 
życia w zakonie z nieznanych przyczyn opuściła zgromadzenie. Nie było w tym 
nic zdrożnego. U szarytek bowiem siostry składają śluby czasowe i po ich 
upływie każda może opuścić klasztor. Dalsze losy Justyny nie są pewne. 

 Komisja Biskupia  
Z każdym kolejnym dniem objawień zewsząd ciągnęli do Gietrzwałdu 

pątnicy. Niemieckie władze, widząc przebudzenie się polskości, na wszystkie 
sposoby – głównie w gazetach i na zebraniach – próbowały ośmieszać tak 
same wizjonerki, jak i pątników. Od ks. bp Filipa Krementza żądano, by zakazał 
pielgrzymowania do Gietrzwałdu. Dzielny pasterz najpierw jednak poprosił o 
szczegółowe sprawozdanie proboszcza, a potem wydelegował do Gietrzwałdu 
kanoników kapituły katedralnej, aby uczestniczyli w nabożeństwach 
różańcowych, obserwowali stan i zachowanie wizjonerek w trakcie objawień. 
Ci po przeszło dwóch tygodniach lustracji sporządzili protokoły, w których 

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/


szczegółowo zaprezentowali swoje obserwacje wizjonerek i pielgrzymów, 
oceniając wydarzenia jako znak Bożej interwencji. 

Z kolei 20 sierpnia 1877 roku na zaproszenie księdza biskupa Klemensa 
przybyli do Gietrzwałdu pierwsi teologowie, aby obserwować widzące oraz 
analizować słowa Maryi usłyszane przez nich podczas objawień. Jest to jedyny 
taki przypadek w historii objawień, żeby w ich trakcie pracowały już komisję 
analizujące ich przebieg i treść. Badano przede wszystkim osobowość i 
wiarygodność dziewcząt, treść i zgodność ich wypowiedzi, a także 
oddziaływanie wydarzeń na społeczeństwo. Na początku września biskup 
powołał kolejną, oddzielną komisję, składającą się z trzech cieszących się 
poważaniem i autorytetem lekarzy, aby zbadali wizjonerki. Ci orzekli, że żadna 
symulacja z ich strony nie wchodzi w rachubę. 

W opracowanym później, a liczącym 47 stron sprawozdaniu 
zaprezentowano stanowisko pozytywne wobec objawień, a dziewczęta 
określano jako „bezpretensjonalne, proste, naturalne, dalekie od 
jakichkolwiek przebiegłości".  

 Bractwa wstrzemięźliwości 
Skuteczną metodą obezwładniania społeczeństwa pod zaborami, tak pruskim, 
jak i rosyjskim, było propagowanie pijaństwa. Dziś się do tego nie zachęca, ale 
pijaństwo się ułatwia. Niewielkim Gierzwałdzie w czasach objawień pod obcą 
okupacją też było kilka karczm. Gdy wizjonerki prosiły o zdrowie dla chorych, 
Maryja odpowiedziała: „Będą zdrowi, jeżeli będą się modlić i nie będę pić 
wódki". Zaś po przekazaniu prośby proboszcza o modlitwę za spętanych 
alkoholowym nałogiem, Maryja tylko głęboko westchnęła i powiedziała: „Oni 
będą ukarani". Słowa te uświadamiają nam, że pijaństwo i uzależnienie od 
alkoholu prowadzi do zguby doczesnej i wiecznej. 

Słowa Matki Bożej w trakcie objawień w Gietrzwałdzie odnośnie do 
pijaństwa dały silny impuls do walki z tym wyniszczającym i upokarzającym 
nałogiem. Trwałym owocem objawień były spontanicznie powstające na 
Warmii bractwa wstrzemięźliwości walczące z odczłowieczającym nałogiem. 
Objawienia gietrzwałdzkie były prawdziwym SOS dla naszego zniewolonego 
narodu. Królowa Polski upomniała się o swoje zabezpieczone dziedzictwo i na 
świętej Warmii zapaliła iskrę wolności: przede wszystkim od grzechu i niewoli 
duchowej, a w konsekwencji od niewoli zaborców. 
 

 



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

Nie może być pokoju bez przebaczenia. Przebaczenie jest duszą 

Ewangelii, jest jedną z głównych lekcji w życiu i nauczaniu Pana Jezusa. Ma 
ogromny wpływ na duchowe zdrowie każdej osoby. Także jest istotne w każdej 
relacji międzyludzkiej oraz w życiu każdej zdrowej wspólnoty, jakąkolwiek ta 
wspólnota by nie była - mała jak rodzina, czy ogromna jak naród. Kiedy 
przebaczamy, dzielimy się z innymi miłością Boga, oczyszczamy się z 
niebezpiecznej trucizny, która może powstrzymać nas we wzroście 
duchowym. Ale to nie jest łatwe. 

„Wtedy Piotr zbliżył się do Jezusa i zapytał: <Panie, ile razy mam 
przebaczyć, jeśli mój brat wykroczył przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?> 
Jezus mu odpowiedział: <Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż 
siedemdziesiąt siedem razy". (MT 18,21 - 22) 

Bez przebaczenia nasze dusze wypełniają się złością, urazą 
i niepokojem. Postanowienie przebaczenia komuś jest  jak picie trucizny 
i oczekiwanie, by ta druga osoba umarła. Kiedy wybieramy brak przebaczenia, 
odwracamy się plecami do Boga i do najlepszej – wersji - nas - samych. Każdy 
potrzebuje coś komuś wybaczyć. Przebaczenie jest także silnym 
kulturotwórczym elementem chrześcijaństwa. 

Nauczanie Pana Jezusa było i jest radykalne. On nawołuje nas do 
pójścia dalej niż przebaczenie.  Jedną z Jego najbardziej radykalnych nauk jest: 
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują". 
(MT 5,44). Jakie było nauczanie przed Panem Jezusem? W księdze 
Hammurabiego, W XVIII wieku przed Chrystusem zapisano: „Oko za oko, ząb 
za ząb". 

Może wielokrotnie słyszeliśmy bądź czytaliśmy ten fragment 
z Ewangelii św. Mateusza. Moment Jezusowej proklamacji tego nauczania był 
właściwie jednym z największych moralnych, etycznych i duchowych wzlotów 
w ludzkiej historii. Pan Jezus wyjął spod prawa zemstę i mściwość jednym 
zdaniem. 
 Co On mówi? Każe nam miłować Cezara, Nerona, Adolfa Hitlera, Osamę bin 
Ladena i ludzi molestujących dzieci, i jeszcze mamy się za nich modlić. To nauczanie 
jest radykalne, kiedy zastanowimy się nad nim, to nasze zdziwienie sięga zenitu. 
 Przebaczenie i wielkoduszność są jednocześnie niesamowicie duchowe i 
wielce praktyczne. Nasza gotowość dawania i przebaczenia najczęściej odkrywa 
głębię, czy ograniczenie naszego chrześcijaństwa. 
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