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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Czytania: (1Krl 8,22-23,27-30), (1 Kor 3,9-11,16-17). Psalm responsoryjny: (Ps 
84,3-5,10-11).  

Słowa Ewangelii według św. Mateusza (16,13-19). 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO: 

 
Ostatnia niedziela października obchodzona jest w wielu kościołach 

jako rocznica poświęcenia kościoła własnego. W związku z tym stół Bożego 
słowa jest dziś obficie zastawiony. Sięgając do Starego Testamentu, widzimy, 
że świątynia Jerozolimska była najważniejszym punktem odniesienia dla 
każdego Izraelity. Pielgrzymowanie do tego miejsca to obowiązek, który był 
także spełniany przez Jezusa, Maria i Józefa. 

W Nowym Testamencie akcent z materialnego rozumienia miejsca 
spotkania z Bogiem został przesunięty w stronę rozumienia duchowego 
i osobowego. Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa nadało świątyni głębszy 
sens. Nową świątynią jest On sam. Jest też nowym ołtarzem, nową Ofiarą i 
jedynym kapłanem Nowego Przymierza, w którego kapłaństwie na mocy 
chrztu oraz sakramentu święceń uczestniczymy. Nasze świątynia są więc 
miejscami modlitwy, słuchania słowa Bożego, sprawowania liturgii – nade 
wszystko Eucharystii, a także adoracji Chrystusa, który zechciał z nami 
pozostać w sakramencie miłości. 

Kościół jako Lud Boży potrzebuje kościołów, aby jeszcze bardziej 
Kościołem się wstawać. Troska o różne świątynie, a nade wszystko o kościół 
parafialny to wyraz naszej wiary i miłości do Boga, a jeśli to świątynia 
zabytkowa, również wdzięczności za dar, jaki nam przekazały minione 
pokolenia. Piękno świątyni ma odzwierciedlać duchowe piękno Boga 
i człowieka. Troska o świątynie to też odpowiedzialność za wiarę tych, którzy 
po nas przyjdą. 

„Jak miła Panie, jest świątynia Twoja.” 

http://www.czarze/


   N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
 „O, gdybyś znała dar Boży I wiedziała kim jest Ten, kto ci mówi: daj mi się 
napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej" (J  4,10–18). Znamy 
wiele różnych darów, pochodzących od Pana Boga. Mówimy o siedmiu darach 
Ducha Świętego. Mówimy o darach charyzmatycznych. Jezus mówi o jednym 
darze. Jeden jest dar największy. Jest nim miłość; miłość we wszystkich jej 
odmianach: agape, amor, charis. Skarb największy dla ciebie to miłość Boga. 
Dzięki niej istniejemy, rozwijamy się, wzrastamy. Dzięki niej nie jesteśmy 
samotni. Dzięki niej jesteśmy szczęśliwi. Miłość jest największym darem Ducha 
Świętego, ponieważ sama jest niejako Duchem świętym. Duch Święty – 
uosobiona miłość Trójcy Świętej, uosobiona miłość łącząca swą więzią Ojca i 
Syna, jest największym darem dla człowieka. 
Pan Bóg jest tak hojny, że nie tylko sam obdarza swą miłością. On czyni coś 
więcej. On daje tobie zdolność miłowania. 
Miłość prawdziwa ma to do siebie, że nie potrafi się zatrzymać. Jeśli kochasz 
prawdziwie, nie potrafisz się zatrzymać. Jeśli nie rozdajesz miłości wszystkim 
wokół, to znaczy, że nie kochasz prawdziwie. Może tylko kochasz się w kimś 
lub zależy ci na czymś. Oznacza to, że kochasz jedynie siebie – egoistycznie 
pożądasz czegoś dla własnej przyjemności. Trzeba obudzić wtedy „ukrytą 
iskrę", bo ona w nas jest i może w każdej chwili wybuchnąć płomieniem. Jezus 
daje nam tę iskrę – zdolność i pragnienie miłowania. Pragniemy miłości, 
pragniemy być kochani. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że 
równie silnie potrzebujemy kochać, Pragniemy dawać miłość. 
Tak jak Jezus dawał I daję. 

Miłość Twoja, Panie, nigdy nie ustaje. 
Cierpliwa jest i łaskawa. 

Miłość, która pochodzi od Ciebie, Panie, 
nie zazdrości i nie szuka uznania, 

nie unosi się pychą, 
nie szuka swego, nie unosi się gniewem, 

nie pamięta złego. 
Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

lecz weseli się z prawdy. 
Daj mi, Panie, Miłość taką, która 

wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję    
i wszystko przetrzyma. Amen. 



DEKALOG (3) "Jam jest pan, Bóg twój, który cię 

wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli". 

Powyższe słowa są wstępem do 
Dekalogu. Właściwie są autoprezentację 
Boga, czyli mówią nam, kim On jest. Bóg 
jest naszym Panem, Królem, który zawsze 
pragnie dobra dla nas. To On strzeże nas, 
pilnuje i ostrzega przed złem. Kiedy 
popadamy w grzech, w sytuacje 
w których panuje zło, grożące nam 
potępieniem, On wyprowadza (wywodzi) 
człowieka ze zła, z niewoli grzechu i 
wprowadza go do Ziemi Obiecanej, do krainy dobra, która jest drogą 
prowadzącą do zbawienia. 

W perspektywie tego wstępu wierzący potrafi lepiej zrozumieć wartość 
i przyczynę powstania wszystkich przykazań. W "Księdze Mądrości" autor 
przedstawia drogi poznania Boga Ojca: „Głupi z natury są wszyscy ludzie, 
którzy nie poznali Boga; z dóbr widzialnych nie zdołali poznać tego, który jest, 
patrząc na dzieła, nie poznali Twórcy,.... A jeśli ich moc i działanie sprawiły ich 
podziw – winni byli z nich poznać, o ile jest potężniejszy Ten, kto je uczynił. Bo 
z wielkości i piękna stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich 
Sprawcę"(Mdr 13,1-5). 

Istnieją trzy drogi poznania Pana Boga. Pierwsza polega na obserwacji 
natury. Często zachwycamy się przyrodą, jej funkcjonowaniem. To prowadzi 
do przemyśleń i wniosków, że ktoś to wszystko stworzył. Bóg jest stwórcą i 
musi być o wiele doskonalszy od swojego dzieła. Druga droga -to rozum. 
Filozofia nazywana jest „zamiłowaniem do mądrości " - wiedza. Chociaż sama 
wiedza nie prowadzi do wiary. Tu przykładem może być wiara ludzi 
ograniczonych umysłowo. Wreszcie trzecia droga poznania Boga – to historia 
narodów i świata oraz dziejów poszczególnych ludzi i Boża ingerencja w nie. 
Właśnie Izraelici poznali Boga głównie dzięki tej trzeciej drodze. Mojżesz 
otrzymał Dekalog, a prawa w nim zawarte pomogły wyjść Izraelitom z niewoli 
grzechu. Czułość Ojca staje się pragnieniem nawiązania bliskiej relacji z 
człowiekiem, którego szuka i troszczy się o niego. Efektem jest 
„wyprowadzenie Izraela z ziemi egipskiej, z domu niewoli".                              A 
przykazania stają się prawem, które ukształtuje naród – Izrael. 



NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 
MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

 
(20). MIEJSCE OBJAWIEŃ NMP: FATIMA, PORTUGALIA, 
1917 R. 
Papież Benedykt XVI uznał objawienia fatimskie za 
zdarzenie wyjątkowe nie tylko w historii mariofani, ale 
w całych dziejach Kościoła. Dlaczego? Bo serce otwarte 
na Boga na wzór Maryi jest "silniejsze niż karabiny i broń 
wszelkiego rodzaju". Objawienia w Fatimie są kluczem 
do zrozumienia rzeczywistości współczesnego świata. 
Kto po ten klucz nie sięga, sam się pozbawia możliwości 
pojmowania tego, co dzieje się wokół nas. W Fatimie 
dostaliśmy ostatnią szansę, by z Maryją zmienić bieg 
historii. 

 Przed  objawieniami 
W 1910 roku, po zamachu na króla Karola I oraz 

jego syna, następcę tronu Ludwika Filipa, nastąpił w 
Portugalii zbrojny przewrót. Rozpoczęła się 

październikowa rewolucja portugalska. Władzę przyjęła stworzona przez 
masonerię Partia Republikańska. Wnet też pierwszy premier Teofilo Braga 
z dumą ogłosił, że w ciągu dwóch pokoleń wiara katolicka zostanie z Portugalii 
ostatecznie wyrugowana. Rozpoczęto bezpardonową walkę i usuwanie 
Kościoła z życia publicznego. Wśród pierwszych dekretów władzy rewolucyjnej 
było rozwiązanie klasztorów i zagrabienie ich własności. 

Zasadnicza walka z Kościołem zaczęła się w 1913 roku, gdy ster rządów 
objął Antonio Costa. Mnożono jedne po drugich ustawy antykatolickie. 
Zlikwidowano dni wolne od pracy związane z katolickimi świętami. W ramach 
wprowadzenia demokracji spalono ponad 100 kościołów, w samej tylko 
Lizbonie dokonano profanacji, grabieży i dewastacji kilkudziesięciu świątyń i 
obiektów kultu. Pozamykano prawie wszystkie instytucje dobroczynne, domy 
opieki i szpitale prowadzone przez zakony. W przestrzeni publicznej zakazano 
nawet używania stroju duchownego. Na tę rewolucyjną przemoc ostro 
zareagował św. Pius X swą encykliką „Iamdudum in Lusitania". Antykościelne 
bojówki, tzw. białe mrówki, mając pełną aprobatę władz, z zacietrzewieniem 



nękały katolików. Zamknięto wszystkie redakcje pism katolickich i 
pozamykano seminaria duchowne. Za samo tylko posiadanie różańca można 
było trafić do więzienia. Obłędna szatańska antykatolicka rewolucja 
pochłonęła więcej ofiar, niż zginęło portugalskich żołnierzy na frontach I wojny 
światowej. 15 marca 1917 roku abdykował w Rosji car Mikołaj II, a już 9 
kwietnia Niemcy w  zaplombowanym wagonie wyprawili Lenina z Zurychu do 
Piotrogrodu, by unicestwił carską Rosją. 

Wnet też rozpoczyna się bolszewicka rewolucja październikowa – od 
tej pory Rosja rozpowszechnia swoje błędy po całym świecie. Benedykt XV 
i Stolica Apostolska nie  ustawali w zabiegach dyplomatycznych, by zapobiec 
samobójstwu Europy. Ojciec Święty w specjalnym liście do całego świata 
wezwał do modlitwy o pokój. 5 maja 1917 roku dołączył do Litanii Loretańskiej 
wezwanie "Królowo Pokoju". Od tego też dnia polecił wszystkim dzieciom 
Kościoła rozpoczęcie wielkiej światowej nowenny o uratowanie pokoju. 13 
maja 1917 roku, w ostatni dzień nowenny, na krańcu naszego kontynentu, w 
Fatimie, na ratunek Europie zstąpiła na ziemię Najświętsza Maryja Panna. 
Zauważmy, że dotąd przychodziła do poszczególnych państw, regionów i 
narodów. Teraz jest to objawienie kontynentalne. Cała bowiem Europa – od 
Portugalii po Rosję – znalazła się w kleszczach bezbożnej, antyludzkiej 
komunistycznej ideologii. 

 



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

Nauczanie Pana Jezusa jest paradoksem w stosunku do światowego 
myślenia. 
  „W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: <Kto 
właściwie jest największy w królestwie niebieskim?> On przywołał dziecko 
postawił je przed nimi i rzekł: <Zaprawdę powiadam wam: jeśli się nie 
odmienicie i nie staniecie jak dzieci nie wejdziecie do królestwa niebieskiego" 
(Mt 18,1-3). Cała postawa Jezusa wobec dzieci była radykalna. Aby zrozumieć 
właściwie, jak radykalne było nauczanie Pana Jezusa o dzieciach, należy 
koniecznie zagłębić się, w jaki sposób były one traktowane i postrzegane w 
tamtych czasach. Kiedy Pan Jezus nauczał, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, 
ogłaszał, że każde dziecko (osoba) jest równej wartości w oczach Boga. Taki 
pogląd wywoływał zdziwienie u Żydów, którzy widzieli siebie jako ludzi 
wybranych. To było także zdumiewające dla władz świeckich tego okresu. W 
granicach Imperium Rzymskiego wartość dziecka zależała od tego, kim byli 
jego rodzice. Jeśli ojciec był królem, to dziecko było skarbem dla narodu, 
szczególnie jeśli był to chłopiec. Poza rodzicami, wartość dziecka 
determinowały jego umiejętności, które mogły służyć państwu. 

W czasach Pana Jezusa dzieci nie miały tych samych praw, co inni 
ludzie. Także kobiety miały zamknięty dostęp do edukacji i życia publicznego, 
a wiele zajmowało pozycję niewolnicy. Imperium miało nienasyconą potrzebę 
zwykłych robotników. Kobiety i dzieci zaspakajali tę potrzebę. 
  Nawet bardziej przerażającą praktyką było „porzucenie", czyli 
pozostawienie nowo narodzonego dziecka w odosobnionym miejscu, często 
wilgotnym, czy pomiędzy stertami gnoju i pozwolenie na śmierć z głodu, 
z powodu braku opieki i ataków dzikich zwierząt, czy zarazków. Czasami 
opuszczone dzieci były ratowane, ale zazwyczaj po to, by odchować je 
i sprzedać jako niewolników. W tamtych czasach właściciel domu i ziemi miał 
prawo do decyzji o życiu i śmierci dziecka, szczególnie podczas pierwszych 8 
dni jego życia. Przyczyną porzucenia dzieci była ucieczka przed biedą, brak 
środków do nauczenia zawodu, niepełnosprawność i deformacja ciała, 
pragnienie posiadania zdrowej rodziny, zapobieganie podziałowi spadku, zła 
płeć i pochodzenie dzieci z „nieprawego łoża”. Pierwsi zwolennicy Pana Jezusa 
byli znani jako radykalnie miłujący, ponieważ ratowali te porzucone dzieci, 
przyjmowali je do domów i opiekowali się nimi. 
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