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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Czytania: (Mdr 6,12-16), (1 Tes 4,13-18).  
Psalm responsoryjny: (Ps 63,2-8).  
Słowa Ewangelii według św. Mateusza (25,1-13). 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

Lecz o północy rozległo się wołanie. „Czuwajcie więc, bo nie 

znacie dnia ani godziny”. 

 Czuwanie to przede wszystkim skupienie na „teraz”. W „tu i teraz” 

jesteśmy często emocjonalnie, psychicznie czy duchowo nieobecni. Tymczasem 

są dwa pewne momenty w naszym życiu, kiedy spotykamy Pana Boga: to chwila 

obecna i moment śmierci. Prośmy Maryję, która rozeznała moment swojego 

nawiedzenia i przyniosła nam obecność Pana Jezusa, aby modliła się za nas teraz 

i w godzinę naszej śmierci. 

Dzisiejsza Ewangelia opowiada o pannach roztropnych i nierozsądnych. Jej 

głównym punktem jest stwierdzenie oblubieńca, który nie wpuszcza tych 

drugich na ucztę, mówiąc im: „nie znam was”. Oblubieniec symbolizuje 

Chrystusa. 

 

http://www.czarze/


   N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
W ostatnich „zamyśleniach” analizowaliśmy znaczenie daru, o którym mówił 
Pan Jezus do Samarytanki podczas spotkania przy studni. Dziś mała refleksja nad 
tym, kim jest Pan Jezus. 
Przywołajmy świadomość, że zaczynając modlitwę znajdujemy się w obecności 
Pana Boga. 

Pan Jezus jest przy nas. Jest On niewidzialny, ale nie 
mniej, a może nawet bardziej realny niż to, 
co  widzimy. Świat duchowy, dla nas niewiele 
obecnie dostępny jest bowiem bardziej prawdziwy 
niż świat materialny. 
Prośmy Ducha Świętego, aby otworzył nam 
wewnętrzne, duchowe oczy, uszy i usta, żeby nasza 
modlitwa była prawdziwie duchową rzeczywistością. 
Oto raz jeszcze słowa  Pana Jezusa z Ewangelii 
świętego Jana skierowane do Samarytanki: „O, 
gdybyś znała dar Boży i wiedziała kim jest Ten, kto ci 

mówi: Daj mi się napić – prosiłabyś Go wówczas, aby dał ci wody żywej " (J 4,10-
18). Ostatnio mówiliśmy o tym, czym jest dar Boży. Dziś zacznijmy rozważania o 
tym „kim jest ten, kto ci mówi: Daj mi się napić ". 
Kim jest Jezus? Na pewno jest niezgłębioną tajemnicą. Pomimo tego warto ją 
zgłębiać. Możemy poznawać Pana Jezusa medytując Jego postać, Jego 
zachowanie, Jego słowa, Jego uczucia znane z kart Ewangelii. On jest taki, jakim 
zostaje tam opisany. Jest to postać niezwykła. Fascynuje ludzkość przeszło 2000 
lat i będzie fascynować przez wszystkie następne stulecia – „najpiękniejszy 
spośród synów ludzkich, wdzięk się rozlał na twoich wargach" – Psalm 45, 3. 
Od kilku już miesięcy w biuletynie ukazuje się cykl artykułów poświęcony życiu 
publicznemu Pana Jezusa. Ten okres życia Pana Jezusa - to 3 lata, w których 
przedstawił w sposób prosty i radykalny fundamenty wiary. Nie tylko je 
przedstawił, ale pokazał nam wierzącym, że samo wyznawanie nie wystarczy. 
On w każdym momencie swojego życia praktykował to, co mówił. Spotkanie z 
Samarytanką jest szczególnym, bo widoczne są konkretne owoce. Dlatego w 
następnym numerze przyjrzymy się tej rozmowie raz jeszcze. 

 



DEKALOG (3) II: NIE BĘDZIESZ BRAŁ IMIENIA PANA BOGA 
SWEGO NA DAREMNO. W Księdze Wyjścia przykazanie to jest poszerzone 

o drugi człon, który zapowiada karę za sprzeniewierzenie się:     "... bo nie 
pozostawi Pan bezkarnie tego, to wzywa Jego imienia do czczych rzeczy". Aby 
zrozumieć dlaczego to przykazanie jest aż tak ważne, trzeba wspomnieć, że dla 
Izraelity imię było wyznacznikiem jego tożsamości. Imiona miały - i w naszych 
czasach mają - znaczenie, które jak wierzono nadaje osobie cechy charakteru. 
Na przykład imię Marta oznacza – „gospodyni". Przy spotkaniu dawało to 
ludziom możliwość przełamania obcości i szansę na przyjaźń, otwartość. 
Nadanie komuś lub czemuś imienia nadaje temu komuś lub czemuś poczucie 
indywidualności. Tak jak człowiek z człowiekiem znającymi się z imienia 
podejmują rozmowę, tak w modlitwie Bóg, który ma swoje imię, prowadzi 
rozmowę z konkretnym człowiekiem o danym imieniu. Modlitwy – rozmowy 
dzielą się na 4 rodzaje: prośby, dziękczynienia, przebłagania i uwielbienia. To 
zupełnie tak, jak rozmowa ojca z synem. Ojcu oddajemy cześć, szacunek – stąd 
imię ojca jest tak bardzo ważne i także znaczy bardzo wiele. Właściwie jest 
fundamentalną odpowiedzią na pytanie: kim jest Ojciec – Bóg?  
Pan Bóg przedstawił się Mojżeszowi. Powiedział: „Jestem, który Jestem" 
(Wj 3,14). Św. Jan Paweł II tak określił imię Boga: „Jest Bogiem, który wychodzi 
nam na spotkanie, ale którego nie można posiąść. On jest „Jestem, który 
Jestem" – imieniem, które nie jest imieniem. Jestem, który Jestem – Boży 
bezmiar, w którym istota i istnienie są jednym! Bóg, który jest samym 
istnieniem".  Pan Bóg przedstawił się Mojżeszowi "w płonącym krzewie " i na 
górze Synaj. Papież Benedykt XVI dodał, że ponadto Bóg, jako Stwórca jest 
Miłością i Nowy Testament przyniósł nową jakość objawienia Bożej obecności. 
Objawił swoje imię w szczycie jego miłości – krzyżu, który jest nowo 
testamentalnym znaczeniem imienia Boga „Jestem ". Papież Benedykt XVI 
napisał: „Co się zaczęło w płonącym krzewie na pustyni Synajskiej, dopełnia się 
w płonącym drzewie krzyża". („Jezus z Nazaretu "cz.1, s.127). 
W imieniu Boga wyraża się Jego autorytet i moc. One pozwalają Mu bezpiecznie 
zaufać. Wyznawanie imienia Bożego obejmuje przeszłość, teraźniejszość i 
przyszłość, a przyszłość ukierunkowuje nas ku wieczności. Poznanie imienia 
prawdziwego Boga spowodowało, żeby wyznawcy nie muszą się Go bać. On 
zawsze jest. Bóg nigdy się nie odwraca od człowieka nawet wtedy, gdy ów 
odwraca się od Niego. Właśnie tę prawdę wyraża imię „Jestem”. 



NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

(21) MIEJSCE OBJAWIEŃ NMP: FATIMA, PORTUGALIA, 1917r. 

Objawienia 

13 maja 1917 r. to była szósta niedziela po Wielkanocy. Po porannej 
Mszy św. w kościele parafialnym w Fatimie trójka dzieci z wioski Aljustrel, 
odległej 2 km od Fatimy, jak co dnia popędziła owce na pastwisko w dolinie 
zwanej Cova da Iria. Dzieci Fatimskie – jak większość ich rówieśników – nie 
chodziły do szkoły, nie umiały czytać ani pisać. Łucja dos Santos miała 10 lat, zaś 
jej kuzyni: rodzeństwo Franciszek i Hiacynta, kolejno 9 i 7 lat. 

Pastuszkowie nagle na niewielkim drobnolistnym dębie skalnym 
zobaczyli – jak ją później nazywali – Piękną Panią. Łucja rozmawiała z Nią bez 
lęku i swobodnie, zadając różne pytania, np. czy dzieci pójdą do nieba bądź 
kiedy skończy się wojna. Piękna Pani poprosiła pastuszków, by przez pięć 
kolejnych miesięcy przychodzili w to samo miejsce, w ten sam dzień i o tej samej 
porze. 

Maryja we wszystkich objawieniach z naciskiem wzywała dzieci do 
codziennego odmawiania Różańca dla wyproszenia pokoju dla świata 
i zakończenia wojny. Zachęcała też do ofiarowania codziennych trudów, 
cierpień i przykrości w intencji nawrócenia grzeszników i jako zadośćuczynienie 
za grzechy, którymi Bóg jest obrażany. Gdy dzieci odpowiedziały twierdząco, że 
podejmą ofiary, Maryla oświadczyła: "Będziecie musieli wiele wycierpieć, ale 
łaska Boża będzie waszą siłą!". Dodała też, że podczas ostatniego spotkania 
wyjawi, kim jest i czego pragnie. 

Z każdym 13. dniem miesiąca w godzinie objawień przybywało coraz 
więcej ludzi. Dzieci bardzo przeżywały fakt, że Maryja, przychodząc, zawsze była 
bardzo smutna. Uśmiechnęła się tylko jeden raz - 13 września. W lipcu sierpniu 
i wrześniu Matka Boża zapowiedziała, że w październiku uczyni wielki cud, aby 
wszyscy uwierzyli, że schodzi z nieba i z nimi rozmawia. Maryja powiedziała do 
Łucji: „Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie mnie bardziej znali i kochali. Mój 
Syn chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca". 
Patrząc na odchodzącą Panią dzieci ujrzały w Jej dłoniach Niepokalane Serce w 
koronie z cierni. Po tym widzeniu dzieci zostały wezwane do gminy na 
przesłuchanie, gdzie były zastraszane i wykpiwane przez lokalnych urzędników. 



Nawet proboszcz uznawał, że dzieci uległy wpływom diabła. Rodzice też – 
wyśmiewani przez sąsiadów – ostro strofowali dzieci. 

Łucja postanowiła nawet, że więcej 13 dnia do Cova da Iria nie pójdą. 13 
lipca na łące czekało na dzieci już kilka tysięcy ludzi. Pastuszkom zostały 
objawione trzy tzw. tajemnice fatimskie: o piekle, o poświęceniu Rosji 
Niepokalanemu Sercu oraz o prześladowaniach Kościoła. Maryja ukazała 
dzieciom piekło i zapewniła, że dzięki czci Jej Niepokalanego Serca można 
uniknąć wiecznego potępienia. Dodała też, że jeśli Rosja się nie nawróci, to 
„bezbożna propaganda rozszerzy swe błędne nauki po świecie, wywołując 
wojny i prześladowanie Kościoła. Dobrzy będą męczeni, a Ojciec Święty będzie 
musiał wiele wycierpieć". 
  Na koniec jednak -  jak zapewniła -  „Moje Niepokalane Serce 
zatriumfuje". Objawienie 13 sierpnia nie odbyło się. Bowiem wcześnie rano 
dzieci – pod pretekstem, że zostaną zawiezione do proboszcza – zostały 
aresztowane. Burmistrz i jednocześnie mason Artur Oliveira dos Santos, 
z zawodu kowal, podstępnie uwięził dzieci w swoim prywatnym domu, gdzie 
były na przemian przekupywane bądź zastraszane i zamykane w ciemnej 
piwnicy. W końcu zaprzysięgły obrońca „podstępu" zagroził, że wrzuci je do 
kotła z wrzącym olejem. Dzieci nie dały się jednak zastraszyć, a prześladowca po 
dwóch dniach bezskutecznego nękania i po interwencjach rodzin odwiózł je do 
domu. 

 
 
Od lewej strony stoją : 
Łucja, Franciszek i 

Hiacynta.  
 

 

 

[korzystano z cyklu 

artykułów ks. Jerzego 

Banaka o objawieniach 

NMP zamieszczonych w 

dzienniku katolickim: 

NASZ DZIENNIK.] 



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

Cierpienie ma sens – wszyscy cierpimy. Jednym z cierpień, które dotyka nas 
wszystkich, jest ból po śmierci bliskiej nam osoby, ale są inne typy cierpienia, o 
których myślimy z bojaźnią. Boimy się bólu, który pochodzi z bezsilności 
patrzenia na kogoś, kogo kochamy, gdy wiemy, że nic nie możemy dla niego 
zrobić. Cierpienie jest jedną z głównych tajemnic ludzkiego doświadczenia. Nie 
wiemy, dlaczego cierpimy w pewien sposób, a każdy cierpi inaczej. 
Dlaczego  niektóre ludzkie cierpienie jest bardzo widoczne, a inni ludzie cierpią 
w milczeniu i odosobnieniu tak, że nikt nie może się tego domyśleć.  Wiara i 
nadzieja wiodą do wniosków, że cierpienie ma wartość. W pełni nie rozumiemy 
jego przyczyny lub wartości. Cierpienie jest tajemnicą.  
Krzyż jest punktem centralnym życia Pana Jezusa. Jego cierpienie ma niepojętą 
wartość. Wierzymy, że nasze cierpienie jest połączone z Jego w taki sposób, że 
w pełni tego nie rozumiemy w tym życiu. Po śmierci możemy odkryć, że 
cierpienie było wielkim honorem. Jeszcze tego nie wiemy. To jest tajemnica. 
Cierpienie jest nieunikniona częścią życia i to, jak odpowiemy na nie, ma 
znaczenie. Pan Jezus doradza nam: „Mówię wam, wy będziecie płakać i zawozić, 
a świat się będzie weselił; wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zmieni się 
w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak 
urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek narodził na 
świat. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się 
wasze serce, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać". (J 16,20–22) Tylko ten jeden 

fragment jest wystarczającym dowodem, że Jezus widzi cierpienie w kompletnie innym 
świetle i Jego koncepcja cierpienia jest  radykalnie różne od tej, jaką 
dostrzegamy. Przez setki lat chrześcijanie szeptali jeden do drugiego: „Ofiaruj je za...". 
Manuskrypty nawołują nas, by ofiarować wszystko, co zdarza się w ciągu dnia – radości 
i cierpienia – Bogu jako modlitwę. Cierpienie jest modlitwą z mocą. Kiedy w końcu 
dojdziemy do tego i zaczniemy poddawać się nieuchronnemu cierpieniu życia, ofiarując 
to Bogu jako modlitwę – za nas samych, za naszych przyjaciół i rodzinę, za świat – 
zacznie nas wypełniać głęboki i kojący pokój. Jezus obiecał nam cierpienie. On nigdy nie 
osładzał niczego i nie udawał. Nauczał przez przykład i prosił o wielkie oddanie się tych, 
którzy chcieli pójść za Nim. „Jeśli kto chce  iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, 
niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje". (Łk 9,23) Przyjmijmy i 

nazwijmy nasz krzyż. Nośmy go z dumą. Takie jest życie. Cokolwiek to jest, 
zmartwychwstały Chrystus pragnie pomóc ci go nieść. Nie jesteś sam. Panie 
Jezu, ucz mnie przyjąć nieuniknione cierpienie życia i nie pozwól zapomnieć o 
tych, którzy cierpią więcej niż ja. 
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