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LITURGIA SŁOWA NA 

NIEDZIELĘ: 
Czytania: ( 34,11-12,15-17), (1Kor 
15,20-26.28).  
Psalm responsoryjny: (Ps 23,1-
3,5-6).  
Słowa Ewangelii według św. 
Mateusza (25,31-46). 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata kończy rok 

liturgiczny. W tę niedzielę liturgia ukazuje nam Jezusa, któremu wszystko 

zostaje poddane, także śmierć, aby nasze serca stały się miejscem Jego 

panowania, aby przez miłość urzeczywistniało się w naszym życiu Jego 

królestwo. Przeżywać tę uroczystość, to rozpoznać, że Jezus nie chce inaczej 

panować w naszym życiu, jak właśnie przez miłość i służbę. Akceptując taką 

postawę, stajemy się coraz bardziej KOŚCIOŁEM, który naśladuje swojego Pana 

w królowaniu w Jego stylu. 

„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 

Mnie uczyniliście”. Dzisiejsze słowo przypomina, że bliskość i czułość powinny 

być regułą naszego życia. Ze stosowania się z tych reguł będziemy sądzeni. 

Miłosierdzie jest odpowiedzią, której udzielam Panu Bogu, gdy przychodzi w 

twarzy konkretnego człowieka. Miłosierdzie jest przyjściem z pomocą drugiemu 

człowiekowi, gdy odczuwamy jego biedę, jakby to mnie ona spotkała. (wg myśli 

św. Tomasza z Akwinu) 

http://www.czarze/


N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
Zaczynając modlitwę, wchodzimy w świętą obecność Pana Boga. Otóż 

odczuwanie obecności Pana jest tematem naszych zamyśleń – rozważań. 
Sięgnijmy po kolejny fragment z Ewangelii wg św. Jana (5,2-9).      
„W Jerozolimie znajduje się sadzawka Owcza, nazywana po hebrajsku 
Betesda, zaopatrzona w pięć krużganków. Wśród nich leżało mnóstwo 
chorych, niewidomych, sparaliżowanych, którzy czekali na poruszenie się 
wody. Anioł bowiem zstępował w stosownym czasie i poruszał wodę. A kto 
pierwszy wchodził po poruszaniu się wody, doznawał uzdrowienia niezależnie 
od tego, na jaką cierpiał chorobę. Znajdował się tam Pewien człowiek, który 
już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swą chorobę. Gdy Jezus ujrzał go 
leżącego i poznał, że czeka już długi czas, rzekł do niego: „Czy chcesz stać się 
zdrowym?" Odpowiedział Mu chory: „Panie, nie mam człowieka, aby mnie 
wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. Gdy ja sam już 
dochodzę, inny wchodzi przede mną". Rzekł do niego Jezus: „Wstań, weź 
swoje łoże i chodź". Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje łoże i 
chodził ". 
 Pragnienie. 
 „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała kim jest ten, kto ci mówi: Daj mi się napić 
– prosił abyś Go". 
 „Daj mi pić. Daj mi tej wody żywej". 
 „Kiedy On przyjdzie objawi nam wszystko". 
 „Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już długi czas ". 
  

Trzydzieści osiem lat beznadziejnego pragnienia. 
Najbardziej dotkliwe są pragnienia niewypowiedziane. Głęboko 

skrywane, przemilczane. Pragnienia bez nadziei. Jezus je odgaduje. On pierwszy 
na nie odpowiada. Mamy wiele pragnień, „chceń, pożądań, potrzeb. Tak jak 
uczucia dzielimy na  "takie sobie " i wyższe, tak samo pragnienia możemy 
podzielić na „takie sobie” i wyższe. Uczucia wyższe to na przykład: życzliwość, 
współczucie, miłość uczuciowa – amor, przyjaźń, altruizm, uwielbienie dla Pana 
Boga, wdzięczność, autentyczna skrucha i wiele innych.  

Pragnienie „ takie sobie” to na przykład: być pięknym i bogatym. Co 
nazwalibyśmy pragnieniem wyższym? 

W naszych głowach kłębią się przeróżne nieuporządkowane pragnienia. 
Czasem są one sprzeczne i wzajemnie się wykluczają. Powodują  



one w naszym życiu dużo zamieszania. W gorączkowej pogoni za ich 
spełnieniem często nie mamy czasu na to, aby cieszyć się tymi, które się 
spełniają. Nawet ich nie zauważamy. 

Jest chyba dla nas oczywiste, że nie wszystkie nasze pragnienia warte są 
zabiegów. Nie warto gonić za tymi, które są marne. Nie zawsze jednak potrafimy 
dokonać właściwej selekcji. Czasem bardzo trudno jest nam przekonać własne 
serce, aby nie pragnęło tego, czego pragnąć nie warto. Nad naszymi 
pragnieniami jak i uczuciami w bardzo niewielkim stopniu panuje nasz duch lub 
rozum. 
I nie ma się czego wstydzić. Jesteśmy pod tym względem istotami kruchymi i 
zawodnymi. Nie trzeba więc wypierać się swych pragnień. Trzeba je oddać 
Jezusowi. On dokona selekcji. On jedynie może uczyć twoje serce, czego warto 
pragnąć. On pokażę ci  twoje największe pragnienia, On je wychowa, 
ukształtuje. To wymaga trochę czasu, wierności i cierpliwości z naszej strony. 
Ale warto.  

 
TAJEMNICA WIARY  

Przecież ty za mało wierzysz we Mnie i dlatego ci nie 

wychodzi modlitwa! Przecież ty nie wierzysz, że Ja tu 

jestem REALNIE OBECNY z Ciałem i Bóstwem 

swoim, że tutaj przed tabernakulum czy na ołtarzu 

decydują się twoje losy. Ale ty jesteś ślepy, bo tak 

bardzo zabiegasz o ludzkie względy, gotów jesteś 

całować lekarzy po rękach, żeby ci uratowali matkę. 

To nie oni jednak decydują, co się z nią stanie. Tutaj, 

w tabernakulum masz Tego, od którego zależy wszystko – twój los, 

twojej matki i los tych lekarzy. Oni są ciągle tacy wielcy dla ciebie i 

dlatego Ja, Bóg jestem dla ciebie za mały. Tutaj, w tabernakulum. 

Taki mały, bo taka mała jest twoja wiara, ledwo widoczna, 

usychająca. Prosisz Mnie jak ten ojciec z Ewangelii: Jeśli możesz, 

to uzdrów mego syna (por. Mk 9,22). Jeśli możesz? Dla wierzącego 

w moc Eucharystii nie ma nic niemożliwego. Przecież Mi nie 

wierzysz, nie wierzysz w moją moc i miłość. I dlatego ci nie wychodzi 

ta modlitwa przed tabernakulum. W niej jest ciągle za mało wiary. 



DEKALOG (5)  IV: „CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ” 

Dekalog dzieli się wyraźnie na dwie części. Pierwsze trzy przykazania 
porządkują relacje z Panem Bogiem. A po niech następuje wyjątkowe 
przykazanie czwarte. Wyjątkowe, bo w jakimś sensie odnosi się jeszcze do Pana 
Boga, ale jest też ukierunkowane na człowieka.  

Bez rodziców: ojca i matki nie moglibyśmy zaistnieć. Jest jednak drugie 
źródło, które przywołuje, a raczej wybiera nas do istnienia. Pan Bóg, który jest 

Stwórcą, dzieli się aktem stworzenia z kobietą i mężczyzną. W ten sposób oni 
biorą udział w akcie stworzenia. Nikt nie jest bliższy Bogu, jak rodzice. 

Dlatego winniśmy im cześć z jednej strony, a z drugiej powinniśmy przyjąć i 
zaakceptować własne życie, co byłoby okazaniem szacunku i dziękczynienia za 
ogromny dar. Nie wszyscy potrafią zrozumieć, dlaczego życie jest darem, np. 
samobójcy, bądź ludzie nadużywający nałogów. 

CZY PODZIĘKOWAŁEŚ RODZICOM ZA ŻYCIE? 
Św. Jan Paweł II tak pisze o czwartym przykazaniu: „<Czcij ojca i matkę>, gdyż 
są oni dla ciebie niejako zastępcami Pana Boga – są tymi, którzy dali ci życie, a 

przez to wprowadzili cię w cały krąg ludzkiego 
bytowania: rodu, narodu, kultury. Są twoimi 
pierwszymi – po Bogu – dobroczyńcami. Jeśli 
Bóg…, jest samym Dobrem, to oni mają 
największy udział w tej Jego najwyższej dobroci. A 
więc czcij twoich rodziców! Jest tu pewna 
analogia z czcią należną Bogu”. 
 Sam Bóg czyni to przykazanie bardzo ważnym. 
Porównuje je do przykazania trzeciego. W Księdze 
Kapłańskiej (19,1-3) tak Bóg powiedział do 
Mojżesza: „Przemów do Izraela i powiedz im: 
Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg 
wasz. Każdy z was będzie szanował matkę i ojca i 
będzie zachowywał moje szabaty. Ja jestem Pan, 
Bóg wasz”. 

Ten fragment poprzedzony jest w Księdze 
Rodzaju (1,27) wyraźnym stwierdzeniem: 
„Stworzył Bóg człowieka na  

 



swój obraz, na obraz Boży go stworzył; mężczyzną i kobietą stworzył ich”. Jakże 
ważnym, koronnym elementem jest cielesny i płciowy człowiek. Jest obrazem 
Boga. Tak ważnym, że dla jego ratowania zaistniało WCIELENIE. Syn Boży stał się 
człowiekiem i miał Matkę – Maryję. 
 Udział rodziców w prokreacji jest kontynuacją dzieła stworzenia. Być 
ojcem i matką znaczy być świadomym partnerem Boga. Niektórzy teolodzy 
rozszerzają to przykazanie, zwracając uwagę, że dotyczy ono także innych osób: 
dziadka i babci; nauczycieli, katechetów itp., ale tak naprawdę jest w nim mowa 

tylko o ojcu i matce. Nie ma tu mowy o dobrym ojcu i dobrej matce. Co prowadzi 

do wniosku, że mamy ich czcić nie za coś, ale wbrew wszystkiemu. Jest to 

nawiązanie do przykazania miłości Boga i bliźniego. Mamy kochać każdego 

człowieka. 

 
KRÓLU WIECZNOŚCI I CZASU, 
STWÓRCO NIEBIOSÓW I ZIEMI, 
PANIE GWIEŹDZISTYCH PRZESTWORZY, 
BĄDŹ POCHWALONY NA WIEKI. 
 KROLU LUDZKIEGO ISTNIENIA, 
 ŹRÓDŁO MĄDROŚCI I ŁADU, 
 PEŁEN DOBROCI DLA MAŁYCH, 
 BĄDŹ POCHWALONY NA WIEKI. 
  KRÓLU SKAZANY PRZEZ WIELKICH, 

PŁASZCZEM POGARDY OKRYTY, 
Z CIERNI KORONĄ ZWIEŃCZONY, 
BĄDŹ POCHWALONY NA WIEKI. 
 KRÓLU ZHAŃBIONY NA KRZYŻU, 
 Z SERCEM OTWARTYM PRZEZ WŁÓCZNIĘ, 
 ŻYCIE ZABITE GRZECHAMI, 
 BĄDŹ POCHWALONY NA WIEKI. 

KRÓLU POKOJU I ŁASKI, 
PRZEBACZ NAM WINY ODSTĘPSTWA, 
OTWÓRZ ZBŁĄKANYM RAMIONA, 
ZJEDNOCZ NAS TWOJĄ MIŁOŚCIĄ. 

KRÓLU NADZIEI CZŁOWIECZEJ, TOBIE I OJCU TWOJEMU 
Z DUCHEM ŚWIATŁOŚCI I PRAWDY CHWAŁA NIECH BĘDZIE NA WIEKI. 
    AMEN. 

                                                                                   

 



NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

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

CUD SŁOŃCA 

Tuż po odejściu Maryi miał miejsce jedyny taki w dziejach, wcześniej 
zapowiedziany przez Matkę Bożą, tak zwany cud słońca. Dzięki temu znakowi w 
objawienia w Fatimie uwierzyła prawie cała Portugalia. Tak opisał cud naoczny 
świadek: „Tarcza słońca wirowała w niezwykły sposób. Słońce tańczyło i krążyło 
wokół własnej osi z zawrotną szybkością. Wśród zebranych podniosła się 
nieopisana wrzawa. Potężny krzyk przerażenia, jęki i zawodzenia ogarnął 
kilkutysięczny tłum. Słońce oderwało się od firmamentu i kula ognia to zbliżała 

się, to oddalała od 
ziemi, jak gdyby 
słońce chciało 
spaść i zmiażdżyć 
nas ciężarem swej 
rozpalonej masy. 
Były to chwile 
pełne niezwykłej 
grozy i lęku. 
Ludzie byli w 
szoku, krzyczeli i 
drżeli ze strachu. 
Niektórzy zaczęli 
się głośno 

spowiadać ze swoich grzechów, wołając: „Boże, przebacz!", sądząc, że jest to 
już koniec świata. Jedni jęczeli i lamentowali, inni klęczeli w błocie i płakali, 
modląc się. Cud słońca sprawił, że w całej Portugalii wielu niedowiarków, a 
nawet zaciekłych ateistów zaczęło się masowo nawracać. Wywołało to panikę 
władz, które swoje rządy opierały na walce z Bogiem i Kościołem. W mediach i 
na partyjnych   konwentyklach usiłowano wykpić i ośmieszyć samo zdarzenie, 
jak i dziesiątki tysięcy jego świadków. Pośpiesznie drukowane ulotki i plakaty 



wyszydzające to, co się wydarzyło. Dziesiątków tysięcy świadków ewidentnego 
cudu nie udało się jednak przekupić ani uwięzić. 

LOSY DZIECI  

Zgodnie z prośbą Maryi dziewczynki zostały wysłane przez rodziców do szkoły, 
aby nauczyły się czytać i pisać. Tylko Franciszek odmówił i całkowicie poświęcił 
się już tylko umartwieniu i modlitwie. Od 1918 roku w Europie szerzyła się 
epidemia grypy, tak zwanej hiszpanki, która pociągnęła za sobą miliony ofiar. 4 
kwietnia 1919 roku Franciszek, w wieku niespełna 11 lat, zmarł właśnie na 
hiszpankę. Jego ostatnimi słowami były: „Do zobaczenia w niebie". Niecały rok 
później, 20 lutego 1920 roku, w lizbońskim szpitalu – daleko od domu – zmarła, 
również na hiszpankę, osamotniona Hiacynta. Przed śmiercią po raz pierwszy 
oboje na szpitalnych łóżkach przyjęli pierwszą komunię świętą. Opiekujący się 
dziećmi zaświadczali, że Franciszek i Hiacynta umierali jak dojrzali święci, z pełną 
zgodę na śmierć. Łucja została sama. Wstąpiła najpierw do zgromadzenia 
Świętej Doroty, a w 1948 roku do zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry 
Karmel w Coimbrze. 

 Papież Jan Paweł II 13 maja 2000 roku beatyfikował Hiacyntę i Franciszka, a 13 
maja 2017 roku Ojciec Święty Franciszek kanonizował dzieci. 

  



PRAKTYCZNE RADY 
 

WARUNKI OTRZYMANIA ODPUSTÓW CZĄSTKOWYCH 

Trzy sposoby ogólne udzielania odpustów cząstkowych 

 Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który: 

1. W wykonywaniu swoich obowiązków i znoszeniu przeciwności 
życiowych, skierowuje swoją myśl z pokorną ufnością do Boga, 
dołączając – choćby tylko wewnętrznie – jakieś pobożne wezwanie. 

2. Kierując się duchem wiary zaofiaruje sam siebie albo przeznaczy 
swoje dobra w duchu miłosierdzia, na służbę braci znajdujących się 
w potrzebie. 

3. W duchu pokuty powstrzyma się dobrowolnie od rzeczy godziwej i miłej 
dla niego. 

 

Praktyki, dzięki którym można uzyskać odpust cząstkowy: 

1. Pobożne używanie przedmiotów kultu (krzyża, 
różańca, szkaplerza lub medalików), a jeśli są 
pobłogosławione przez Ojca Świętego, używając 
ich można uzyskać odpust zupełny w święto 
Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca), jeśli 
dodatkowo odmówi się w Wierzę w Boga; 

2. Odmówienie modlitw ustnych jak na przykład: 
Anioł Pański lub Królowo Nieba, Modlitwa św. 
Bernarda, Symbol Apostolski, akty strzeliste, 
zatwierdzone litanie, przyjęcie Komunii św. 
duchowej, modlitwa myślna. 

 

 
 
 



WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ IM DAĆ, PANIE! 
 

Listopad to czas wyjątkowy. Pustoszeją ulice i drogi, a zaludniają się 
cmentarze. Gasną światła w domach, a zapalają się na mogiłach. Milkną ludzie, 
a mówią dotąd ciche groby. Dlatego kościół prowadzi nas w tych dniach na 
cmentarz, aby one znowu przemówiły. Przejdźmy więc przez bramę... 

Przed nami rzędy ludzkich mogił, ubogie lub wspaniałe, zadbane lub 
opuszczone, duże lub małe. Mogiły steranych choroba, latami, zmarłych 
w kwiecie wieku i mogiłki dzieci, które nie zdołały zaznać ani uciechy ani goryczy 
życia... 

Jak podcięci wprawną ręką drwala, leżą obok siebie i bogaci, i biedni, 
wykształceni i prości, piękni i upośledzeni, święci i grzesznicy. Wszystkich 
jednakowo tuli matka ziemia... 

Człowieku, który tak często poza ciałem, pieniądzem, sukcesem nie 
zauważasz niczego, zapraszam cię na cmentarz! Przyjdź, stań nad grobem 
najbogatszego człowieka, najpiękniejszej kobiety, weź do ręki łopatę i kop, aby 
się przekonać, co zabrali ze sobą... 

Tak krótkie jest życie człowieka. Ciąży ku ziemi jak opadający liść. 
Wszyscy odchodzą, ja odchodzę i ty... 

Ale na tym cmentarzu znajdziesz też nadzieję! Las krzyży oznacza 
zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, oznacza, że ci, którzy tu spoczywają, nie 
umarli cali, nie zamienili się w nicość. 

Rozpogódź więc swoje oblicze, ze śmiercią nie wszystko się kończy. 
Raczej zaczyna! Przez grób idziemy do wiecznej chwały. Poszli tamci, którzy 

przekroczyli tę bramę przed 
nami i my tam pójdziemy. 
Wszyscy… Teraz jednak 
potrzebują naszej 
modlitwy, to ona może 
sprawić, że dotrą do celu. 
Potem oni nam pomogą, 
gdy będziemy w podobnej 
potrzebie, gdy przejdziemy 
przez bramę... 

... a światłość wiekuista 
niechaj im świeci. 



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

BÓG MIŁUJE NAWET TYCH, KTÓRZY WYDAJĄ SIĘ BYĆ 
NIEMOŻLIWYMI DO MIŁOWANIA 

Większość ludzi, którzy są w centrum ewangelicznej narracji, nie mają miejsca 
w naszym życiu. Mówi to nam, że Pan Jezus wybierał ludzi, których mijalibyśmy 
bez zwracania na nich uwagi, z którymi nigdy nie zaprzyjaźnilibyśmy się, ludzi z 
marginesu społecznego, a On umieścił ich w centrum Ewangelii. Przychodzili do 
Niego w setkach przebrań – chorzy, biedni, pogardzani, kobiety, dzieci i 
grzesznicy, – ale w każdym z nich Pan Jezus widział dziecko Boga. 
Prawdopodobnie nie ma lepszego przykładu, jak opowieść o kobiecie przy 
studni. O Samarytance, o której niedawno pisałam w „Zamyśleniach". Dlatego 
tylko wspomnę niektóre fakty. Czy Pan Jezus tylko przywitał ją uprzejmie? Nie. 
Czy ich konwersacja była płytka? Nie. To jest najdłuższa zapisana rozmowa Pana 
Jezusa z człowiekiem. 
Stosunek Pana Jezusa do innych ludzi był różny, ponieważ On widział w każdym 
człowieku dziecko Boże. Dokonał wyboru, spotykając ludzi z socjalnego dna i 
Jego z nimi wzajemne oddziaływanie było radykalne. 
Pan Jezus także miał bliskich przyjaciół, ludzi, z którymi żył na co dzień. I to, kogo 
wybierał na swoich bliskich, jest także jednym przykładem Jego radykalnego 
postępowania. „W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić do Boga. Z 
nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich 12, których 
nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego Andrzeja; 
Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza i 
Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, Judasza Iskariotę, który 
stał się zdrajcą " (Łk 6,12–16). Są to ludzie, z którymi Pan Jezus chciał zmienić 
świat. Apostołowie byli grupą mężczyzn, z których żaden, według naszej ludzkiej 
opinii, nie nadawał się na przywódcę, który byłby w stanie rozpocząć ruch 
przemiany całego świata i wszystkich ludzi. Ewangelia jest podstawowym 
nawoływaniem do duchowej przemiany, a wpływ tej przemiany sięga do każdego 
zaułka ludzkiego życia i społeczeństwa. Te części życia, które omijamy i ignorujemy, 
są tymi, którymi Pan Jezus był najbardziej zainteresowany. ”Ujmijcie się za sierotą i 
uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i ubogiemu. Uwolnijcie 
uciśnionego i nędzarza, wyrwijcie go z ręki występnych". (PS 82,3 – 4). 
Panie Jezu, otwórz moje oczy, abym zobaczył każdego napotkanego człowieka 

tak, jak Ty go widzisz. 
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