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DRODZY CZYTELNICY BIULETYNU „CZARŻEŃSKA PANI” 
W NOWYM - 2021 ROKU - ŻYCZĘ, BY BOŻA DZIECINA 

BŁOGOSŁAWIŁA WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH ŻYCIA, A ŚW. 

JÓZEF WYPRASZAŁ NAM POTRZEBNE ŁASKI. 

 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Czytania: (Syr24,1-28,12), (Ef1,3-6,15-18).              
Psalm responsoryjny: (Ps 147,12-15,19-20).  
Słowa z Ewangelii wg św. Jana (1,1-18). 

                                                                                                  

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

„SŁOWO WCIELONE WŚRÓD NAS ZAMIESZKAŁO”. 

Mądrość Boża nie jest jakimś szczególnym zasobem wiedzy. Są jednak 

prawdy, które związane są ściśle z życiem. Św. Paweł prosi w modlitwach 

za nas:.. „aby Bóg Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 

Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia 

w głębszym poznawaniu Jego samego”. 

Słowo Boże objawia nam Boga, odsłania tajemnicę, 

której poznanie daje radość i nadzieję. Prawda 

o Bogu przychodzi w Słowie, które „stało się ciałem i 

zamieszkało wśród nas”. Co więcej, tym, „którzy Je 

przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi”. 

PAN BÓG WYBRAŁ NAS, ZANIM ŚWIAT POWSTAŁ, 

I PRZEZNACZYŁ DLA SIEBIE. 
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DEKALOG (7) IX: NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO 

 
„Nie pozwól się uwikłać siłom pożądania, które są w tobie jako 

<zarzewie grzechu>. Nie daj się też uwikłać całej tej cywilizacji pożądania 

i użycia, która panoszy się wśród nas i nadaje sobie nazwę europejskości, 

panoszy się wśród nas, korzystając z różnych środków przekazu 

i uwodzenia". Słowa św. Jana Pawła II, człowieka miłującego bliźnich 

i zatroskanego o nasze zbawienie. 

Już przy omawianiu poprzednich przykazań wspomniałam 
o źródłach, które wpłynęły na końcowy kształt „Dekalogu”. Były nimi Księga 
Wyjścia i Księga Powtórzonego Prawa. Tym razem korzystać będziemy tylko 
z Księgi Powtórzonego Prawa, w której dziewiąte przykazanie brzmi: „Nie 
pożądaj żony bliźniego twego. Ani nie pragnij domu bliźniego twego, ani 
jego pola, ani jego sługi, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która 
należy do bliźniego twego". Na uwagę w tak sformułowanym przykazaniu 
zasługuję to, że w długim czasie wypełniania prawa Bożego Izraelici 
rozróżnili pożądanie żony od zwykłego pragnienia posiadania innych rzeczy. 
Efektem był zapis dziewiątego przykazania w formie: „Nie pożądaj żony 
bliźniego swego". Jest ono konsekwencją wzrostu świadomości, że 
pożądanie cudzej żony ma inny charakter od pragnienia posiadania innych 
rzeczy. Dlatego ten zakaz włączony do Bożych przykazań wskazuje na jego 
ważność w sprawach moralności życia ludzkiego. Pożądanie czyjeś żony 
prowadzi w stronę zwykłej cielesności (zezwierzęcenia). Zawiera tylko 
podtekst rozkoszy i zawłaszczenia. Związek między żoną i mężem zawiera 
przynajmniej jeszcze jeden element. Miłość. Oboje są więc niewolnikami 
ich miłości. Zatem żona jest własnością męża, a mąż własnością żony. Tego 
typu własność różni się od innych rodzajów własności tym, że 
charakteryzuje się nie posiadaniem, ale wyłącznością, która umacnia więź 
małżeńską i związane z nią przywileje i obowiązki. Występowanie 
przeciwko tej unikalności związku małżeńskiego było zawsze krytykowane, 
a wyraz oznaczający te odstępstwa – prostytucja – zawsze w historii 
ludzkości oznaczał zachowanie negatywne. Zwróćmy uwagę, że 
małżeństwo tak samo jak i kapłaństwo, są sakramentami.                O wiele 
więcej jest na świecie ludzi, którzy podejmują swoje powołanie do 
małżeństwa, niż do kapłaństwa. Przewrotność naszego świata, jego obłuda  



polega na tym, że pojedyncze upadki przedstawicieli Kościoła, z których 
ogromna większość okazuje się być pomówieniem, nagłaśniane są 
w mediach. Natomiast rozwody, upadek moralny małżeństw wydają się być 
„normalnością". Często zapominamy, że "Bóg stworzył człowieka na swój 
obraz…; mężczyzną i kobietą stworzył ich". Mężczyzna i kobieta –  to dwa 
rodzaje człowieka. Zatem ich cielesność stanowi odzwierciedlenie Boga. 
Czyli szczególnie do tej kwestii powinniśmy odnosić się z szacunkiem w 
zakresie duchowym, rozumu i woli oraz ciała. Podkreśleniem ważności, 
godności naszego człowieczeństwa jest osoba Jezusa Chrystusa, Boga 
Wcielonego, który wybrał bycie mężczyzną na tym świecie. 

W Piśmie Świętym wspaniałym opisem miłości erotycznej są „Pieśni 
nad Pieśniami". Kiedy dodamy opisy miłości u proroków Izajasza 
i Jeremiasza – to przekonany się, że miłość małżeńska stanowiła podstawę 
w kształtowaniu się wyobrażenia miłości Boga do narodu hebrajskiego 
i patriotyzmu.   

Ponownie słowa św. Jana Pawła II, który  zachęcając do pracy nad 

sobą, wołał: „Nie tylko <nie cudzołóż>, ale też <nie pożądaj>”. Natomiast 

św. Paweł w Liście do Rzymian pisze wprost: „Jeżeli będziecie żyli według 

ciała czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie 

popędy ciała – będziecie żyli” (Rz 8,13). 

  Wydaje się, że radami, które pomogą nam wypełnić dziewiąte 

przykazanie są: troska o czystość serca, wstydliwość i wstrzemięźliwość. 

„Chrześcijanin otrzymuje moc od Boga, która go uzdalnia do praktykowania 

męstwa, roztropności i umiarkowania". Święty Jan Paweł II zachęca do 

krótkiej modlitwy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serce moje według 

serca twego". A tak ją komentował: „Tak może mówić człowiek do Boga, 

który stał się człowiekiem, który jako człowiek nosi całą pełnię Bóstwa i całą 

niezmierzoną głębie tajemnicy powołania człowieka w Bogu, w tym właśnie 

ludzkim sercu. Nosi też w tym ludzkim sercu, na końcu przebitym włócznią, 

całą tajemnicę ceny, wartości, jaką ma Człowiek, całą tajemnicę 

odkupienia". 

 

 



NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

(28) MIEJSCE OBJAWIEŃ NMP: LA SALETTE, FRANCJA 1846 r. 

W La Salette Matka Boża wzywa do 
nawrócenia swoje dzieci zwiedzione antyboską 
rewolucją. Po 16 latach od objawienia 
cudownego medalika Matka Najświętsza, 
cudowna Lekarka w chorobach, przychodzi 
19 września 1846 roku do La Salette, by tym 
razem w południowo-wschodniej części 
Francji, w Alpach, leczyć swoje zagubione 
dzieci, poranione i zwiedzione demoniczną 
rewolucją. 

Walka z dotychczasowym porządkiem, 
wiarą i moralnością katolicką doprowadziła do 
zerwania odwiecznych więzów rodzinnych 
i sąsiedzkich i spowodowała samodegradację 
społeczeństwa. Ponad pół wieku ciągłych 
przewrotów, walk i zmian doprowadziło całe 
grupy społeczne do zubożenia, a nawet 
skrajnej nędzy i głodu. Za biedą i niedostatkiem 

postępował też upadek moralny. 
Rewolucyjny terror, szerzenie nienawiści, mordy, grabieże 

i bratobójcze walki, niszczenie kościołów, kpiny z wiary i moralności, 
mordowanie księży, rozwiązywanie zakonów – to wszystko prowadziło do 
apatii, zniechęcenia i zaniechania praktyk religijnych. 

 Interwencja Opatrzności 
Bóg odrzucony z życia osobistego, rodzinnego i społecznego 

zechciał przez Maryję ratować swoje dzieci z dna duchowej nędzy 
i moralnego upadku. Tylko nadprzyrodzona interwencja opatrzności mogła 
pomóc otrząsnąć się i wyrwać z szatańskiego zamętu i bezładu, by wrócić 
do normalnego życia według porządku ustalonego przez Boga. Widzącym 
w La Salette Maryja wyraźnie powiedziała, że przychodzi z orędziem do 
całego ludu, który już w trzecim pokoleniu doświadczył urządzania świata 



bez Boga, a nawet przeciw Niemu. Można powiedzieć, że tak jak objawienie 
cudownego medalika odnowiło północną – zachodnią Francję, tak 
objawienia w La Salette odmieniły Francję wschodnią i południową. 12 lat 
później, w 1858 roku nastąpiła kolejna interwencja zatroskanej Matki na 
południu kraju – w Lourdes. Do La Salette już w pierwszych miesiącach po 
objawieniu przybyło kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Dziś corocznie – 
pomimo bardzo trudnych warunków, ponieważ trzeba dotrzeć aż na 
wysokość 1800 m n.p.m. – pielgrzymuje ich tu kilkaset tysięcy. 

 Widzący 
Tak jak w wielu objawieniach, w La Salette Matka Boża również 

przychodzi do dzieci, które są czyste, ufne i szczere. Maksymin Giraud 
(ur. 26 lub 27 sierpnia 1835 roku), nazwany zdrobniale Memin, miał wtedy 
13 lat i był czwartym dzieckiem ubogiego kołodzieja. Matka zmarła, gdy 
miał zaledwie 17 miesięcy. Nie chodził do szkoły i mówił tylko miejscową 
gwarą. Dziećmi bliżej zainteresowano się dopiero po objawieniach i wtedy 
wysłano je do szkoły. Dwa lata później, w 1848 roku Maksymin, mając 15 lat 
i Melania, 17 lat, przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej. Dalsze losy 
Maksymina są bardzo burzliwe. Wstąpił do seminarium, ale ze względu na 
wieloletnie braki w nauczaniu i wychowaniu musiał je opuścić. Potem 
znajdujemy go w różnych miejscach i przy różnych zajęciach nawet 
w Paryżu i Rzymie. Pracował w hospicjum, był handlowcem, a nawet 
żuawem papieskim chroniącym Państwo Kościelne przed uzurpacją 
Wiktora Emanuela II. Wdając się w wątpliwe interesy, popadł w długi 
i choroby, wrócił w rodzinne strony i zmarł w wieku zaledwie 40 lat w Corps 
w 1875 r.  

Melania też była czwartym z dziesięciorga dzieci w rodzinie. Od 
wczesnego dzieciństwa wysyłana do różnych posług, zarabiała na 
utrzymanie rodziny. W domu spędzała tylko zimę, a w lecie pieliła 
w ogrodach, pilnowała małych dzieci, pasała bydło na górskich halach. 
Nielubiana przez swoją matkę, nie zaznała ciepła rodzinnego domu. Od 
wczesnego dzieciństwa była samotna, nieufna, nieśmiała i zamknięta 
w sobie. Cztery lata po objawieniach została postulantką u sióstr 
Opatrzności Bożej w Grenoble. Potem przebywała w klasztorach: 
u karmelitanek w Anglii i u pasjonistek w Marsylii. Napisała też swoją 
autobiografię. Siostry antonianki z Altamura przyjęły ją do swojej 
wspólnoty na krótko przed śmiercią - 15 grudnia 1904 roku.  



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Maryja zajmuje centralne miejsce w dziele odkupienia człowieka, 

przygotowujące przyjście na świat Chrystusa – Pomazańca Bożego. Aby 
zrozumieć to, co dzieje się w świecie stworzonym przez Pana Boga, 
koniecznie trzeba pojąć Jej rolę. Bóg stworzył człowieka na swój obraz 
i umieścił go w raju. Stworzył mężczyznę, a z jego żebra – kobietę. Adama 
i Ewę. W zamyśle Pana Boga Ewa – matka ludzkości, miała w Jego planach 
ogromną rolę. Była ostatnim członem stworzenia. Najdoskonalszym. 
Niestety brak pokory, posłuszeństwa oraz chęć dorównania Stwórcy 
spowodowały, że Ewa popełniła przestępstwo. Mimo zakazu, zerwała 
jabłko z drzewa poznania dobra i zła. Sama zjadła i dała skosztować ten 
owoc człowiekowi – Adamowi. Efekty braku posłuszeństwa były 
natychmiastowe. Adam i Ewa zostali wypędzeni z raju, a ich synowie Kain 
i Abel wzięli udział w bratobójstwo. Przedsięwzięcie Ewy przyniosło śmierć, 
a także wszelkie zło na ten świat: cierpienie, trud, choroby. 

W planach Bożych ciągle zajmowała miejsce idealna kobieta.  
Można by powiedzieć pierwsza miłość samego Boga. Kobieta – Matka 
Chrystusa, który od zarania zajmował absolutnie centralne miejsce 
w planach stworzenia. Dla Niego i przez Niego wszystko zostało stworzone. 
To On jest w centrum stworzenia. Po grzechu Adama i Ewy – prarodziców, 
którzy uczynili ludzi niewolnikami Szatana, Jezus przyszedł jako Zbawiciel. 
Odkupiciel ludzkości, który przez krew i krzyż pojednał z Bogiem wszystko 
i wszystkich, co są w niebie i na ziemi. To oznacza, że Jezus Chrystus jest 
w centrum wszystkiego! Jest jedynym naszym Panem, bo tylko On zbawia! 

Jezus jest Słowem Wcielonym, bo w całym 
Starym Testamencie znajdują się fragmenty 
mówiące o oczekiwaniu na Jego przyjście na 
ziemię. Zatem Ta, w której Wcielenie miało się 
dokonać, była związana z Nim w planach Bożych 
przed  wszelkim stworzeniem. W scenie 
Zwiastowania uwidoczniona została bliskość Maryi 
i Trójcy Przenajświętszej. Jej pokora i zgoda na 
realizację planów Bożych powoduje, że Ona 
zostaje wypełniona łaskami, a Jezus i Jego 
narodzenie staje się centralnym punktem historii 
ludzkości. 

To zdjęcie, autor: 
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