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W ŚRODĘ 6 STYCZNIA OBCHODZILIŚMY 
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO 

 

 
LITURGIA SŁOWA NA 

NIEDZIELĘ.  CHRZEST 

PAŃSKI. 
Czytania: (Iz 55,1-11), (1J 5,1-9).              
Psalm responsoryjny: (Iz 12,2-6).  
 

 
Słowa z Ewangelii wg św. Marka (1,7-11). 

                                                                                                  

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

„Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym”. 
 
Kiedy przypatrujemy się dłużej otaczającym nas ludziom, widzimy, że 

Duch Święty zmienia ich życie. Moc Ducha Świętego sprawia, że dzieci 

wzrastają do świętości, a rodzice wychowują je dla Boga, a nie dla siebie. 

I że wrogowie szukają zgody, bogacze dzielą się z biednymi, 

a małżonkowie dochowują wierności. Bez Ducha Świętego żadne 

działanie nie wyda owoców. 

http://www.czarze/


DEKALOG (7) X: NIE POŻĄDAJ ŻADNEJ RZECZY, 

KTÓRA JEGO JEST. 

Jan Paweł II homilia z Płocka, 7 czerwiec 1991 rok: „W przykazaniu 

<Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest> (podobnie jak w  przykazaniu 

poprzednim) dotykamy... wnętrza serca ludzkiego. <Pożądanie> nie jest 

zewnętrznym uczynkiem. <Pożądanie> jest tym, czym żyje ludzkie serce ". 

Podczas gdy dziewiąte przykazanie odnosi się do grzesznego 

pożądania żony, właściwie kobiet oraz mężczyzn, dziesiąte przykazanie 

zakazuje nieposkromionego „pragnienia" cudzej własności, żądzy 

posiadania rzeczy należących do innych osób. Ciekawa jest lista 

przedmiotów wymieniana w Księdze Wyjścia (starszej) od listy 

przedstawionej w Księdze Powtórzonego Prawa (młodszej). W tej ostatniej 

wymieniony jest zakaz niewłaściwego pragnienia: domu, pola, sługi, wołu, 

osła i wszelkiej rzeczy należącej do bliźniego. Natomiast w Starszy Księdze 

lista obejmuje żonę, sługę i służącą, woła, osła i wszelką rzecz należącą do 

bliźniego. W tekście starszym żona zajmuje oddzielną pozycję od reszty 

ludzi i przedmiotów. Natomiast późniejszy tekst ukazuje rozwój słowa 

„dom" jako ogół domowników, zwierząt i dóbr. Nabiera on także znaczenia 

najmniejszej wspólnoty. Ciekawie rozwija się też zakaz pragnienia 

zagarnięcia pola. W Księdze Wyjścia – Izrael jest koczującym narodem, 

a domem jest namiot. Po dotarciu do Ziemi Obiecanej włączono do tej listy 

pole, ponieważ wielu Izraelitów weszło w posiadanie kawałka gruntu. 

Zrozumienie wymienionych ludzi i przedmiotów, jako zakazanych 

pragnień, jest też różne w różnych rejonach świata. Wymienieni: niewolnik 

i niewolnica oraz wół i osioł byli ważnymi elementami w życiu 

Hebrajczyków, ale nie mieli znaczenia dla mieszkańców Europy. 

Jest jeszcze jeden aspekt nieprzestrzegania zakazu z dziesiątego 

przykazania. Gdy jest on nieprzestrzegany, prowadzi człowieka do przemian 

zmieniających go wewnętrznie. Często w realizacji zakazanego pragnienia 

używane jest kłamstwo, oszustwo, gwałt i przemoc. Zatem  

 

 



wykroczenia przeciw temu przykazaniu prowadzą do łamania innych 

przykazań. 

Przyjrzyjmy się przejawom nieuporządkowanych pragnień. 

Zazdrość. Powstaje ona wtedy, gdy pragniemy, pożądamy kogoś lub czegoś, 

co należy do innych. Prowadzi ona też do przewrotności. Kiedy zauważamy 

u innych ludzi pewne rzeczy, świadczące o ich  „światowości”, to my też 

musimy je posiadać. Kupujemy je, choć ich nie potrzebujemy, kupujemy za 

pieniądze, których nie posiadamy, a w ten sposób powiększamy kłopoty, 

których można by było uniknąć. Kompleksy lub nadmierna waga 

przykładana do zaszczytów, rzeczy i stanu posiadania. Księga Syracha 

komentuje: „Zły jest, kto zazdrosnym okiem patrzy, odwraca oblicze i z góry 

spogląda na innych" (Syr 14,8). Przejawem zazdrości jest egoizm i pycha, 

które nie pozwalają pomagać innym. Zazdrość prowadzi też do obmów i 

oszczerstw. A jej odmianą jest zawiść. Obydwie te cechy niszczą ludzi, 

którzy im ulegają. Następną niebezpieczną cechą zakazaną przez dziesiąte 

przykazanie jest chciwość. Człowiek chciwy pragnie chorobliwie 

wszystkiego, co do niego nie należy. I znowu Księga Syracha: „Oko chciwca 

nie zadowoli się tym, co posiada, a niegodziwa przewrotność wysusza mu 

duszę"(14,9). Zachłanność. Objawia się ona w żądzy bogacenia się. Choć 

istnieją granicę rozsądnego posiadania. Dalej pazerność. Tym ostatnio 

wymienionym cechom towarzyszy poczucie samowystarczalności i 

polegania na sobie. O chciwości mówił Pan Jezus w przypowieści o bogaczu, 

któremu dobrze obrodziło pole. Wybudował on nowe spichrze i z 

zadowoleniem myślał o wielu latach w dobrobycie. Tymczasem Pan Bóg 

powołał go do wieczności tej samej nocy. 

Następną cechą, która dotyczy tego przykazania jest skąpstwo, 

a kto się nim charakteryzuje – to sknera, czyli ktoś kto nikomu nic nie 

użyczy. 

Przyglądanie się wadom i występkom przeciw dziesiątemu 

przykazaniu ukazuje, że dotyczy ono wnętrza człowieka, który ulegając im 

przestaje być sobą. Przykazanie głosi, że lepiej zwracać uwagę na to, kim 

jesteśmy, niż co mamy. 



 NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

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

MATKA BOŻA PŁACZĄCA 

 

19 września 1848 roku Melania 

i Maksymin jak co dzień doglądali 

pasącego się bydła na hali Planeau. 

W kotlinie, gdzie płynie strumyk, 

spostrzegają nagle kulę ognia, „jakby to 

spadło słońce”. W oślepiającej jasności 

ukazuje się im Belle Dame – Piękna Pani – 

siedząca na kamieniu z łokciem opartym 

na kolanach. Ukrywa twarz w dłoniach 

i szlocha. Nagle Piękna Pani podnosi się 

i ciepło mówi do nich: „Zbliżcie się moje 

dzieci. Nie bójcie się. Jestem tu po to, by wam opowiedzieć wielką nowinę”. 

 Wtedy dzieci zbiegają ze zbocza. Stają tuż przy Niej. Piękna Pani cały 

czas płacze. Jak później opowiadali: była wysoka i cała ze światła. Ubrana 

odświętnie jak miejscowe kobiety z pobliskich wiosek: w długą suknię 

sięgającą stóp, w wielki fartuch opasujący biodra, w chustkę skrzyżowaną 

na piersiach i zawiązaną na węzeł na plecach. Na Jej głowie był czepek 

wieśniaczki ozdobiony różami podobnie jak brzeg sukni i stopy. Przy 

brzegach chusty miała płaski łańcuch. Drugi łańcuch podtrzymywał wielki 

krucyfiks, na którego ramionach po jednej i drugiej stronie zwisały obcęgi 

i młotek – znaki Męki Pańskiej. Z postaci Ukrzyżowanego wypływała wielka 

światłość. Na czole Pięknej Pani jasność jakby gęstniała, tworząc iskrzący się 

diadem. Róże otaczały wieńcem Jej głowę, obrębiały Jej chustę, zdobiły Jej 

obuwie.  

 



PRZEKAŻCIE TO CAŁEMU MOJEMU LUDOWI 
W rozmowie z dziećmi na początku Maryja uzasadnia swój płacz. Jak dobra, 
kochająca Matka z żalem płacze nad biedą moralną swoich dzieci. I mówi 
do pastuszków: „Jeżeli mój lud nie zechce się nawrócić, będę zmuszona 
puścić ramię Mojego Syna. Jest ono tak mocne i ciężkie, że dłużej nie mogę 
go podtrzymywać. Od jak dawna cierpię już z waszego powodu! Chcę, by 
mój Syn was nie opuścił. Nieustannie Go o to proszę, a wy nic sobie z tego 
nie robicie”. Przesłanie Płaczącej Matki jest krótkie i sprowadza się do 
wyrażenia bólu i smutku z powodu ludzkich grzechów i niewdzięczności za 
Boże dary, a zwłaszcza za pokarm i płody ziemi. 
 „Jeżeli zbiory się psują – to tylko wasza wina. Wszystko, co 
posiejecie, zjedzą robaki”. W tych słowach Maryja poucza, że grzech niszczy 
nie tylko duszę, ale też wprowadza zamęt w przyrodzie i świecie. W tym 
miejscu Piękna Pani powierzyła tajemnicę Maksyminowi, później – Melanii. 

SZCZEGÓLNIE DWA GRZECHY: LEKCEWAŻENIE NIEDZIELI 
I PRZEKLEŃSTWA – jak mówi Maryja – CZYNIĄ CIĘZKIM RAMIE JEJ SYNA. 
TROSKLIWA MATKA PRZYPOMINA O OBOWIĄZKU ŚWIĘCENIA DNIA 
ŚWIĘTEGO: „DAŁAM WAM SZEŚC DNI DO PRACY, A SIÓDMY 
ZAREZERWOWAŁAM DLA SIEBIE, I NIE CHCECIE MI GO POŚWIĘCIĆ. TEN 
WŁAŚNIE GRZECH TAK BARDZO OBCIĄŻA RAMIĘ MOJEGO SYNA!”. Maryja 
przypomina ważność trzeciego przykazania, powszechnie wtedy 
lekceważonego. I boleje: „w LECIE TYLKO NIEWIELE STARSZYCH KOBIET 
CHODZI NA MSZĘ ŚWIĘTĄ. INNI ZAŚ PRZEZ CAŁE LATO PRACUJĄ 
W NIEDZIELĘ. ZIMĄ, KIEDY NIE WIEDZĄ, CZYM SIĘ ZAJĄĆ, IDĄ NA MSZĘ 
ŚWIETĄ JEDYNIE PO TO, ABY SOBIE DWOROWAĆ Z RELIGII”. A co by Maryja 
powiedziała dziś o święceniu niedzieli? Święta niedziela niszczona jest dziś 
przez lenistwo, przez natłok imprez rozrywkowo – sportowych, przez 
handel, różne giełdy, przez brak zrozumienia, że ten dzień jest dla Pana.  

Na drugim miejscu Maryja mówi o grzechach popełnianych także 
obecne. Są to grzechy języka: złorzeczenia, wulgaryzmy, przekleństwa, 
pomówienia i lekceważenia imienia Bożego, Matka z bólem skarży się: 
„Także wozaki, którzy złorzeczą, mieszając z przekleństwami imię mojego 
Syna”. A dziś? Wulgaryzacja nie dotyczy już tylko woźniców, ale stała się 
powszechna wśród ludzi z cenzusami, nawet wśród dzieci. „To są właśnie 
te dwa grzechy, które tak bardzo obciążają ramię mojego Syna”. 

  



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 
 

MODLITWY 

 
 

LITANIA DO PRZECZYSTEGO SERCA ŚW. JÓZEFA 
 
Kyrie eleison,  
Chryste eleison,  
Kyrie elejson. 
Chryste usłysz nas.  
Chryste , wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Duch Święty, Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. 
Święta Maryjo,                 módl się za nami. 
Przeczyste Serce św. Józefa, 
Przeczyste Serce św. Józefa, czuwające przy Sercu Jezusa w Betlejem, 
Przeczyste Serce św. Józefa, przejęte o losy Rodziny w Egipcie, 
Przeczyste Serce św. Józefa, zjednoczone z Sercem Jezusa i Maryi, 
Przeczyste Serce św. Józefa, napełnione łaskami, 
Przeczyste Serce św. Józefa, Lilio pokory, 
Przeczyste Serce św. Józefa, Mieszkanie wielu cnót, 
Przeczyste Serce św. Józefa, Wzorze czystości i posłuszeństwa, 



Przeczyste Serce św. Józefa, gorejące zawsze Miłością do Boga, 
Przeczyste Serce św. Józefa, Sługo wierny i mądry, 
Przeczyste Serce św. Józefa, pełne troski dla błądzących i grzesznych, 
Przeczyste Serce św. Józefa, Filarze Prawdy, 
Przeczyste serce św. Józefa, Filarze Świętej Matki Kościoła, 
Przeczyste serce św. Józefa, pełne Opiekuńczości, 
Przeczyste serce św. Józefa, Słodyczy Miłości, 
Przeczyste serce św. Józefa, Ucieczko w przeciwnościach, 
Przeczyste serce św. Józefa, Pociecho zatroskanych, 
Przeczyste serce św. Józefa, nadziejo wątpiących, 
Przeczyste serce św. Józefa, pogromco złych duchów, 
Przeczyste serce św. Józefa, w pokorze najgłębsze, 
Przeczyste serce św. Józefa, w bogobojności najwyższe,  
 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie. 
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie. 
Prowadzący: Przejrzał Go Pan przed wiekami i wybrał na siedzibę wszelkich 
cnót. 
 
Prowadzący: W czystości archanielskiej jak kwiat lilii. 
Wierni: Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. 
Prowadzący: A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. 
 
Modlimy się: O, Przeczyste Serce Józefa, Serce Najczcigodniejszego 
Patriarchy, Serce Świętego Oblubieńca Matki Jezusowej, serce 
najszlachetniejszego Ojca, Karmiciela naszego Zbawcy, wyjednaj nam 
u Syna Bożego Laskę, abyśmy mieli serca podobne Tobie w milczeniu, 
słodyczy, pokorze i miłości. 
O, Serce Świętego Józefa czuwaj nad nami i wspieraj po wszystkie dni 
naszego życia. Amen. 
 
 
 
 
 



SAKRAMENT 

OBECNOSCI 
 

Jakaś postać w koloratce wychodzi z zakrystii. Widzę, Jak 

przechodząc przed tabernakulum klęka. Ale robi to jakoś "dziwnie”, całkiem 

inaczej. Jakiś dziwny ksiądz. Zgina kolano bardzo powoli i z taką czcią, że 

zastygam w zdumieniu: Nie, on nie klęka przed tabernakulum, on klęka 

przed Kimś! Stawia na ołtarzu krzyż, pulpit, zapala świece. Ale to wszystko 

inaczej! Ruchy wolne, twarz głęboko skupiona. Wraca do zakrystii i znowu 

to inne przykliknięcie. Nie mogę oczu od niego oderwać. Zachowuje się tak, 

jakby widział inną rzeczywistość. 

I nagle staje się dla mnie oczywiste: On naprawdę wierzy w Boga 

obecnego w tabernakulum. On klęka w geście niezwykłej adoracji. I nie 

tylko – w momencie uklęknięcie sam wydaje się cały zatopiony w kontakcie 

z Kimś. W tym małym, zamkniętym pomieszczeniu on po prostu widzi Boga! 

Przypomniałem sobie, że, jak mówi psychologia, człowiek 

komunikuje się głównie w sposób pozasłowny. „Wsłuchiwałem się" 

podczas sprawowanej przez niego Eucharystii nie tyle w jego słowa, co w 

ekspresję twarzy, mowę oczu, komunikację gestami, całym ciałem. W tym 

wszystkim starał się wyrażać swoją modlitwę i cześć dla nieskończonego 

majestatu Boga. 

Od słów konsekracji coś wstrząsającego zaczęło się dziać w jego 

twarzy, tonacji głosu... Po przeistoczeniu podnosił hostię powoli, bardzo 

powoli, do góry. W taki sposób, by już sam ten gest stawał się szczególną 

modlitwą. Przemknęły mi przez myśl słowa z Biblii: „Codziennie wołam do 

Ciebie, Panie, do Ciebie ręce wyciągam"(Wj 17,1) Może był to wyraz jego 

ludzkiej bezradności, a może uwielbienia, bezgranicznego zaufania Bogu, 

którego z tak niezwykłą czcią trzymał w swoich dłoniach. 

 
 
 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 
 

 

 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
 

Wieki poprzedzające narodzenie – wcielenie Boga - 
nazwane zostały „czasem oczekiwania", a wieki następne 
po narodzeniu Jezusa Chrystusa – „końcem czasów". Zatem 
i my żyjemy w czasach ostatecznych. Rola Maryi 
w formowaniu historii jest tak doniosła, tak wielka, że 
trudno to sobie wyobrazić. Maryja jest nową kobietą, nową 
Ewą. To od niej przychodzi Odkupiciel i zaczyna się nowy 
lud Boży. Lud przemieniony przez Chrystusową naukę. Ewa 

i Maryja, kobiety, które dały podwaliny pod dwa nurty naszego życia. Ewa 
– matka żyjących. Maryja - Matka odkupionych. Ewa daje człowiekowi owoc 
śmierci. Maryja - daje ludzkości Chrystusa, owoc życia. Maryja poprzez 
zgodę na wypełnienie woli Boga, poprzez zrozumienie i akceptację na życie 
zgodne z planem Boga Ojca stała się kobietą, która pokonała zło. Zwyciężyła 
zło mające początek w pysze, zarozumiałości, zazdrości Ewy. Efektem tego 
zwycięstwa było otwarcie drogi do wieczności.  

Tak wielka postać powinna mieć swoją biografię, ale Matka Boga jej 
właściwie nie ma. Są wzmianki ewangelistów w Piśmie Świętym, są także 
widzenia mistyków i w końcu apokryfy, czy wzmianki w innych niż 
w chrześcijańskie pisma historyczne. Współczesne wypowiedzi – bardzo 
liczne – także ukazują Maryję Królową świata i Jej ogromną rolę. Na 
szczególną uwagę zasługuje św. Jan Paweł II, Jego zawołanie: Totus Tuus 
oraz encyklika „Redemptoris Mater". W końcu Maryja pokazała swoją 
troskę o nas w objawieniach, które w biuletynie są przedstawiane obecnie 
(przedruk z katolickiej gazety codziennej: Nasz Dziennik). Pod koniec tego 
cyklu przedstawię też krótką listę książek o Maryi, które warto przeczytać. 
Już w roku 431 na soborze w Efezie została Maryja opisana jako Matka 
Chrystusa, Matka Odkupiciela, „Rodzicielka Boga". W mistycznych wizjach, 
na przykład błogosławionej Anny Kateriny Emmerich, Maryja  ukazana jest 
jako służebnica Pańska, pokorna i skromna, o szlachetnej powściągliwości 
i wielkości charakteru, spełniającej misję matki Chrystusa – "Błogosławione 
łono, które cię nosiło, i piersi, które ssałeś" (Łk 11,27). Matka Boża jest też 
nazywana Zaufaną Apostołów i Przywódczynią młodego Kościoła. 
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