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OFIAROWANIE PASKIE 
We wtorek, 2 lutego, przeżywaliśmy ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO. W 
liturgii słowa usłyszeliśmy, że nasz Pan jest „światłem na oświecenie pogan”. 
Zatem nasz Pan rozprasza mroki wszelkiego rodzaju pogaństwa, które jest w 
nas. Słusznie symbolem tego święta jest świeca. 
 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Czytania: (Hi 7,1-4, 6-7), (1 Kor 9,16-19, 22-23); Psalm responsoryjny: (Ps 147) 

Słowa z Ewangelii wg św. Marka (1, 29-39) 
                                                                                                  

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
JEZUS WZIĄŁ NA SIEBIE NASZE SŁABOŚCI I DŹWIGAŁ NASZE CHOROBY. 

W dzisiejszej liturgii słowa jest mowa o uzdrowieniu. Nie tylko ciała, ale przede 

wszystkim uzdrowieniu ducha. Stan ducha stanowi o zdrowiu fizycznym i 

psychicznym. Zapewne z doświadczenia wiemy, że nawrócenie, to głównie 

uzdrowienie myślenia. 

Uzdrowienie musi dotknąć duszy – a tego dokonuje Bóg. Jeśli uzdrowienie 

pochodzi od Boga, zawsze oznacza ono w pierwszym rzędzie uzdrowienie 

duszy. Ilekroć Jezus dotykał chorych i przywracał im 

zdrowie ciała, tylekroć leczył ich ducha. Tak jest zawsze: 

nie ma takiej sytuacji, żeby Jezus uzdrowił ciało, nie 

uzdrawiając wnętrza. Dopiero, gdy człowiek ma zdrową 

duszę, potrafi, jak teściowa Piotra, wstać i usługiwać. 

Bez zdrowia duchowego nie jest możliwa prawdziwa, 

bo wynikająca z miłości, służba. Przecież o miłość 

ostatecznie chodzi – gdy Jezus uzdrawia, uzdalnia do miłości, a nie do odczuć 

seksualnych, nie do uczucia. Miłość nie jest uczuciem!!! 

To dlatego uzdrowieni przez Jezusa chcą o Nim świadczyć, mają pragnienie 

pomagania innym i przywracania im nadziei. 

http://www.czarze/


NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

(32) MIEJSCE OBJAWIEŃ NMP: LOURDES, FRANCJA 1858 r. 

CUDOWNA LEKARKA W CHOROBACH 

Wezwanie do pokuty i nawrócenia  

Podczas niektórych objawień Maryja była bardzo smutna. Tak było 21 lutego 
podczas szóstego objawienia. Bernadeta zapytała o powód tego przygnębienia 
i usłyszała odpowiedź: „Módlcie się za grzeszników". Podczas ósmego 
objawienia, 24 lutego, Bernadeta przekazała prośbę proboszcza o podanie 
imienia i róże. Maryja jednak nic na to nie odpowiedziała. Znowu prosiła tylko 
o modlitwę i wołała: „Pokuta, pokuta, pokuta. Módlcie się do Boga o 
nawrócenie grzeszników! Całujcie ziemię na znak pokuty za grzeszników". Od 
tego czasu znak całowania ziemi w XIX wieku znany był w całej Europie. Starsi 
pamiętają, że jeszcze w latach powojennych w wielu regionach Polski 
wchodzący do kościoła przed samym wejściem na znak pokuty klękali i 
całowali posadzkę. Przypomniał nam to też Jan Paweł II Wielki. Gdy nie mógł 
już uklęknąć, podawano mu misę z ziemią kraju, do którego przybył. 
 Na dziesiąte (27 lutego) i jedenaste (28 lutego) objawienia przybyło już po 
paręset osób. I znów Maryja w oba te dni ze smutkiem na obliczu prosi 

o pokutę za grzeszników. 
Po raz drugi mówi 
o pokutnym geście 
całowania ziemi. Samą 
zaś Bernadetę wręcz 
prosi: „Całuj ziemię na 
odkupienie dla 
grzeszników". Na 
piętnaste objawienie, 4 
marca, do groty przybyło 
już tysiące  



osób nawet z dalekich stron. Po odmówieniu trzeciego „Zdrowaś" drugiego 
dziesiątka różańca Bernadeta weszła w ekstazę. Stojący obok zaświadczali 
potem, że na twarzy wizjonerki na przemian widać było radość bądź ból 
i smutek. Tak potem Bernadeta sama opisała to spotkanie: „Byłam smutna, 
gdy Ona była smutna, a gdy się uśmiechała, ja też się uśmiechałam; mówiła mi 
często, że trzeba się modlić o nawrócenie grzeszników, wtedy posmutniałam". 
W sumie więc Maryja czterokrotnie wzywała do nawrócenia i pokuty. Za 
każdym razem, gdy Maryja mówiła o grzesznikach, Bernadeta widziała smutek 
na Jej obliczu, zaś świadkowie mówili o smutku na twarzy Bernadety. Maryjo 
z Lourdes, ratunku ginących grzeszników, módl się za nami! 

 Źródło 

Podczas dziewiątego objawienia, 25 lutego, 
padał deszcz i było zimno. Bernadeta, ze względu 
na możliwość zarobku w tym dniu, przybyła do 
groty już o piątej rano. Przy grocie czekało na nią 
ponad tysiąc osób. Wieczorem musiała iść na 
drugie przesłuchanie do prokuratury. Tak sama 
opisała potem to zdarzenie: „Gdy się modliłam, 
Pani poleciła mi przyjaznym, ale poważnym 
tonem, abym poszła się napić i umyć do źródła. 
Udałam się do rzeki Dove, bo nie wiedziałam o 
żadnym źródle. Pani przywołała mnie i wskazała 
palcem na miejsce w grocie, po lewej stronie. 
Poszłam, ale nie widziałam żadnej wody. Nie 
wiedząc, skąd mam ją wziąć, zaczęłam drapać w 
ziemi i nagle się pojawiła. Na początku była 
brudna i błotnista, więc trzykrotnie ją 

wyrzuciłam, ale za czwartym razem trysnął strumień i udało się jej napić i 
umyć. Pani kazała mi również zjeść zioła, po czym zniknęła”. Po obmyciu wodą 
ze źródła nazajutrz, 26 lutego, kamieniarz Ludwik  Bouriette odzyskał wzrok w 
prawym oku, w którym od 20 lat nie widział. W podzięce za ten trud 
kamieniarze jeszcze tego samego dnia odkuli lewą część skały utrudniającą 
dostęp do groty. 



SAKRAMENT  OBECNOŚCI 

Po przyjrzeniu się darom, które otrzymujemy od Pana Boga zwłaszcza podczas 

Mszy św. i „glebie" – wiernym, którzy nie zawsze rozumieją wielkość i ważność 

Eucharystii, zakończyłam poprzedni odcinek szukaniem ratunku. Ratunek to 

sam Bóg. Nam jest potrzebna WIARA. Dla Pana Boga nie ma rzeczy 

niemożliwych. Kiedy patrzymy ludzkim okiem na zwycięstwa zła, to wstajemy 

bezsilni. Są jednak niewiarygodne światła łaski przenikające do duszy złej i po 

jakimś czasie widzi się zbawionym tego, kto wydawał się straconym. Są jednak 

wśród nas ludzie zewnętrznie „polakierowani" przez tradycja, chęć pokazania 

się. A  to, co zostało pokryte lakierem nie jest w stanie nasiąknąć światłem 

łaski. Dzieje się tak dlatego, że ci, którzy nie mają żadnych braków, są 

samowystarczalni i nie potrzebują Boga. Gnieżdżą się w skorupie, w pancerzu 

bez skazy. Nie widać u nich zranień, udręk, niepokoju, ukrytej goryczy. Nie 

otwierają się na łaskę, co właściwie jest grzechem. Ponieważ nie są zranieni, 

nie są już podatni na zranienia. Nie mogą otrzymywać tego, co jest wszystkim. 

Miłości. Sama miłość Boga nie leczy tego, który nie ma ran. 

Pan Bóg zawsze szukał człowieka. Wspierał i pomagał. Wielu z nas nie 

dostrzega tego, a zatem nie docenia i pozostaje zamkniętym na dary, które 

możemy odbierać zwłaszcza podczas Eucharystii. Bo tam mamy szansę 

dotknąć samego Boga przez wiarę. W Eucharystii, adoracji, w czuwaniu mogę 

do Niego mówić, oczyma wiary patrzeć na Niego, prosić, a On spełnia 

wszystkie nasze prośby. Możemy oddawać Mu swoje kłopoty, zmartwienia, 

odkryć w Nim Przyjaciela. Bóg jest Miłością. To On przychodzi na ołtarz i chce 

mnie przemienić w Siebie. 

Od Podniesienia do Komunii świętej 

w kościele jest tylko On. Znika świat, znika 

doczesność. Stajemy przed Nieskończonością. 

Następnym razem, kiedy będziesz przyjmował 

Komunię świętą popatrz na Hostię i pomyśl: 

„Oto Pan Bóg realnie obecny w kawałku 

chleba przychodzi do mnie". 



N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
 

DOTKNIJ MNIE, PANIE! 

Pewnej kobiecie dokuczała samotność 
podczas mszy świętej czy innych 
nabożeństw w małym wiejskim 
kościele, do którego zwykle 
przychodzili wierni całymi rodzinami. 
Ona była zawsze sama. A ponieważ 
była nowa w tym środowisku, nawet 
znajomych nie miała wielu. Z tego 
powodu  bolesne i przykre okazały się 

dla niej pierwsze święta Bożego Narodzenia, a zwłaszcza zwyczajowa 
wymiana życzeń między znajomymi i sąsiadami przed kościołem, 
kiedy wychodzili roześmiani po pasterce. Gdy jak zwykle ludzie 
opuszczali kościół z brzmiącym im jeszcze w uszach radosnym "Bóg 
się rodzi...", ona bokiem przesuwała się ku wyjściu. Bała się 
konfrontacji swej samotności ze wspólnotą innych rodzin i sąsiadów. 
Kiedy chyłkiem miała grupkę znajomych, jedna z kobiet się odwróciła 
i szeroko otworzyła ramiona do świątecznych uścisków. Obie otoczyły 
się ramionami i chodzi dookoła rozbrzmiewały składane głośno 
życzenia, one przytuliły się do siebie w milczeniu. Nie wypowiedziały 
żadnych życzeń. Trwały długą chwilę w 
ciszy w ciepłym, serdecznym uścisku. 
Znajoma wspomina, że nie miała żadnych 
wątpliwości, że w tej kobiecie, z którą do 
dziś się przyjaźni, sam Jezus ją dotknął, 
przygarnął, czule i miękko uczulił. W swej 
samotności poczuła ciepło, dotknięcie 
Boga. Poczuła wspólnotę.                         



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA  
 
MODLITWY 

 
MODLITWA PORANNA DO ŚW. JÓZEFA 
 
Święty Józefie, mój najmilszy Opiekunie, w poranek 

dzisiejszego dnia oddaję się pod Twoją szczególną 

opiekę. Dopomóż mi w pracy i w spełnianiu moich 

obowiązków, broń od grzechu, uproś mi potrzebne 

cnoty, zachowaj od wszelkich niebezpieczeństw duszy 

i ciała. Błagam Cię, święty Józefie, czuwaj nade mną, abym zawsze szedł drogą 

cnoty, a nigdy nie zbaczał na drogi występku. Niech za Twoim przykładem 

ukocham Boga ponad wszystko, pełniąc dzisiaj i zawsze Jego święte 

przykazania, i niech przy Twojej pomocy przyczynię się do zbawienia moich 

bliźnich. Amen.  

 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (3) 
 

Zajmijmy się dziś krótką historię rodu Józefa. Chociaż wspomniałam już o niej 

w cyklu o Najświętszej Maryi Pannie. Najdokładniejsze informacje pochodzą z 

opisu rodu Jezusa Chrystusa w Ewangeliach: Św. Mateusza i św. Łukasza. 

Według św. Mateusza św. Józef pochodził z rodu Dawida i był w męskiej linii 

potomkiem Abrahama, od którego dzieliło go 39 pokoleń, a od króla Dawida - 

26. Król Dawid panował na przełomie XI i X wieku przed Chrystusem. Ojcem 

św. Józefa był Jakub. Z Ewangelii według św. Łukasza możemy zaczerpnąć 

wzmiankę, że Józef był synem Helego, czyli Joachima, a nie jest wymieniony w 

tej Ewangelii Jakub. Zwyczajem Izraelitów mąż św. Anny nie mając męskiego 

potomka „adoptował" swego zięcia. Chodziło w tej adopcji o sprawy 

spadkowe. Jako ciekawostkę można podać, że św. Józef mógł się legitymować 



nie tylko biologicznymi przodkami, ale także 

przodkami małżonki. Jego gałąź rodowa 

pochodziła z Betlejem w ziemi judzkiej. 

 Kiedy urodził się św. Józef? Tego z całą 

pewnością nie wiemy. Autorzy opracowań o św. 

Józefie przyjmują, że miało to miejsce do pół 

wieku przed narodzeniem Chrystusa. Nie był on 

zamożnym człowiekiem. Przed zaślubinami z 

Maryją był prawdopodobnie wdowcem. Jest 

duże prawdopodobieństwo, że z jego 

pierwszego małżeństwa miał dzieci. Zostały one 

nazwane braćmi i siostrami Jezusa (MK 3,32; J2,12; d z 1,14). Byli więc oni 

przyrodnim rodzeństwem Pana. Św. Józef zmarł około 20 roku po Chrystusie. 

Prawdopodobnie miał około 70 lat. Tak jak Pan Jezus i Maryja, posługiwał się 

językiem aramejskim. Bardzo możliwe, że umiał czytać i pisać. 

W jaki sposób ten zacny i świątobliwy mąż przedstawiany był na obrazach i 

rzeźbach? Często trzyma w dłoni lilię, która symbolizuje czystość i cnotę oraz 

dojrzałość i hart ducha. Istnieją portrety, na których dźwiga siekierę lub piłę. 

Są one symbolami pracowitości. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że symbolizują 

przedsiębiorczość. Są jeszcze inne mniej spotykane atrybuty, jak: bukłak na 

wodę, rozkwitająca laska, lampa, winorośl lub miska z kaszą. 

 Święty Józef uważany jest za przyjaznego świętego. Wielu ludzi modli się do 

niego z prośbą o rozwiązanie trudnych problemów. Jest on patronem 

małżeństw, rodzin, a szczególnie ojców, sierot, robotników – przede 

wszystkim stolarzy, cieśli i drwali. Uchodźcy także obrali jego patronat. Sławą 

cieszy się jako patron dobrej śmierci. Św. Józef jest też opiekunem Kościoła 

powszechnego i wielu zakonów. Austria, Czechy, Filipiny, Hiszpania, Kanada, 

Portugalia i Peru przyjęły tego świętego jako głównego patrona. Także jest on 

opiekunem wielu diecezji i miast. Tu trzeba wspomnieć o Kaliszu z sanktuarium 

św. Józefa. 

 



PRAKTYCZNE RADY 

O DOTYKU (1) 
 Z wypowiedzi misjonarzy: „Szczególnie pamiętam, jak ludzie chorzy i starzy 

cenili sobie uścisk ręki na powitanie, traktowanie z szacunkiem ich samych i 

ich starzejących się ciał, zdeformowanych przez wiek czy chorobę, a najczęściej 

jedno i drugie. Czułem, jak niby obojętnie, a przecież bacznie mnie obserwują, 

czy aby nie wzdrygam się na widok, woń czy dotyk ich chorych ciał czy starej 

już zmarszczonej skóry”. 

 „Kiedy prowadziłem wolontariat misyjny, spotkałem osobę pracującą wśród 

trędowatych. Także ona opowiadała, jak bardzo jej chorzy cenią sobie dotyk, 

jak w ich oczach rodzi się radość z akceptacji i ogień odnawiającego się życia". 

 „Chodząc między salą opatrunkową, szpitalną apteką i gabinetem lekarza, 

poczułam, że ktoś złapał mnie za rękę. – Masz dłonie jak laleczka! Proszę, 

potrzymaj mnie chwilę za rękę – zagadnęła mnie około 60-letnia kobieta. Na 

imię miała Yamuna. Ślady na jej twarzy zdradzały, że chorowała na trąd. 

Chorowała w przeszłości i choruje teraz... Kobieta jest 

słaba, doskonale wie, że nie zostało jej wiele dni. Pewnego 

razu powiedziała mi, że czeka na dzień, gdy wpłynie do 

wielkiego oceanu, zwanego Niebem i spotka tam Ojca. Nie 

musiała mówić, o kogo chodzi. To przecież oczywiste. 

Każdy w kolonii tęskni za Ojcem Marianem Żelazkiem. 

Każdy wspomina go ze łzami w oczach. To on pokochał ich 

jak kocha się własne dzieci. Pokochał trędowatych. 

(...) To właśnie ten polski misjonarz werbista przez ponad 30 lat służył 

trędowatym w Puri. Był ich ukochanym Ojcem, wspaniałym Bratem 

i najlepszym Przyjacielem. Codziennie odwiedzając ich domy, opatrując rany, 

wspierając w niedoli, sprawił, że kochali go wszyscy!". 

 Matka Teresa z Kalkuty mawiała, że dla niejednej osoby w takich sytuacjach, 

gdy jest się małym, odrzuconym i pogardzanym, nasz przyjazny dotyk może 

być naprawdę dotykiem czułej ręki Stwórcy. 

 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Wiemy już gdzie, a w tym odcinku spróbujemy ustalić, kiedy urodziła 

się Matka Zbawiciela. Ze spisanych widzeń błogosławionej Anny Kathariny 
Emmerich, tej samej mistyczki, na której oparł swój film „Pasja” Mel Gibson, 
św. Anna i św. Joachim mieli jeszcze jedno dziecko o imieniu Maria Heli. Pan 
Bóg nie obdarzył jej łaskami, była ona jeszcze jedną zawiedziona nadzieją. Św. 
Anna i św. Joachim przez lata całe prosili Boga o błogosławieństwo, składali 
ofiary, prosząc o kolejne dziecko. Wszystko na darmo. Upokorzony Joachim 
opuścił dom. Doglądał pasących się zwierząt i modlił się. Anna zajęła się 
modlitwą i pracą w domu. Modlitwa była skuteczna. Obu ukazał się anioł z 
dobrą nowiną, że ich prośby zostały wysłuchane. W Świątyni Jerozolimskiej 
ponownie pojawił się im anioł i oznajmił Joachimowi, że „to, co pocznie jego 
żona, będzie niepokalanym owocem Bożego błogosławieństwa, 
ukoronowaniem błogosławieństwa Abrahama". Od tego momentu, jeszcze 
przed poczęciem Maryi, jej postać łączona była z Arką Przymierza. Arkę i 
Maryję łączyło to, że były one pełne łaski Bożej. 
A zatem spróbujmy określić, kiedy Matka Boża się urodziła? Od wieków 
próbowano ustalić tę datę, opierając się na dowodach kultowych, a nie 
historycznych, bo takich raczej nie ma. Coraz częściej pojawiała się data 
8 września, jako dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Jest ona nam 
Czarżanom bardzo bliska, bo to wezwanie - odpust naszej świątyni parafialnej. 
Od daty 8 września odliczono 9 miesięcy i przyjęto datę poczęcia Maryi, czyli 
święto Niepokalanego Poczęcia w dniu 8 grudnia. Więcej zachodu wymagało 
ustalenie roku narodzin. Punktem wyjścia było narodzenie Jezusa, choć i ta 
data nie jest pewna, ale prawdopodobna. Przyjmijmy fakt historyczny 
mówiący, że dziewczęta w rejonie Izraela, Babilonu, Egiptu w czasie przed i po 
narodzeniu Jezusa, wychodziły za mąż w wieku 12 – 14 lat, to Maryja mogła 
urodzić się około 20 roku przed Chrystusem. Działanie Pana Boga często 
ukierunkowane jest na to, by ukazać człowiekowi Jego moc i istnienie. W tym 
samym czasie, kiedy poczęła się Najświętsza Maryja Panna, Herod Wielki 
rozpoczął rozbudowę Świątyni Jerozolimskiej. Można by powiedzieć, że gdy 
człowiek zbudował nową świątynię z kamienia, Bóg przygotował sobie 
prawdziwą świątynię  z ciała. 
  Dziś odsyłam czytelników do książki, na której częściowo się opieram, 
autorstwa błogosławionej Anny Kathariny Emmerich: „Życie Maryi". 
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