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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Czytania: (Pwt 18,15-2), (1 Kor 7,32-35) 

Psalm responsoryjny: (Ps 95) 

Słowa z Ewangelii wg św. Marka (1, 21-28) 
                                                                                                  

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

„Nowina o życiu, które nie umiera, przeniesiona przez Paschę, musi 
być szerzona wszędzie, aby ciernie grzechu, który rani serce 
człowieka, ustąpiły miejsca zalążkom łaski, obecności Boga i Jego 
miłości, które zwyciężają grzech i śmierć”.         Benedykt XVI 
   

Jezus uwolnił człowieka opętanego przez złego ducha. A ludzie się 

dziwili, mówiąc: „Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom 

nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne". Zamiast się dziwić, lepiej się 

zastanowić czy ja, chrześcijanin, człowiek wierzący – jestem posłuszny 

Jezusowi. Bo czy w wierze nie chodzi właśnie o to, żeby być uległym wobec 

Bożego słowa? To jest wspólne powołanie każdego, kto idzie za Jezusem, 

niezależnie od stanu cywilnego, wieku, stanu zdrowia czy sytuacji społecznej i 

ekonomicznej. 

Wzbudźmy w sobie pragnienie poznania 

Chrystusa, by wiara nie rodziła się na widok 

cudów, ale pod wpływem świadectwa życia. 

Cuda zadziwiają w sposób szybki i łatwy, ale nie 

muszą prowadzić do naprawy ludzkich myśli. 

Ewangelia chce przyczynić się do trwałych 

i nieodwracalnych zmian w ludzkim sercu. 

Doświadczajmy codziennego zaskoczenia i zadziwienia miłością Boga. 

 

http://www.czarze/


NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

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

CUDOWNA LEKARKA W CHOROBACH 

Pierwsze objawienia 

Objawień było w sumie 18. Zaczęły się 11 lutego i trwały do 16 lipca 

1858 roku. Podczas sześciu objawień Maria nic nie mówiła, milczała, patrzyła 

tylko na Bernadetę i przyjaźnię się do niej uśmiechała. 11 lutego 1858 był nasz 

„tłusty czwartek” przed Środą Popielcową. Bernadeta ze swoją siostrą 

Antoniną i koleżanką Joanną poszły do lasu, aby nazbierać chrustu na opał. 

Nagle, przechodząc koło groty, 

Bernadeta usłyszała dziwny szum. W 

niszy skalne z przerażeniem zobaczyła 

„ubraną na biało Panią". Chwyciła więc 

za różaniec, ale ze strachu, cała drżąc, 

nie mogła się nawet przeżegnać. „Ta oto 

tam" – jak na początku Bernadeta 

określała zjawiającą się Panią, przyjaźnie 

się do niej uśmiechała. Zdjęła z 

nadgarstka żółty różaniec i razem z 

Bernadetą przesuwała paciorki, nie 

poruszając ustami. 

Na drugie objawienie, 14 lutego, 

Bernadeta wzięła ze sobą wodę 

święconą, aby się upewnić, że Pani była 

od Boga, a nie od szatana. Powiedziała 

do Pani: „Jeżeli jesteś od Boga – zostań!  
 



Jeśli nie – odejdź"! Im więcej kropiła, tym 

więcej Pani się uśmiechała i pokornie skłoniła 

głowę. 

W trzecim objawieniu, 18 lutego, Pani 

po raz pierwszy przemówiła.                         Z 

Bernadetą, jak później zapisała, „były osoby 

godne najwyższego szacunku". Wzięły one ze 

sobą papier, atrament i pióro. Wszyscy 

odmówili różaniec. Po czym Bernadeta 

poprosiła, aby Pani napisała to, co chcę 

powiedzieć. Wtedy po raz pierwszy Pani się 

odezwała. Powiedziała, że ma wiele do 

powiedzenia i nie da się tego wszystkiego 

spisać na kawałku papieru. Prosiła Bernadetę, 

by przychodziła na to miejsce jeszcze 15 razy. 

Przesłania Maryi  

Na kolejne objawienia przychodziło coraz więcej ludzi. Bernadeta, ze 

względu na dorywcze prace zarobkowe i obowiązki domowe, przychodziła o 

różnych porach. Dwa razy była też z matką, a raz z ciotkami. Na 12 objawieniu, 

1 marca , był też ksiądz Antoni Desirat, który akurat w innych sprawach 

przyjechał do Lourdes. Wtedy to Pani oddała Bernadecie swój różaniec. 

Okoliczni księża, nastawieni sceptycznie do objawień, nigdy nie pojawili się 

przed grotą. 

Dwukrotnie w siódmym (23 lutego) i trzynastym objawieniu (2 marca) 

Pani prosiła, żeby księża wznieśli tu kaplicę. W tej sprawie Bernadeta pierwszy 

raz poszła do parafii sama, a po raz drugi w towarzystwie dwóch ciotek. 

Odpowiedź proboszcza raz i drugi była taka sama i stanowcza: niech poda 

swoje imię i niech zimą zakwitną róże w grocie. Owe róże, o które dopominał 

się proboszcz, mogą sugerować, że ksiądz znał objawienia w Guadalupe, gdzie 

róże przyniesione w zimie przez Juana Diego przekonały biskupa o 

prawdziwości jego relacji. 



SAKRAMENT  OBECNOŚCI 

 
Tytuł tego cyklu jest także tytułem bardzo dobrej książki księdza 

profesora Tadeusza Dejczera. Jest w niej między innymi rozpatrywany 

problem wiedzy religijnej i jej percepcji, odbioru i stosowania w życiu. 

Posługując się słowami Pana Jezusa z przypowieści o siewcy, dzisiaj będzie o 

„ziarnie i glebie". 

Bóg zstępujący codziennie na ołtarz z miłości do człowieka jest przez 

niego nierozpoznany. Ludzie dawnych kultur nie mieli takiego Boga, nie mieli 

Eucharystii. Nie żyli wiarą w jednego Boga, który jest Osobą, który mówi do 

człowieka wprost, wchodzi z nim w relacji intymną. Jednak głębia ich 

religijności, w kontekście obecnego tak przemożnego zeświecczenia, może nas 

zadziwić i zawstydzić. Od samych początków istnienia człowieka znaleźć 

można ślady rytualnego traktowania życia. Wszystko podporządkowane było 

bogom i mitom, które tłumaczyły wszystkie zjawiska, całość otaczającego ich 

świata. Podświadomie nadawano życiu wymiar sakralny. Swój świat czynili 

podobny do świata boskiego. Używali religijnego języka kultury, posługiwali 

się świętymi symbolami, starali się nadać wymiar nadprzyrodzoności 

przestrzeni zamieszkałej. Budowanie miast – jak na przykład w dawnych 

Indiach, Chinach, Egipcie, w Sudanie czy w starożytnym Rzymie – było 

podporządkowane zasadom sakralnym. Nie było świeckiej architektury. 

Taniec był wyłącznie sakralny. Wszystko, co my nazywamy dziś kulturą, sztuką, 

cywilizacją, dla tamtych ludzi było religią. 

  Wydarzenia określane przez kulturę i obyczaje były podnoszone do 

czynności sakralnej. Łowienie ryb, czynności związane z higieną, odżywianie 

się, prowadzenie wojen, praca na roli, gry i zabawy były sprawowane jako 

rytuał. Dlatego w tamtejszych językach nie pojawia się słowo „religia". Kiedy 

ludzie ci starali się o zabezpieczenie swojego bytu materialnego, nie robili 

tego, żeby przetrwać, żeby żyć. To był ich akt religijny. Sobór Watykański II 

mówi o występujących w religiach kultur dawnych i we współczesnych 

religiach poza chrześcijańskich, elementach prawdy i dobra, oraz o 

współistniejących z nimi elementach błędu i fałszu. 



W chrześcijaństwie jest odwrotnie. Mamy doskonałe ZIARNO Ewangelii 

i GLEBĘ świeckiej kultury zachodniej. Nasze ziarno zawiera objawienie Boga w 

historii (Jezus Chrystus), działanie Ducha Świętego i sakramentów oraz daje 

obraz Boga miłującego człowieka w sposób niewyobrażalny. Natomiast gleba 

naszych serc, serc kultury Zachodu, jest tak marna, tak bardzo przypomina 

wydeptaną, w skalistą i pokrytą cierniami ziemię. 

RATUNEK. Pan Bóg próbuję docierać do człowieka współczesnego, 

zamkniętego na łaskę. Św. Paweł w Listach wołał, że usprawiedliwienie 

i odkupienie przychodzi przez wiarę. Zatem potrzebna nam jest pokorna 

wiara, by Bóg stał się nam bliski, by Jego obecność na ołtarzu i w tabernakulum 

była realna. Byśmy chcieli wchodzić z Nim w jak najbliższy kontakt, w niezwykłą 

osobową relację.  

 

 

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

Z LISTU ŚW. PAWŁA DO RZYMIAN (8,38-37) 

 

HYMN WDZIĘCZNOŚCI 

KTÓŻ NAS MOŻE ODŁĄCZYĆ OD MIŁOŚCI CHRYSTUSOWEJ? UTRAPIENIE, 

UCISK CZY PRZEŚLADOWANIE, GŁÓD 

CZY NAGOŚĆ, NIEBEZPIECZEŃSTWO CZY 

MIECZ? JAK TO JEST NAPISANE: Z 

POWODU CIEBIE ZABIJAJĄ NAS PRZEZ 

CAŁY DZIEŃ… ALE WE WSZYSTKIM TYM 

ODNOSIMY PEŁNE ZWYCIĘSTWO DZIĘKI 

TEMU, KTÓRY NAS UMIŁOWAŁ. 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 
      MODLITWY 
Różaniec św. Józefa 
Różaniec św. Józefa składa się z 60 paciorków 
odnoszących się do przyjętych przez pobożną tradycję 
60 lat życia świętego. Składa się z 15 części, tak jak w 
klasycznym różańcu. Każda część jest złożona z czterech 
paciorków (jeden biały, większy – czystość św. Józefa, 
trzy niebieskie – nieustanne rozmyślanie św. Józefa nad 
rzeczami niebieskimi). 
Na białym paciorku modlimy się: Zdrowaś Maryjo, łaski 
pełna, Pan z Tobą; błogosławionaś Ty między 
niewiastami i błogosławiony Twój przeczysty 

Oblubieniec Józef, Opiekun błogosławionego owocu Twojego Jezus, któregoś 
Ty o Panno (tutaj wstawia się  dopowiedzenie z kolejnej tajemnicy 
Różańcowej). Święta Maryjo, Matko Boża, i św. Józefie, módlcie się za nami 
grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 
Na niebieskich paciorkach modlimy się trzy razy: Niech będzie pochwalony 
Jezus, Maryja i Józef. 
Na zakończenie przy trzecim paciorku dodajemy: I błogosławieni Twoi święci 
rodzice, Joachim i Anna, z których poczęłaś i urodziłaś się bez zmazy 
pierworodnej, o Przenajświętsza Panno Maryjo. 
Na zakończenie całego różańca dodajemy: 
Prowadzący: Módl się za nami, św. Józefie. 
Razem: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 
 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (2) 
Przedstawienie postaci św. Józefa i częstość jego występowania 

w Nowym Testamencie jest wręcz nie proporcjonalna do wartości, które ta 

postać symbolizuje. Nie zapisano żadnego słowa wypowiedzianego przez św. 

Józefa. Chociaż kontakty z Panem Bogiem, wypełnianie woli Bożej i czyny są 

tak mocne, że przekazują nam, ludziom XXI wieku, więcej niż najdłuższe 

przemówienia najlepszych mówców. 



Imię Józef oznacza: „Niech Bóg doda" lub „Niech pomnoży dzieci". 

Można więc wskazać na to, że Pan Bóg zaplanował jego życie jako życie 

mężczyzny – ojca, który będąc głową rodziny, doskonale wypełnia swoją 

funkcję. Imię Józef pojawia się głównie w Ewangeliach św. Mateusza, 

św. Łukasza, św. Marka i raz u św. Jana. Wymienione jest 14 razy w 26 

wersetach mówiących o nim w związku z wydarzeniami, w których uczestniczy 

Święta Rodzina. Na uwagę zasługuje bardzo dobre opracowanie o św. Józefie, 

zredagowane jako adhortacja apostolska, zatytułowane „Redemptoris 

custos"(Opiekun Zbawiciela), a napisana przez św. Jana Pawła II. 

O opiekunie Świętej Rodziny wiele napisano w apokryfach, czyli 

pismach, które nie stały się tekstami uznawanymi przez Kościół jako 

natchnione. Wśród nich można wymienić następujące dokumenty: 

„Protoewangelia Jakuba" (II wiek), „Ewangelia Tomasza"(II wiek), „Pseudo 

Ewangelia Filipa" (III wiek), „Historia Józefa cieśli" (IV wiek), „Ewangelia 

Pseudo – Mateusza" (VI wiek) czy „Ewangelia Narodzenia Maryi" (IX wiek). Nie 

opisują one wyłącznie św. Józefa. Nie ma w nich nic na temat jego dzieciństwa 

czy młodości. Uważa się, że są to legendarne opowieści, które nie mają zbyt 

wiele wspólnego z rzeczywistymi wydarzeniami. Można do nich dotrzeć bez 

trudu dzięki ogólnodostępnym tłumaczeniom zamieszczonym w Internecie. 

Również Ojcowie Kościoła, między 

innymi św. Justyn (II wiek) przekazują nam 

dane o św. Józefie. Dowiadujemy się, że był 

on stolarzem, sporządzał między innymi 

sochy i jarzma, które wkładano na woły. W 

Nowym Testamencie jego zawód nazwany 

został terminem „tekton", czyli rzemieślnik, 

który mógł wytwarzać narzędzia rolnicze, 

ale również zajmował się kamieniarstwem 

itd. 

  



PRAKTYCZNE RADY 

Dla przypomnienia – w tym cyklu mówiliśmy o modlitwie ciałem.                      

W szczególności przedstawiłam jeden ze zmysłów – smak oraz bogactwo 

możliwości modlitwy uwielbienia, dziękczynienia za ten Boży dar. Dzisiaj 

praktyczne ćwiczenie. Medytacja – to ważny element naszej wiary. Ważne jest 

abyśmy czytając Słowo Boże próbowali objąć całe znaczenie, całą wiedzę, 

które zamieszczane jest w tym, co Pan Bóg chce nam przekazać. Zatem 

zapraszam do medytacji. Pierwsze słowo pochodzi z Apokalipsy według św. 

Jana (10,9 – 10): Poszedłem więc do anioła, mówiąc mu, by dał mi książeczkę. 

I rzecze mi: „Weź i połknij ją, a napełni wnętrzności twe goryczą, lecz w ustach 

twych będzie słodka jak miód." I wziąłem książeczkę z ręki anioła i połknąłem 

ją, a w ustach moich stała się słodka jak miód, a gdy ją spożyłem, goryczą 

napełniły się moje wnętrzności. 

Mam nadzieję, że już zmysł smaku przynosi ochotę uwielbienia Boga 

za to, czym nas obdarzył. Pomyślmy  o pewnej prostej sytuacji. Ktoś 

powiedział: „Bóg jest jak kawa, gdy zaczniesz z Nim poranek, doda ci energii 

na cały dzień". W jaki sposób możesz smakować dobra Boże? 

 I na zakończenie coś z praktyki. Proszę, wykonaj pewne ćwiczenie. 

Kiedy dzisiaj lub w najbliższym czasie będziesz jadł jakiś posiłek, 

nieważne jaki, staraj się degustować smak każdego spożywanego kęsa lub 

każdy łyk napoju. Daj sobie czas, aby odkrywać wszystkie smaki tego posiłku. 

Przeżuwaj powoli. Bądź 

wdzięczny Bogu za dar pokarmu. 

                ŻYCZĘ: 

Dobrej medytacji i 

dobrych jej owoców. 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 
 

 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Św. Anna była oddana do szkoły przyświątynnej w piątym roku życia 

tak, jak później Maryja. Anna Mieszkała tam 12 lat, a prawdopodobnie mając 
17 lat wróciła do domu. Zastała w nim dwoje rodzeństwa: Marahę i Sobe. Sobe 
(starsza siostra Anny) miała córkę Marię Salome. Mężem Marii był Zachariasz. 
Ich dwóch synów: Jakuba i Jana, powołał Chrystus na apostołów. Druga córka 
Sobe była ciotką pana młodego z Kany Galilejskiej. Rodzice Anny posiadali duży 
dom i majątek w Seforis (około 20 km od Nazaretu). Tutaj poznały się rodziny 
Anny i Joachima (Helego). Joachim był bratem Jakuba, ojca św. Józefa. Jego 
rodzina była biedna, ale bogobojna, a przodkowie wywodzili się z rodu króla 
Dawida. Joachim i Anna osiedlili się w pobliskim Nazarecie, ponieważ 
posiadłość w Seforis odziedziczyła młodsza siostra Anny Maraha. 

Tak przedstawia się sprawa rodziców Maryi. Warto jeszcze wspomnieć 
o atmosferze domu opartego na pobożności, serdeczności, uczynności i 
prawości. Do takiego domu przybyła dziewczynka, która przyniosła rodzicom 
dużo radości, chłonęła wiedzę religijną, ale nie miała znamion „dziecka 
obiecanego”, co stwierdził prorok. Badacze życia Maryi podają dwa miasta, w 
których Ona mogła urodzić się: Jerozolima i Nazaret. Bardziej prawdopodobny 
wydaje się jednak Nazaret, gdyż właśnie, czytając Pismo Święte, tam 
spotykamy najświętszą Maryję Pannę po raz pierwszy. 

Nazaret, to miasteczko położone  w ukryciu, 
z którego roztaczał się, jak pisze wcześniej wspomniany 
R. Brandstaetter, „widok na góry Naftali, Tabor i Gilboa, 
doliny Jezreel, wylotem swoim opadającą ku morzu, na 
Seforis, rojne pogańskie miasto, nie chętnie 
odwiedzane przez Galilejczyków, na gaje oliwne i 
figowe, otaczające pierścieniem maleńkie Nazaret, 
położone w dole amfiteatralnie na kilku wzgórzach i stanowiące wraz z 
krajobrazem jedną barwną pastelowa całość. Domy i lepianki, a nawet duma 
miasteczka, synagoga, zlewały się tak niespodziewanie ze wzgórzami i polami, 
że z pewnego oddalenia trudno było odróżnić domy od wzgórz, a synagogę od 
złotego jęczmienia. Był to krajobraz cichy, spokojny, nieruchomy w swoim 
patriarchalnym dostojeństwie, i tylko gromada białych owiec  i jagniąt, 
zbiegających beztrosko ku dolinie, i widoczna na zachodzie, u stoków Karmelu, 
smuga morza działały ożywiająco na poważne i skupione lico tej ziemi"...  
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