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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ. 
Czytania: (J 3,1-5.10), (1 Kor 7,29-31) 

Psalm responsoryjny: (Ps 25) 
 

Słowa z Ewangelii wg św. Marka (1, 14-20) 
                                                                                                  

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 
NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGELIĘ! 

To słowa Pana Jezusa zwrócone do czterech apostołów, którym 

Pan zaproponował, aby poszli za Nim. Posłuchali, poszli i zaczęli nowy, 

cudowny etap w ich życiu. Jezus podchodzi także do nas mówiąc to 

samo. Msza św. jest miejscem i czasem, w 

którym nasz Pan – Jezus Chrystus prowadzi 

nas ku Bogu Ojcu, aby nas przyjął i przemienił, 

by dał moc do życia w wytrwałej i owocnej 

miłości. 

Powinniśmy zachować w sobie tę łaskę 

mocy codziennego  nawracania się. 

Praktycznego włączania propozycji Pana Boga 

w nasze życie. To Ewangelia wyznacza 

kierunek. My zaś musimy znaleźć sposób, by 

pomóc sobie i bliskim, dobrze wypełnić 

obowiązki, zgodnie z nakazami, planem, a tym 

samym powołaniem nadanym nam przez  Boga Ojca.  

http://www.czarze/


NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

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

CUDOWNA LEKARKA W CHOROBACH 
 

JUŻ PO 12 LATACH OD OBJAWIEŃ W LA SALETTE MARYJA PODAJE FRANCJI 

KOLEJNE KOŁO RATUNKOWE W LOURDES 

 

Zrujnowany i skłócony przez rewolucje naród, będący w głębokiej moralnej 

zapaści, mogło podźwignąć tylko Niebo. Maryja, cudowna lekarka 

w chorobach, w ciągu jednego tylko pokolenia przychodzi po raz trzeci, tym 

razem do Lourdes, by opatrywać rany swoich dzieci, które dały się zwieść 

i uległy pokusie wolności od Boga. Wstąpmy więc dziś i my do Lourdes, gdzie 

Maryja – według słów św. Piusa X – ustanowiła „stolicę swojej przeogromnej 

dobroci".  

MIEJSCE OBJAWIEŃ 

Skała Massabielska to 

olbrzymie wypiętrzenie 

skalne i osobliwy górotwór 

mający 27 m wysokości. 

W miejscowej gwarze 

nazywano go „massavielle”, 

tzn. stara skała. Od strony 

rzeki Gave de Pau ma trzy 

groty. Największa z nich nosi 

nazwę Grota Massabielska. 

Ma 60 m powierzchni oraz 6 

m wysokości. Wewnątrz największej groty, nieco powyżej, po prawej stronie, 

na wysokości około 4 m jest mała owalna nisza, 



w której Maryja objawiła się Bernadecie Soubirous. Umieszczono w niej figurę 

Niepokalanej wykutą z karraryjskiego marmuru według wskazówek 

Bernadety. Polskie serca raduje fakt, że statua została wykonana przez 

znanego medaliera i rzeźbiarza polskiego pochodzenia Józefa Hugo Fabisza z 

Akademii Sztuk Pięknych w Lyonie. Statua została umieszczona w grocie w 

1864 roku. 

WIZJONERKA BERNADETA  

Na chrzcie otrzymała imię Bernarda Maria. Od początku nazywano ją jednak 

Bernadetą. Urodziła się jako pierwsze dziecko 7 stycznia w 1844 roku w 

pobożnej i biednej rodzinie młynarza Franciszka i Ludwiki Soubirous. Mając 8 

lat, zachorowała na cholerę, po której na resztę życia pozostała jej astma. 

Później kolejno zaatakowała ją gruźlica kości, która zahamowała jej wzrost na 

140 cm. Dopiero w wieku 14 lat, a był już rok 1858, zaczęła przygotowywać się 

do pierwszej Komunii św.. Do tego czasu nie uczęszczała nawet do szkoły, nie 

umiała czytać ani pisać. Znała jedynie podstawy wiary, a na co dzień zwykle 

pomagała w pracach domowych, podejmowała pracę zarobkową bądź 

pilnowała młodszego rodzeństwa. Był to ważny argument w późniejszym 

procesie kanonicznym. Bowiem dziecko tak zaniedbane, bez elementarnej 

wiedzy, nie byłoby w stanie mistyfikować widzeń i przekazać logicznie z całym 

przekonaniem orędzia Maryi. Nie zdołałoby wymyśleć aż takiej historii. 

Cierpienie nie opuszczało Bernadety przez całe życie. Lekceważona od 

dzieciństwa jako wiejska pasterka, potem wyśmiewana i zastraszana ze strony 

bezbożników i urzędników gminnych podczas objawień, a w końcu ledwo 

tolerowana w zakonie. A do tego trzeba dodać wzmagające się cierpienia z 

powodu astmy i gośćca, które ostatecznie przyczyniły się do jej śmierci w 35 

roku życia. Znosiła wszystko pamiętając, co usłyszała od Niepokalanej już w 

trzecim objawieniu 18 lutego: „Nie obiecuję, że uczynię cię szczęśliwą na tym 

świecie, ale na tamtym". Widzialnym znakiem wybrania i świętości jest do dziś 

zachowane od rozkładu ciało świętej Bernadetty w kaplicy burgundzkiego 

klasztoru Saint-Gildard, złożone tam w kryształowej trumnie 3 sierpnia 1925 

roku. 

 



SAKRAMENT  OBECNOŚCI 

 
NIEBO ROZPIĘTE NAD OŁTARZEM – ŚWIADECTWO KAPŁANA (2) 

Prefacja. Wraz z nią moja liturgia powinna włączyć się w liturgię 
niebieską, stałą liturgię chórów Aniołów i Świętych przed Panem. „Święty, 
święty, święty... ". Ta liturgia jest uczestnictwem w tamtej liturgii, wieczystej 
liturgii przed Panem. „W ziemskiej liturgii ze wszystkimi zastępami niebieskich 
duchów śpiewamy Panu hymn chwały" – mówi Katechizm. Ile muszę mieć 
wiary w sobie, żeby zobaczyć tę przenikającą się obecność liturgii ziemskiej 
sprawowanej w Kościele i tamtej – niebieskiej, wieczystej. 

W momencie, kiedy padają wymawiane przeze mnie powoli, z całą 
czcią na jaką mnie stać, słowa przeistoczenia: „To jest Ciało Moje", oczyma 
wiary próbuję widzieć hufce Aniołów, które zastygają w akcie niepojętej 
adoracji. Świat przestaje dla mnie istnieć. Jest tylko On, Bóg Eucharystyczny, 
który zstępuje na ołtarz, który dokonuje aktu odkupienia świata, aktu mojego 
odkupienia – uświęcenia. 

Jak bardzo ma we mnie narastać 
wiara. Tej wiary jest wciąż za mało. Coraz 
bardziej się przekonuję, że jednak 
powinny być dalsze jej przedpola. Że ta 
wiara musi osadzać się w codzienności, 
żeby nic, po ludzku, nie widząc, dostrzec 
niebo rozpięte nad ołtarzem, na którym 
odprawiam Najświętszą Ofiarę. 

To, co dzieje się na ołtarzu jest dla nas ciągle jakąś abstrakcją. Nieraz 
zastanawiam się, dlaczego tak trudno jest nam uwierzyć w realność 
„wydarzenia eucharystycznego". 

Dla człowieka współczesnego Bóg obecny w Eucharystii jest daleki, 
bardzo daleki. Dzisiejszy człowiek wydaje się mieć tylko doczesność i to 
doczesność, która nic nie mówi o Bogu. Gdy więc sam Bóg udziela się 
człowiekowi w Eucharystii, pozostaje nieodkryty. Sam Bóg przychodzi, ale nie 
znajduje wiary. Pozostaje daleki. Bo wiara oznacza bliskość, kontakt osobowy, 
w którym Bóg mówi do człowieka a człowiek odnajduje w nim niezwykłą, 
ogarniającą go miłość. 
 



N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
" Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 
Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są 
własnością widząc nadchodzącego wilka, opuszcza nadchodzącego 
wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza… Ja jestem 
dobrym pasterzem i znam owce moje i moje mnie znają, podobnie jak 
mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaje za owce. Mam także 
inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą 
słuchać mojego głosu, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz" (J 10, 
11 – 18). 

 
„ZNAM OWCE MOJE I MOJE MNIE ZNAJĄ” 

 Czy znasz swojego Pasterza? Jakie masz o nim wyobrażenie? 
Nasza wyobraźnia na hasło „Dobry Pasterz" zwykle wyświetla nam jakiś 

sentymentalny, rodzajowy obrazek: białe owieczki pasące się na pięknie 
zieloniutkim stoku górskim, trawka, na kamieniu siedzi pasterz, przygrywa 
owieczkom na fujarce i „ku góreckom spoziera". U jego stóp leży sobie śpiący 
owczarek. Spokój, słońce i bezpieczeństwo. 

Oczekujemy od Pana Jezusa, że On tak właśnie urządzi nam życie. Dolce 
vita - słodkie życie. Tymczasem Jezus mówi coś o wilkach, dzikich i okrutnych 
bestiach, które porywają i rozpraszają stada. Pan mówi o walce na śmierć i 
życie, walce, która się toczy. Pan mówi i o tym, że On sam dobrowolnie i 
chętnie oddaje swoje życie w obronie tych, którzy do Niego należą. 

Jezus jest Dobrym Pasterzem, działającym w realnym świecie, nie na 
obrazkach. Dzięki temu daje nam rzeczywistą opiekę swej miłości – nie 
ucieczkę w  iluzoryczny, pocztówkowy świat. 

Zauważ – w dzisiejszym pierwszym czytaniu poznaliśmy historię 
proroka Jonasza. Dopóki Jonasz spokojnie śpi na samym dnie statku, dopóty 
załoga  – lud męczą się z przeciwnościami losu. Kiedy Jonasz, za swoją zgodą, 
wyrzucony zostaje poza burtę i zmaga się z falami, ludzie zaczynają żyć 
normalnie i spokojnie. Co przypomina ci pobyt Jonasza we wnętrzu ryby przez 
trzy dni? Co przypomina ci początek nowego życia po tym, jak ryba wypluła go 
na plażę? Po tym zdarzeniu prorok Jonasz wraca do swojej pracy. 
 

 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 
 

MODLITWY 
KORONKA NA CZEŚĆ ŚW. JÓZEFA 

Na krzyżyku modlimy się: 

Pozdrawiam Cię, św. Józefie, łaski Bożej pełen, 
błogosławionyś Ty między mężami i błogosławiony 
owoc żywota Najczystszej Oblubienicy Twojej, Jezus. 
Święty Józefie, piastunie Dzieciątka Jezus i Opiekunie 
Najświętszej Dziewicy, módl się za nami grzesznymi 
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. 

Na dużych paciorkach, zamiast modlitwy „Ojcze nasz”: 

Jezu, Maryjo, Józefie święty, Wam oddaję serce, duszę i życie moje. 

Jezu, Maryjo, Józefie święty, bądźcie obecnymi w chwili mojego konania. 

Jezu, Maryjo, Józefie święty, niech umrę spokojnie w świętym Waszym 
towarzystwie. 

Na małych paciorkach zamiast modlitwy „Zdrowaś Maryjo”: 

Święty Józefie, Przyjacielu Serca Jezusowego, módl się za nami. 

Na zakończenie koronki: 

Pod Twoją obronę uciekamy się, święty Józefie. Wcielonego Boga mniemany 
Ojcze, naszymi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od 
wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawić, Ojcze chwalebny i 
błogosławiony, Opiekunie nasz, Patronie nasz, pocieszycielu nasz. Z Twoim 
mniemanym najmilszym Synem nas pojednaj, Twojemu Synowi nas polecaj, 
Twojemu najmilszemu Sunowi nas oddawaj. 

Prowadzący: Módl się za nami, św. Józefie. 

Razem: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. 

Prowadzący: Niech będzie błogosławione imię św. Józefa.  

Razem: Teraz i na wieki. 



O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (1) 
  Jeszcze do dzisiejszego dnia pokutuje pewna 

mentalność, która zredukowała rolę św. Józefa do 

elementu dekoracyjnego „szopki betlejemskiej". Często 

jest on przedstawiany jako pochylający się nad 

niemowlęciem starzec z siwą brodą. Ilustracją tego 

sposobu myślenia o świętym Józefie może być kolęda 

„Dzisiaj w Betlejem”, w której znajdują się słowa: i Józef 

stary Ono (Dziecię) pielęgnuje... Prawdopodobnie, w 

dobrych intencjach mających na celu uchronić prawdę o 

dziewictwie Maryi, uczyniono z Józefa niedołężnego starca, w obawie 

o prawdę o synostwie Bożym Jezusa Chrystusa, odmówiono mu tytułu ojca. 

Chociaż ten tytuł nadaje mu sama Maryja w momencie, kiedy 

odnajdują  dwunastoletniego Jezusa w świątyni. Maryja zwraca się do Jezusa: 

„Synu, cóżeś nam uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie" 

(Łk 2,48). 
Być może, dlatego że św. Józef pozostawał i pozostaje w cieniu Jezusa 

i Maryi, literatura apokryficzna poświęciła mu dużo miejsca.  Występują tu 

liczne legendy, które w pewnym stopniu utrwalały nieco karykaturalny obraz 

męża Maryi. Józef z apokryfów, jest starcem, posiadającym dzieci z 

poprzedniego małżeństwa, w sposób widzialny, cudowny jest mianowany 

przez Boga na małżonka Maryi. Jego życie odznacza się niezwykłymi cudami i 

objawieniami. Tymczasem w świetle współczesnej krytyki teologicznej 

wszystkie te elementy są fałszywe i wymagają zachować daleko idący 

krytycyzm. Na przykład: - ponieważ Ewangelie nie przytaczają nam żadnego 

słowa, wypowiedzianego przez św. Józefa, stąd może nasunąć się wniosek, że 

był on człowiekiem małomównym, milczącym. Chociaż inne jego cechy, 

mogłyby wskazywać na zupełnie inną konkluzję. 

Źródłem podstawowej wiedzy o św. Józefie są przede wszystkim 

Ewangelia wg św. Mateusza oraz Ewangelia wg św. Łukasza. 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Szubin_-_Jozef_robotnik.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


HISTORIA JONASZA 

PRAKTYCZNE RADY 

MODLITWA POSTEM I GŁODEM 

Aby zgłębić nadprzyrodzoną tajemnicę naszych zmysłów, potrzebny 
jest głód. Nie głód wyniszczający i zabijający ciało, ale ten, który wyostrza 
zmysły i budzi pragnienia wyższe, duchowe. Posty duchowe pobudzają w nas 
zapotrzebowanie na pokarmy proste, naturalne i zdrowe, a pod względem 
duchowym wyzwalają głód mądrości i piękna. Im bardziej cielesny jest nasz 
post, tym większe staje się nasze przebudzenie duchowe. Na kanwie głodu i 
postu budzi się w nas coś bardzo pięknego i oryginalnego, zrodzonego z 
odsunięcia się od nieuporządkowanych pożądań. 

Ciało pragnie wyrzeczenia i postu. Chce pościć tak długo – aż odczuje 
głód chleba i Boga. Pragnie postu od nadmiaru słów, dźwięków, obrazów, 
gestów i spojrzeń. Chce odpocząć od ogłuszającej muzyki naszych czasów, od 
szumu medialnego, od hałasu i natłoku informacji. Post jest kluczem do 
radości ciała. Umartwienie to lekarstwo dla zmysłów, wyrzeczenie to lek 
początkowo gorzki, ale zawsze zbawienny. 

W Ewangelii św. Mateusza znajdziemy radę: wejdź do swej Izdebki, 
zamknij za sobą drzwi (Mt 6,6) i przeżyj swoje sam na sam z postem. Odmów 
sobie nie tylko dodatkowego kęsa chleba, ale i zbyt szybkiej jazdy 
samochodem, dodatkowej pary butów, kolejnej plotki, zbyt głośnego 
mówienia, mnożenia zadań lub leniwego zalegania na kanapie, klikania 
myszką i niekończących się rozmów telefonicznych... Świadomy post ma moc 
odsunąć od ciebie ten nadmiar i nie uporządkowanie. 

Odczujesz pokój i wewnętrzne zintegrowanie. Post bardzo koi 

i pociesza. Jest jak surowy, lecz mądry nauczyciel – najpierw budzi twoją 

niechęć i sprzeciw, lecz potem staje się przyjacielem i życiowym mistrzem. Ma 

coś z matki, która wie, co dla jej dzieci jest naprawdę dobre. Modlitwa postem 

i głodem to postawa życiowa i modlitwa ciała, porządkujące zmysłowy zamęt 

i przeciążenie bodźcami. To forma kontemplacji podejmowana przez ciało. To 

szansa dana zmysłom, by na nowo poczuły, do czego są powołane. A Bóg? Czy 

rzeczywiście dosięgamy Go swoim postem? Wstrzemięźliwość, umiarkowanie, 

opanowanie – to owoce Ducha Świętego (por. Ga 5,22). 

 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 

 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Najświętsza Maryja Panna od dziecka charakteryzowała się 

pobożnością i wielką wiarą. Skąd te tak rozwinięte cechy znalazły się 
u młodziutkiej dziewczynki? Tłumaczy je pochodzenie przodków matki Maryi 
– św. Anny. Rodzina jej pochodziła z grupy esseńczyków. Nazywano ich 
Zakonem Izraela, bo byli oddani bez reszty Panu Bogu. Mieszkali wokół gór 
Horeb, z jaskinią po proroku Eliaszu, oraz Karmel. Niektórzy z nich byli w stanie 
bezżennym poszcząc, modląc się i pokutując całymi dniami. Ci, którzy 
zdecydowali się na małżeństwo, prowadzili też bardzo ascetyczny tryb życia. 
Małżeństwo pojmowali jako związek sprowadzający na ziemię potomstwo. 
Tradycje, obyczaje, zachowania w ciągu dnia były rytualne. Ciekawostką jest, 
że posiłki były spożywane przez nich w sposób obrazujący ich styl życia. Żona 
przygotowywała strawę, nakrywała do stołu. Przychodził mąż. Zasiadał do 
stołu sam. Odmawiał modlitwę. I jako głowa rodziny jadł sam. Żona stała obok. 
Kiedy mąż odchodził od stołu, żona i reszta rodziny zasiadała przy nim. 
Przypominam sobie, że Roman Brandstaetter opisuje w taki sposób wieczerzę 
rodziny św. Józefa w książce zatytułowanej: Jezus z Nazaretu. 

Dominującym aspektem modlitw esseńczyków było oczekiwanie na 
przyjście Mesjasza. Wiedzieli, w którym rodzie ma się On pojawić. Oczekiwali 
Go nie tylko, jako posłańca Boga, ale przede wszystkim Wodza, który wyzwoli 
Izrael spod okupantów. W tym celu ćwiczyli się we władaniu bronią. Mieli też 
dobrze zorganizowaną sieć oddziałów gotowych do walki z wrogiem. Żyjący w 
czystości esseńczycy odznaczali się niesłychaną pracowitością, prawością i 
pobożnością. Także w kwestii dzieci postępowanie inaczej niż reszta 
społeczeństwa. Pisałam o tym wcześniej, że status dziecka w ówczesnej 
kulturze był bardzo niski. Dziecko można było bezkarnie zabić, jeżeli było 
„niewygodne”. Natomiast esseńczycy przyjmowali dzieci i wychowywali je do 
świętości. By zostać członkiem tego Zakonu, trzeba było mieć 14 lat. Inni Żydzi 
żywili do nich niechęć z powodu ich surowych obyczajów. Wielu esseńczyków 
zajmowało się także leczeniem chorych. 

Jest jeszcze jeden rys, którym charakteryzowali się esseńczycy. Pozycja 
matki objęta była wielkim szacunkiem. W modlitwie proszono 
o błogosławieństwo dla cnotliwych matek. Jedna z rodu Maryi była 
wspomniana jako matka z kręgu proroka. Z jej potomstwa Miała wyjść 
Dziewica, Matka Zbawiciela. Prawdopodobnie była to babcia św. Anny. 
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