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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Czytania: (Kpł 13,1-2,45-46), (1 Kor 10,31-11,1); Psalm responsoryjny: (Ps 32) 

Słowa z Ewangelii wg św. Marka (1, 40-45) 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

Wielki cud – Jezus oczyszcza człowieka z trądu. Uzdrowienia dokonał sam Syn 

Boży. Czy wymaga to jeszcze podejmowania jakichś działań? Zbawiciel mówił 

uzdrowionemu: "idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, 

którą przepisał Mojżesz". Jezus, choć sam jest Bogiem, szanuję prawo 

ustanowione w imieniu Pana Boga. Jest mu posłuszny I chcę, żebyśmy Go także 

w tym naśladowali. 

W naszych czasach jesteśmy bardziej narażeni na zarażenie się trądem 

grzechu, którego skutki są gorsze od tych, jakie przynosi choroba ciała. Często 

nie zdajemy sobie sprawy, bo 

przyzwyczailiśmy się, że Jezus, gdy 

tylko ze   skruchą prosimy 

o uzdrowienie, wyciąga nad nami rękę 

i mówi: "bądź oczyszczony!". Jemu 

zależy na nas. Dlatego Jezus mówi dziś 

skruszonemu grzesznikowi:  Pokaż się 

kapłanowi, który cię wysłucha i przez 

posługę kościoła potwierdzi – jesteś 

oczyszczony. 

http://www.czarze/


NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

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

Najważniejsze objawienie 
Objawienie 25 marca, w święto Zwiastowania, było najważniejsze ze 
wszystkich. Na to, już szesnaste, objawienie w Massabielle zgromadziły się 
tysiące ludzi. Słusznie  spodziewając się, z racji święta Zwiastowania, 
objawienia szczególnego. I rzeczywiście tak się stało. Gdy Bernadeta przybyła 
do groty, Pani w szczególnie uroczystej błękitnej poświacie już na nią czekała. 
Bernadeta po trzykroć pytał o Maryję, kim jest, lecz odpowiedzią był ciągle 
tylko słodki uśmiech. Dopiero za czwartym razem Pani złożyła ręce jak do 
modlitwy, podniosła oczy ku niebu i w gwarze baskijskiej odpowiedziała: 
JESTEM NIEPOKALANE POCZĘCIE. 
Po czym zniknęła. Bernadeta zupełnie nie pojmowała tych słów. Nigdy nie 
słyszała takiego imienia. Odwróciła się do tłumów, powtarzając słowa Pani. 
Lud też był zdumiony, bo wtedy głównie używano określenia, że Maryja jest 
bez grzechu. Wielu wraz z Bernadetą pobiegło więc do proboszcza. 
Wizjonerka, by nie zapomnieć, przez całą drogę powtarzała: NIEPOKALANIE 
POCZĘTA, NIEPOKALANIE POCZĘTA". Proboszcz, gdy usłyszał to, co 
powiedziała Bernadeta, wprost oniemiał. Było dla niego oczywiste, że ta 
prosta dziewczyna nie mogła tego wcześniej wiedzieć ani wymyślić. Przez 
kolejne 13 dni Bernadeta, jak zwykle, przychodziła do groty codziennie. Maryja 
po raz 17 pojawiła się jednak dopiero 7 kwietnia. Bernadeta trwała przez 
kilkadziesiąt minut w ekstazie wpatrzona w Maryję, która nic nie powiedziała, 
tylko się uśmiechała. Na objawieniu tym był też, wtedy po raz drugi, doktor 
Dozous, ateista i niedowiarek, który uczestniczył w siódmym objawieniu. 
Przybył z zamiarem ostatecznej demistyfikacji objawień. Stało się jednak 
inaczej. W tym dniu zaczął się jego powrót do wiary. Zobaczył bowiem cud 
świecy. Bernadeta w ekstazie cały czas trzymała w lewej dłoni dużą świecę. 
Prawą trzymała nad płomieniem. Wszyscy ze zdziwieniem patrzyli, że płomień 
nie parzy jej dłoni. Ostatnie, 18 objawienie, miało miejsce 16 lipca. Bernadeta, 
jak miała w zwyczaju, pobiegła rano do groty. Odmówiła Różaniec. Ale Maryja 
nie przybyła. Wieczorem, ponieważ był to dzień Matki Bożej Szkaplerznej, 
poszła do kościoła. Nagle odczuła silne przynaglenie, by udać się do świętej 
groty. Nie  



mogła jednak wejść do niej, bo cały teren był już odgrodzony płytami 
i zasiekami przez bezbożną administrację gminy. Uklękła więc nad brzegiem 
rzeki Gave. I zobaczyła Panią. Tak Potem zanotowała to zdanie: „Wydawało mi 
się, że jestem przed grotą w tej samej odległości, co zwykle i zobaczyłam 
Niepokalaną jeszcze piękniejszą, niż dotąd. Nic mi nie powiedziała, tylko jak 
zawsze serdecznie się do mnie uśmiechała". 
Masoneria i inni wyznawcy postępu, negujący istnienie nadprzyrodzoności, 
widząc napływających do Lourdes pątników, rzucili się z furią na Bernadetę.  

Cudowna lekarka w chorobach  
Dyspozycyjni dziennikarze umieszczali w prasie relacje pełne kpin, nazywając 
ją brudaską, tępą i niedorozwiniętą. Wiele wysiłków i niemałych kosztów 
włożonych „w oświecenie" prostego ludu poszło na marne. Każdego dnia coraz 
więcej pątników przybywało do Lourdes, by zobaczyć miejsce objawień, 
modlić się i nawracać. Chcąc zatrzymać religijne przebudzenie, ogłoszono, że 
były to halucynacje i wymysły biednego dziewczęcia, które w ten sposób 
kompensowało swoje braki. Podjęto starania, aby Bernadetę umieścić w 
zakładzie psychiatrycznym. Zastraszano ją, aby odwołała zeznanie i przyznała 
się, że wszystko to tylko jej fantazja i czcze wymysły. Wielokrotnie była 
przesłuchiwana i zastraszana przez naczelnika policji, prokuratora i sędziego. 
Próbowałam ją w końcu przekupić obietnicami lepszego mieszkania dla 
rodziny bądź pieniędzmi i prezentami. Wtedy odpowiadała: „Wolę zostać 
biedna". Szlachetne dziewczę mimo drwin, kpin i zastraszania trwało wiernie i 
ufnie przy prawdzie. Po przedostatnim objawieniu, 7 kwietnia, miejscowe 
władzę 4 maja postanowiły zamknąć miejsce objawień. Uznano je, a jakże, za 
nielegalne miejsce kultu. Znamy i my te uzasadnienia z niedawnych czasów. 

Tyle lat minęło, a motywacja ta sama.  
Blokada trwała 5 miesięcy. W tym czasie 
pielgrzymi kilka razy burzyli ogrodzenie, za co 
płacili wysokie mandaty. Wreszcie na rozkaz 
cesarza Napoleona III 5 października grota 
została odblokowana. Woda z Lourdes, 
podana przez jedną z dam dworu, uleczyła 
bowiem jego jedynego syna, następcę tronu 
Ludwika, zwanego Lulu. 
 



WIELKI POST (1) Wielki Post został wprowadzony do całorocznej liturgii 

Kościoła przez papieża św. Grzegorza Wielkiego w VII wieku. To on ustanowił 

czterdziestodniowy post i... przedpoście. 

Czym jest przedpoście? Jest to czas przygotowania się człowieka wierzącego 

do tego, nad czym będzie on pracować – tzn. nad jaką cechę charakteru będzie 

pracował, z czego będzie zrezygnował, jakie umartwienia przyjmie i z jakich 

pokarmów zrezygnuje. Wzór przedpościa zaczerpnięto z Kościoła 

Wschodniego. Otóż w tradycji tamtego Kościoła nie wolno było pościć w 

sobotę i niedzielę. Zatem brakowało dni, by Wielki Post trwał 40 dni. 

Uzupełnieniem tych dwóch dni w tygodniu były trzy niedziele przed Wielkim 

Postem. Nazywano je niedzielą siedemdziesiątnicy, sześćdziesiątnicy i 

pięćdziesiątnicy. W te dni przygotowywano się do postu przez stopniowe 

wprowadzenie wstrzemięźliwości, między innymi redukując z jadłospisu 

pokarmy mięsne. W polskiej tradycji ludowej te niedziele też miały swoją 

nazwę. Były to niedziele: starozapustna, mięsopustna i zapustna. Cały ten 

okres też nazywano zapustami, co, o dziwo, miało związek z karnawałem. 

Tu przytoczę ciekawostkę: słowo karnawał pochodzi z języka łacińskiego 

i w dosłownym tłumaczeniu na język polski znaczy: „mięso żegnaj". A zatem 

już karnawał był okresem przygotowującym do postu, chociaż huczne zabawy 

nie były zakazane. Takim punktem zwrotnym w okresie przedwielkanocnym 

jest Środa Popielcowa. Począwszy od niej oprócz unikania potraw mięsnych, 

zakazane też są zabawy. W naszych czasach nie ma przedpościa w roku 

liturgicznym. Jednak zaleca się, aby wierni przygotowywali się do pewnych 

zachowań np.: rzucania palenia papierosów, niepicia kawy, przeklinania, 

plotkowania, osądzania innych ludzi itp. Także by przygotowywali się do 

praktyk ascetycznych, które mogą być rozwinięte w Wielkim Poście np.: 

wstrzymywanie się od pokarmów mięsnych, post o chlebie i wodzie w środę i 

piątki, ćwiczenia fizyczne, pomoc sąsiadom itp. W ten sposób Środa 

Popielcowa będzie startem dobrze przygotowanego planu na całe 4 tygodnie. 

W ten dzień zacznę mój indywidualny post, a nie zacznę o nim myśleć. 

Powodzenia. 



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

Jedną z największych win współczesnych ludzi 
jest zapominanie o istnieniu grzechu i straszliwej 
obecności szatana. A w ten sposób człowiek nie 
poznaje odkupienia, które jest zwycięstwem 
Chrystusa nad grzechem i nad szatanem; tylko 
upada w swojej nędzy i nie ma siły, aby powstać, 
stać się lepszym, odzyskać na nowo swoje 
pierworodne piękno stworzenia uczynionego na 
podobieństwo Boga. Niepokalana mówi nam:  
„Ja jestem taka z łaski Chrystusa i dzięki mojej odpowiedzi. Ty również 
powinieneś odpowiedzieć na łaskę Bożą i dążyć do przezwyciężania zła 
i oczyszczenia się z win". Niepokalana nie jest abstrakcyjnym ideałem do 
kontemplowania, lecz konkretnym wzorem do naśladowania. W 1854 roku 
powstała dogmatyczna definicja Niepokalanego Poczęcia. Wrażliwi wierni 
wyczuli od razu całkowitą świętość Maryi i wywyższyli ją zgodnie z Jej 
przepowiednią: „Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą" 
(Łk 1,48). Gdy Sobór Trydencki w 1547 roku ogłosił Maryję „Całą świętą", to 
pragnął przede wszystkim podkreślić, że nie popełniła ona nigdy ziemskich 
przewinień. Jednak już wcześniej refleksja i wiara ludu Bożego szła dalej: 
całkowita świętość Maryi była nie do pogodzenia z grzechem pierworodnym, 
dlatego musiała ona być z niego wyłączona. 
Ogłaszanie jakiejś prawdy jako dogmatu oznacza, że jest ona zawarta w Piśmie 
Świętym, ale nie wszystkie prawdy są  zawarte w nim jednakowo jasno: 
Niektóre są wyraźnie stwierdzone, a inne zawarte są tam domyślnie i potrzeba 
czasu i światła Ducha Świętego, aby je ujawnić. Dlatego nie dziwią nas obawy 
i trudności w odniesieniu do prawdy o Niepokalanym poczęciu Maryi. Sam św. 
Tomasz z Akwinu (1225-74) był jej przeciwny, ponieważ obawiał się, że w ten 
sposób Dziewica będzie wyłączona z dzieła odkupienia. Dla niego byłoby to 
niesprawiedliwością, a nie wywyższeniem. Jego wątpliwość była dobrze 
uzasadniona i trzeba ją było rozwiązać. Uczynił to Duns Szkot twierdząc, że 
Maryja zawdzięczała wyzwolenie z grzechu pierworodnego 
mocy  odkupieńczego zwycięstwa Chrystusa, której doświadczyła, zanim 
Chrystus złożył ofiarę na krzyżu. W ten sposób Maryja jest pierwszym i 
najpiękniejszym owocem odkupienia. 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

MODLITWY 

 
MODLITWA CODZIENNA DO ŚW. JÓZEFA 
O św. Józefie, mniemany Ojcze i Opiekunie Pana 
i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, najmilszy 
Oblubieńcze Matki Jego, Przeczystej Dziewicy Maryi! Ja 
Ciebie obieram sobie dziś i po wszystkie dni mego życia 
za Patrona, Ojca i Opiekuna, i postanawiam mocno 
głosić i rozszerzać zawsze i wszędzie Twoją chwałę i 
cześć. Błagam Cię pokornie, racz mnie przyjąć za swego 
sługę. Ratuj mnie we wszystkich potrzebach duszy i 
ciała, broń od wszystkich nieprzyjaciół widzialnych i 
niewidzialnych, zachowaj mnie od wszelkiego 
niebezpieczeństwa, nieszczęścia i złego przypadku. 

Szczególnie w godzinę mej śmierci przybądź, wspieraj i ratuj mnie wraz z 
Niepokalaną Oblubienicą Twoją Maryją, abym nie zginął, ale miał żywot 
wieczny i z Wami wielbił Boga po wszystkie wieki wieków. Amen. 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (4) 
 

Narzeczeństwo i małżeństwo miało dla Żydów prawie to samo znaczenie, 

kiedy chodzi o okazanie wierności umiłowanej osobie. Zaraz po Zwiastowaniu 

Maryja wyruszyła w długą drogę do Aim Karin, do domu Elżbiety I Zachariasza. 

Powróciła po trzech miesiącach do Nazaretu. Sytuacja była bardzo trudna, 

ponieważ chodziło o brzemienność Maryi. Niewierne kobiety – żony były 

kamienowane. Św. Józef był człowiekiem szanującym prawo, ale był też 

sprawiedliwy. Aby ochronić Maryję i nie  narazić Jej na zniesławienie, 

postanowił Ją potajemnie oddalić. I w tym momencie ingeruję sam Pan Bóg. 

Anioł Pański  ukazał mu się we śnie i rzekł: „Józefie, synu Dawida, nie bój się 

wziąć do siebie Maryi, swojej małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co 

się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi 

swój lud od jego grzechów "(MT 1,20 - 21). 



Po tym objawieniu Józef nie wahał się. 

Zaakceptował sytuację. Był bowiem bardzo 

pobożny. Otóż Roman Brandstaetter w 

książce „Jezus z Nazaretu” tak przedstawił 

zmagania Józefa: „Józef rozpamiętywać 

trudności, w jakich się znalazł z powodu 

Bożego uczestnictwa w życiu Miriam 

(Maryi), w której nieskalaną czystość 

wprawdzie natychmiast uwierzył,… dygotał 

z trwogi na samą myśl o bliskiej, nieomal 

dotykalnej bliskości Elohim (Boga). Lęk 

przed Elohim nie wywoływał w jego duszy 

uczucia zagrożenia, niepewności, braku zaufania i chęci ucieczki, gdyż Pan nie 

był dla niego, podobnie jak dla całego Izraela, niebezpieczeństwem, zasadzką, 

sidłem i złą przygodą, lecz miłosierdziem i miarą wszystkich rzeczy i spraw. I 

dlatego Józef, ufnie lękając się Niewidzialności, nie bronił się przed Nią, lecz 

wychodził Jej z radością naprzeciw,... gdyż Jego trwoga była czystą miłością i 

czystą czcią, i czystym pragnieniem prawdy.... Józef nie mógł zrozumieć 

własnej roli prostego, biednego cieśli w tym nieprzenikniony misterium i jak 

każdy człowiek z krwi i ciała, które w pewnych wypadkach nie umie określić 

swojego celu życiowego, niecierpliwie szukał wyjścia z labiryntu,... że Elohim 

dotychczas nie wyznaczył mu żadnej roli w nowym układzie zdarzeń. Wobec 

czego poczuł się człowiekiem niepotrzebnym, w każdym razie u boku 

błogosławionej Miriam, którą gorąco kochał, ale równocześnie wiedział, że Ją 

bezpowrotnie utracił dla Boskich, a nie ludzkich powodów. Bóg przyszedł i 

zabrał mu Ją. Czy zabrał? Olśniła go nagła myśl, że mógłby przecież pozostać u 

Jej boku, być towarzyszem Jej życia, opiekować się nią i Jej Dzieckiem, 

pracować i zarabiać na życie, w niczym nie uszczuplając obecności Boga w Jej 

duszy, sercu i ciele. Ta myśl sprawiłaby mu wielką ulgę, gdyby nie wyłoniły się 

w nim natychmiast nowe wątpliwości. Ludzie. Co powiedzą ludzie? 



PRAKTYCZNE RADY 

O DOTYKU (2) 
Wszyscy doświadczamy naturalnej potrzeby bliskości i dotyku z drugim 
człowiekiem. Psycholodzy tłumaczą, że potrzeba ta pochodzi z naszej 
obecności w łonie matki, gdzie byliśmy otoczeni jej bliskością aż dziewięć 
miesięcy. Człowiek w wodach płodowych czuł się najbezpieczniej. Kiedy 
dziecko zjawia się na świecie, zanosi się od płaczu i krzyku, bo musi opuścić 
przyjazną mu przestrzeń. Dorastając, widzi, jak niektóre sprawy go przerastają, 
odkrywa w sobie jakieś nie do końca zrozumiałe niedopełnienie i pragnienie 
nieskończoności. Człowiek dostrzega to dopełnienie w drugiej osobie 
przeciwnej płci, rozwoju w relacjach z innymi ludźmi, przyjaźniach. Jednak i to 
wszystko nie wystarcza. Wie, że jego życie się skończy, że musi zostawić to, co 
tak długo odkrywał, zdobywał, na co pracował i po co się trudził. Ostatecznie 
znowu musi stanąć przed czymś nieznanym, przed śmiercią. Musi opuścić 
miejsce, które już było tak bliskie, przyjazne. I znowu pojawia się u niego lęk i 
niepewność. 
Czy kiedy jesteś w basenie, jeziorze, w rzece czy w morzu, odkrywasz bliskość 
Stwórcy, który przez wodę niejako dotyka cię? Spadające krople deszczu niosą 
zwykle jego życie spragnionej ziemi. Kiedy bierzesz prysznic, to płynąca z niego 
woda może ci mówić o bliskości Boga, poprzez którą On cię dotyka. Oddychaj, 
wchłaniaj to, co On daje twojemu ciału. To życie jest Jego darem. Wykorzystaj 
dotyk na spotkanie z twoim Stwórcą. 

Czy lubisz siadać przy ognisku i czuć jego ciepło, gdy 
nieprzyjemnie wilgotne zimno zaczyna przenikać twoje 
ciało? Czy czujesz ciepło twojego domu, gdy przychodzisz z 
chłodnego powietrza czy mrozu i stopniowo cały 
rozgrzewasz się, czy pamiętasz ciepło pierwszych 
wiosennych promieni słonecznych, które muskają twoja 
twarz po miesiącach zimy, pomyśl, że to Stwórcy pomysły, 
które zostawił nam, abyśmy doświadczali we wszystkim 
Jego czułej miłości. Być może odkryjesz w tych dotykach 
powiew, w którym prorok Eliasz odkrył obecność Boga na 

górze Horeb? Może to ten sam powiew, który stał się tchnieniem życia Adamie 
na początku stworzenia? Zastanów się: Czy czujesz w tym dotyku życie Boże, 
które jest ci dawane w każdym momencie – minucie i sekundzie. 
 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 
 

 

 

 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
„Pokorna i wyższa od wszelkiego 

stworzenia" - tak określił Maryję włoski poeta 

Dante Alighieri. Nie posiadała żadnych cech, 

które mogłyby Ją po ludzku zaliczyć do grona 

wielkich, zasłużonych i szanowanych osób 

społeczności, w której żyła. Cała Jej wartość 

polega na tym, że została wybrana przez Boga 

i obdarzona rolą wyższą od wszelkich ludzkich 

zaszczytów i że zawsze odpowiadała w pełni 

na oczekiwania swojego Pana. 

Również każdy z nas już od wieków 

istniał w zmysłach Boga. Powinniśmy spełnić 

swoją rolę zbawienia siebie i innych. Rolę, jaką Bóg każdemu z nas przeznaczył 

i dał poznać poprzez okoliczności życia oraz „talenty”, dobra materialne i 

zdolności osobiste, którymi nas obdarował. Nasza wielkość zależy od tego, jak 

odpowiemy Bogu i jacy jesteśmy w oczach Boga. 

Po nieudanej próbie z Ewą, Pan Bóg przygotował pojawienie się Nowej 

Ewy w odpowiednim momencie i miejscu. Uczynił narodzenie Maryi 

niepokalanym – poczęta została bez grzechu pierworodnego. Bóg 

przygotowując swoje przyjście na ziemię ochronił Maryję przed tym grzechem. 

Można powiedzieć, że odkupienie ludzi tu na ziemi zaczęło się w momencie 

poczęcia Maryi. Musiała być "Cała Święta”, jak nazywają Bogarodzicę 

prawosławni, by mogła się stać Matką Tego, który przychodził zniszczyć dzieło 

szatana, czyli grzech z wszelkimi jego konsekwencjami. Maryja, niepokalanie 

poczęta, też potrzebowała odkupienia przez ofiarę Krzyża. Niepokalana jest 

ideałem, ale nie oślepia, tylko przyciąga, zachęca do naśladowania poprzez 

łaskę chrztu, kolejnych sakramentów i nieustanną walkę z grzechem. Maryja 

korzystała także ze zbawczego aspektu krzyża, ale inaczej niż my. Ona była 

pierwszą i jedyną odkupiona przez Chrystusa jeszcze przed Jego ofiarą. 
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