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Czytania: (Rdz 9,8-15), (1 P 3,18-22); Psalm responsoryjny: (Ps 25) 

Słowa z Ewangelii wg św. Marka (1, 12-15) 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez szatana i 

był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. 
 

Przez poskramianie ciała umacniamy skuteczność naszego 

świadectwa wiary. Dlaczego tak się dzieje?  

Jest to wynik zmian, które powoduje w naszych sercach 

post, są one zalążkiem nawrócenia, czyli zmiany myślenia o Bogu, 

o sobie samym i o innych. Nagle znajdujemy czas, by z Nim 

rozmawiać, a nawet 

posunąć się do 

wykrzyczenia naszych 

bolączek. Zauważamy 

także to, że nie jesteśmy 

samowystarczalni. 

Tęsknimy do innych 

ludzi, choć dotychczas 

od nich uciekaliśmy. 

Nagle dostrzegamy, że 

samotność to nieobecność i niepamięć o mnie, które chcielibyśmy 

tak szybko naprawić. 

http://www.czarze/


NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

(34) MIEJSCE OBJAWIEŃ NMP: CHAMPION, USA, 1859 r. 

MATKA BOŻA DOBREJ POMOCY 

PIERWSZE I JEDYNE UZNANE PRZEZ KOŚCIÓŁ MARYJNE 

OBJAWIENIE W USA 

   Rok po objawieniach w Lourdes Matka Najświętsza udała się z pomocą na 
drugą półkulę, do Champion w USA, by nieść nadzieję, pomoc i otuchę 
biednym emigrantom, w tym Polakom, którzy przypłynęli z Europy ogarniętej 
kryzysem gospodarczym i szukali środków do przeżycia w Ameryce. Często i 
tam w biedzie i morderczej pracy, choć z nadzieją, wykuwali swoją lepszą 
przyszłość. Maryja przybyła na bezkresne farmy, by jednoczyć Amerykę przez 
wiarę. 
Wizjonerka 
Jest nią Adela Brise, córka belgijskich emigrantów Lamberta i Marii Katarzyny 
Brise, którzy wraz z trzema córkami i synem przybyli do Stanów 
Zjednoczonych za chlebem w 1855 roku i osiedlili się w rejonach 
zamieszkałych przez belgijskich i polskich emigrantów. 
   Adela przyszła na świat 30 stycznia 1831 roku w niewielkim waloński 
miasteczku Dion – le - Val. Od dzieciństwa była bardzo pobożna i nosiła 
w sercu pragnienie wstąpienia do klasztoru. Gdy przyszedł czas wyjazdu do 
USA, nie chciała opuszczać ojczystego kraju. Ponieważ razem ze swoimi 
koleżankami – miała już 24 lata – chciała wstąpić do zakonu. Jednak pod 
wpływem spowiednika zmieniła decyzję, gdy usłyszała: Jeśli twoje pragnienie 
jest wolą Bożą, to zostaniesz siostrą zakonną w Ameryce. 
   Po wielu przeciwnościach, ciężkiej harówce u innych i tułaczym życiu, 
rodzina Brise zakupiła 100 ha ziemi w stanie Wisconsin, w pobliżu miasta 
Green Bay, na obrzeżach jeziora Michigan. Wszyscy ciężko pracowali, ale 
teraz już na własnej farmie Robinsonville. 
   Mijał 4. rok ich obecności w USA. Gdy Adela szła do oddalonego blisko 6 km 
młyna z workiem pszenicy na plecach, nagle między dwoma drzewami 
zobaczyła Panią w bieli, która po paru chwilach zniknęła. 
Objawienia 



Po kilkunastu dniach, w niedzielę, 9 października 1859 roku Adela jak zwykle 
udała się na Mszę św. do odległego o 18 km kościoła Świętego Krzyża w 
Settlement.  I znowu zobaczyła Panią w tym samym miejscu, w którym ukazała 
się jej, gdy szła do młyna. Przejęta widzeniem, poszła do spowiedzi, by poprosić 
o radę spowiednika. Ojciec William Verdhoef poradził jej, by niczego się nie bała 
i w imię Boga zapytała tę postać, kim jest i czego od niej chce. 

   Po Mszy św., umocniona słowami kapłana, Adela wracała do domu razem 
z dwiema sąsiadkami. I wtedy znowu w tym samym miejscu ukazała się jej 
Maryja po raz trzeci. Pani miała na sobie białą, lśniącą tunikę, przepasaną 
żółtym pasem.  Miała złote pofalowane włosy. Na głowie miała koronę z 12 
gwiazd. Niebieski blask otaczał całą jej postać. Pani w bieli patrzyła na Adelę 
– podobnie jak rok wcześniej w Lourdes na Bernadetę – z miłością i też nic 
nie mówiła. Pouczona przez spowiednika Adela odważnie zapytała: „Kim 
jesteś, Pani?". W odpowiedzi usłyszałam: „Jestem Królową Niebios, która 
prosi o nawrócenie grzeszników. Pragnę, byś i ty robiła tak samo. Przyjęłaś 
dzisiaj Komunię Świętą – to bardzo dobrze, lecz trzeba zrobić dużo więcej. 
Idź do spowiedzi generalnej i często ofiaruj Komunię za nawrócenie 
grzeszników. Jeśli się nie nawrócą i nie będą pokutować, mój Syn będzie 
zmuszony ich ukarać ". Jedna z kobiet wracających z Adelą zdziwiła się, że 
rozmawia ona z kimś, kogo one nie widzą. „Uklęknijmy! "– dała rozkaz Adela. 
„Pani powiedziała, że jest Królową Niebios". Na jej słowa Pani się 
uśmiechnęła, spojrzała z miłością na niewiasty i dodała: „Błogosławieni, 
którzy wierzą, choć nie widzą!". A potem rzekła do Adeli: „Co to robisz 
bezczynnie, podczas gdy twoje rówieśniczki pracują w winnicy mego Syna?". 
Na to Adela z przejęciem i łzami zapytała: „Co mam więc czynić Pani?". 
Maryja odpowiedziała: „W tym dzikim kraju zbieraj i szukaj zaniedbanych 
dzieci z okolic i pouczaj ich o tym, co jest konieczne do zbawienia". „O, Pani! 
– odpowiedziała na to Adela – przecież sama rozumiem niewiele. Jak więc 
zdołam ich nauczać". Na to Maryja rzekła: „Tłumacz im katechizm, pokazuj, 
jak dobrze robić znak krzyża oraz jak pobożnie przystępować do świętych 
sakramentów. O to cię proszę. Idź, niczego się nie lękaj. Ja będę cię 
wspomagać! ". 
   Adela przejęła się słowami Maryi. Od razu zabrała się do pracy. Rozpoczęła 
ewangelizację dzieci, pokonując dziennie ogromne odległości. Docierała z 
prawdą o Bogu i chrześcijańskim stylu życia na tereny nawet w promieniu 80 
km. 



WIELKI POST (2) 

Warto pomyśleć, czy już ustaliliśmy praktyki ascetyczne i postne na Wielki 
Post. Nie tylko mamy uczynić coś dla umartwienia ciała, ale przede 
wszystkim dla duszy. 
Ale - po co to wszystko? Najważniejsza jest motywacja. Co stanowi moją 
motywację, by podejmować praktyki wielkopostne. Po co ten cały wysiłek? 
Najważniejszą motywacją, a jest ich wiele, jest zbawienie naszej duszy 
i osiągnięcie życia wiecznego. Logiczność ascezy, postu, umartwienia zanika 
w naszych czasach. Kto tak naprawdę z naszego otoczenia wypełnia i rozumie 
post? Kto myśli o wieczności? Z reguły mamy wiele planów: dzieci, studia, 
budowa domu, wyjazd na zagraniczne wakacje itp. I kiedy nadejdzie Środa 
Popielcowa, i kapłan nałoży na nasze głowy popiół, i powie: „Pamiętaj, że z 
prochu powstałeś i w proch się obrócisz"; pamiętaj, że jesteś tylko prochem. 
Dziś jesteś, a jutro może cię nie być na tym świecie. W tym świetle nasze 
ludzkie starania, jakkolwiek istotne, nie są najważniejsze. Warto mieć plany, 
być aktywnym w życiu, ale gdy zaniedbamy zbawienie, troskę o duszę, to 
wszystko może okazać się niepotrzebne. 
I właśnie dlatego jest Wielki Post, umartwienie, troska o dusze, dlatego jest 
proponowany ten wysiłek. Jest jeszcze inny aspekt  atmosfery Wielkiego 
Postu. Jest nim modlitwa – uświęcenie duszy. Co możemy zrobić dla duszy? 
Jak wyglądają praktyki modlitewne Wielkiego Postu? Formy proponowane w 
tym okresie to: Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale, zaleca się uczestnictwo we 
Mszy św. nie tylko w niedzielę, ale też w dni powszednie. Warto też ustalić 
indywidualną modlitwę, sporządzić listę konkretnych modlitw i ich 
częstotliwość. 
Następny sposób uświęcania duszy – to rozwijanie naszych cnót. Są one 
bardzo ważne w zbliżaniu się do życia wiecznego. W końcu nauki – rekolekcje 
też są pomocą dla uświęcenia i wzrostu pobożności nas wiernych i naszych 
dusz. Nie marnujmy czasu, nie traćmy go. Wchodzenie w coraz głębsze tajniki 
wiary prawdziwie powodują w człowieku wzrost Bożej radości, chęci do życia 
i dążenie do rzeczy dobrych, pięknych, do szacunku siebie i bliźniego. Im 
więcej znamy Chrystusa, tym bardziej rozpoznajemy go w sobie i bliźnim. 
Niech Pan, Jezus Chrystus, prowadzi nas wszystkich! 
 

 



W I E L K O P O S T N E   Z A M Y Ś L E N I A 
DOBRO I ZŁO 

Pan Bóg stworzył ziemię i wszystko to, na co możemy gołym okiem patrzeć, 
a gdy wszystko było dobre, stworzył mężczyznę i kobietę. Adama i Ewę. 
Urządził dla nich raj - Eden. I tu zaczyna się Boża pedagogika, nauczanie 
człowieka, by mógł on osiągnąć taką wiedzę, rozwinąć tak swoją miłość, by 
pozwoliły one na zbawienie i przyjście do świata, w którym ludzie stają 
twarzą w twarz z samym Stwórcą. 
Raj. Bóg umiłował człowieka, a gdy miłujemy, to staramy się, by obdarzyć 
umiłowanego człowieka tym, co najlepsze, najpiękniejsze. Pan obdarował 
tak Adama i Ewę. Niestety wstrętną cechą ludzką jest brak wdzięczności. 
Kiedy ktoś jest obsypany samym dobrem, to często zapomina o dawcy, 
w tym przypadku o Bogu. 
W rajskim ogrodzie znajdowało się drzewo poznania dobra i zła. Pan Bóg 
ustanowił Prawo, które zabraniało zrywania owoców z tego drzewa. Każdy z 
nas pamięta scenę kuszenia. Wąż – symbol szatana – postarał się o to, by 
wzniecić w Ewie poczucie ważności, wyższości. Co przekonało ostatecznie 
kobietę i dała się skusić? Wąż powiedział: „Bóg wie, że gdy zjecie ten owoc, 
otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg: poznacie dobro i zło". Ewa 
zauważyła piękno owoców i chciała szybko zdobyć wiedzę. Zerwała, zjadła i 
podała owoc Adamowi. On też zjadł. „Wtedy obojgu otworzyły się oczy 

i poznali, że są nadzy. Zerwali więc liście z drzewa 
figowego i zrobili sobie przepaski. 
Prawo zostało złamane. szatan spowodował, że ludzie 
przestali być tylko dobrymi i otaczać się dobrem. Karą 
za nieposłuszeństwo było wyrzucenie Adama i Ewy z 
raju. Jeszcze gorszą konsekwencją ich  przestępstwa 
było rozprzestrzenienie się cierpienia, mordu, chorób, 
zła na cały świat. Adam i Ewa mieli dwóch synów: Kaina 
i Abla. Ich historia jest przykładem tego, co dzieje się z 
tymi spośród nas, którzy chcą grać rolę Boga, bo często 
stają się wężem, który zniewala. A wtedy stajemy się, 

jak mówi  Ewangelia, Janowi, Piotrowi itp., czyli niewolnikami drugiego 
człowieka, który nie może dać nam zbawienia. Czego może dokonać tylko 
Bóg, Jezus Chrystus. 

To zdjęcie, autor: 

https://www.flickr.com/photos/sint-katelijne-waver/1775965336
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA  

MODLITWY 

 
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA W INTENCJI RODZINY 
Święty Józefie Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, 
Opiekunie rodzin. Twojej ojcowskiej opiece 
powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną 
Matkę. Z największą miłością wypełniłeś obowiązki 
troskliwego Ojca i Opiekuna Najświętszej Rodziny. 
Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości 
i cierpienia. Powierzam Ci moje dzieci/moich 

rodziców. Wprowadź Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych 
serc, uproś łaskę miłości, zgody i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła 
szczęście doczesne i wieczne. Amen. 

 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (5) 

Pobożność, sprawiedliwość i miłość do Maryi zwyciężyły. Józef odkrywa 
swoją rolę u boku ukochanej żony. Od tego momentu historia św. Józefa 
i jego Rodziny jawi się, jak dobry film sensacyjny. Więź trojga ludzi musi 
przeciwstawić się złu. Po ludzku wydaje się, że nikt nie przeżyłby tylu 
niepowodzeń. 
Ale zanim przejdę do ogólnie znanych faktów z życia Józefa, chciałabym 
przedstawić mądrość planów Bożych, które można odkryć czytając Słowo 
Boże – Pismo Święte. Aby dojrzeć niesamowitą logikę nauczania Pana Boga 
posłużę się tu krótkim fragmentem pochodzącym z adhortacji św. Jana Pawła 
II „Redemptoris custos" (Opiekun Zbawiciela). Św. Jan Paweł II dokonał 
przenikliwej obserwacji postawy Józefa. Czy nie mógł on być młodym, 
pełnym radości życia mężczyzną zakochanym z Maryi? Życie tej młodej pary 
pod opieką dzielnego męża byłoby usłane różami, łatwe i przyjemne. 
Tymczasem Bóg  postanowił inaczej, bo wszystko, co łatwe prowadzi do zła. 
Natomiast cierpienie, pokonywanie problemów, posłuszeństwo i wierność 
Bogu uszlachetnia, mnoży mądrość. Wyobraźmy sobie, że ten człowiek, 
nieznający jeszcze nauczania Jezusa Chrystusa, musiał dać się prowadzić na 
oślep Panu Bogu, by nie zniszczyć zamysłów Stwórcy. Choć było to zapewne 



niełatwe jego wiara szła w parze z wiarą Maryi. Wiara oparta na pełnym 
posłuszeństwie i ufności Ojcu. Święty Jan Paweł II napisał: „Przyjął on jako 

prawdę od Boga pochodzącą to, co ona naprzód 
przyjęła przy zwiastowaniu". Dalej św. Jan Paweł II 
podkreśla, że „uczestniczy on w tym szczytowym 
etapie samoobjawienia się Boga, w Chrystusie,... 
Można też powiedzieć, że Józef jest pierwszym, 
który uczestniczy w wierze Bogarodzicy.... 
Wspiera swoją Oblubienicę w wierze Bożego 
zwiastowania". Te słowa są bardzo bogate w treść 
i można je przyjąć jako motto rozważań 
wielkopostnych; na przykład: moja rola w 

małżeństwie, sprawa wsparcia mojej małżonki/ mojego męża itp. 
 A teraz o ojcostwie – słowa św. Jana Pawła II: "Bóg wybrał Józefa na 
małżonka Maryi właśnie po to, by zapewnić Jezusowi ojcowską opiekę. 
Wynika stąd, że ojcostwo Józefa, więź, która łączy go najściślej z Chrystusem, 
szczytem wszelkiego zebrania i przeznaczenia – dokonuje się poprzez 
małżeństwo z Maryją i rodzinę.  
Innymi słowy, Boży Syn, który jest Synem Maryi, jest również synem Józefa. 
Oboje zasługują na miano rodziców Chrystusa, w których  „spełniły się 
wszelkie dobrodziejstwa płynące z zaślubin: potomstwo, wierność, 
sakrament. Znamy ich potomstwo, którym jest Chrystus Pan; ich wierność, 
ponieważ nie było tam nigdy cudzołóstwa; sakrament, ponieważ nie naruszył 
go rozwód". I tak "na progu Nowego Testamentu, jak niegdyś na początku 
Starego, staje para małżonków. Ale, podczas, gdy małżeństwo Adama i Ewy 
stało się źródłem zła, które ogarnęło cały świat, małżeństwo Józefa i Maryi 
stanowi szczyt, z którego świętość rozlewa się na całą ziemię. Zbawiciel 
rozpoczął dzieło zbawienia od tej dziewiczej i świętej unii, w której objawia 
się Jego wszechmocna wola oczyszczenia i uświęcenia rodziny, tego 
sanktuarium miłości i kolebki życia.”  
 W dalszej części wspomnianej adhortacji Święty Jan Paweł II wzywa, abyśmy 
starali się upodobnić do Świętej Rodziny. 
Od siebie składam Panu Bogu dziękczynienie za wszystkie rodziny, które 
adoptowały dzieci, naśladując w tym św. Józefa. Niech Pan Bóg Ich 
błogosławi i strzeże i niech obdarzy ich pokojem. 



PRAKTYCZNE RADY 

O DOTYKU (3) 
Dotykasz językiem Eucharystii i połykasz Ją. Cząstki ciała Bożego Syna 

jednoczą się z twoim ciałem, to mistyczne, tajemnicze, ale rzeczywiste Ciało 

Jezusa, w Nim możesz dotknąć wszystkich drogich ci osób, które trwają 

w Nim, a których już nie ma na ziemi. Możesz też spotkać tych, którzy żyją i 

również w Nim złożyli nadzieję. 

Z Nim dotykasz i spotykasz również Boga Ojca, twego Stworzyciela. On jest 

w Nim! Jeśli trwasz w miłości, trwasz naprawdę w Nim. Jan, umiłowany 

uczeń, który doświadcza miłości i przyjaźni Jezusa, kładł głowę na Jego piersi, 

a potem napisał w jednym ze swoich listów: „Kto trwa w miłości, trwa w Bogu 

(1 J 4,16). 

Jeśli Eucharystia, w której uczestniczysz i Go przyjmujesz, jest za krótka, 

zostań chwilę dłużej i przebywaj z Nim. Jeśli nie czujesz Jego bliskości, szukaj 

innego czasu. On jest w kościele w tabernakulum, aby być z tobą, jest tam 

rzeczywiście. Oddychaj Jego obecnością tak, jak za czasów miłości 

młodzieńczej. Wtedy wystarczyła ci obecność ukochanej osoby. Tak samo 

bądź z Nim. On również pragnie być z tobą. Kiedy zlecił sprawować ostatnią 

wieczerzę swoim uczniom powiedział: „Gorąco  pragnąłem spożyć tę Paschę 

z wami. To czyńcie na moją pamiątkę (Łk 22,15–19), bo inni Mnie też 

potrzebują, bo Ojciec miłuje ich, a Ja miłuję Ojca i życie oddaje dla nich. 

Wielu z nas było lub jest zakochanych i dobrze zna 

ten stan zmiennej chemii w organizmie. Burze 

uczuć, bicia serca, pragnienie bycia z drugą osobą i 

rozmowy z nią, ciągłe o niej myślenie, powracanie 

do niej na różnorakie sposoby. Warto pomyśleć, że 

Bóg jest zakochany w każdym człowieku. Kiedy 

Jezus szedł z uczniami do Emaus, Jego obecność i rozmowa sprawiły, że 

mocniej zabiły ich serca – „Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z Nami 

w drodze i pisma nam wyjaśniał?" (Łk 24,32). Twoja prawdziwa rozmowa z 

Jezusem może rozpalać serce i będziesz żył / żyła dla niego miłością. 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUSZENIE PANA JEZUSA NA PUSTYNI 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Poznaliśmy już jeden przymiot związany z narodzeniem Najświętszej Maryi 

Panny – NIEPOKALANE POCZĘCIE. Ogromna Łaska Boża sprawiająca, że 

Maryja urodziła się nieobciążona grzechem pierworodnym. Jest jeszcze 

jeden dar Boga, który ustanowił Maryję zawsze Dziewicą. 

Jednym z apokryfów, który powstał na początku II wieku, jest 

„Protoewangelia Jakuba”. Opowiada ona o życiu Maryi i prawdzie przesłania 

o Niej, ale często mówi fikcyjnych zdarzeniach. Z niej pochodzi informacja, że 

Maryja w wieku 3 lat zaczęła edukację w przyświątynnej szkole, co 

świadczyłoby o niezwykłe dojrzałości i mądrości Dziewczynki. Maryja, 

obdarzona łaskami, wcześnie ofiarowała się Bogu w świątyni. Wspomnienie 

tego faktu obchodzimy w Kościele 21 listopada, które zapoczątkowane w 543 

roku, uważane było za święto dziewictwa Maryi. 

Dziewictwo jest darem Bożym. Człowiek przyjmuje je, by należeć tylko do 

Niego, by oddać się całkowicie do Jego dyspozycji. Ten dar ofiarował sam 

Duch Święty. W historii Izraela nie ma mowy o dziewictwie. Wręcz 

przeciwnie, już w Księdze Rodzaju Pan Bóg nakazuje zaludnianie ziemi. Żadna 

księga nie sugeruje, że dziewictwo mogłoby być miłe Bogu. Wszystkie wielkie 

kobiety Izraela, ukazane w Starym Testamencie jako wzór i zapowiadające 

Maryję, były mężatkami lub wdowami, jak np.: Sara, Debora, Judyta, Estera. 

Wcześniej Izrael doceniał tylko macierzyństwo, a brak dzieci był uznawany za 

wstyd, przekleństwo i karę Boga. 

Przyjęcie przez Maryję Pannę propozycji pozostania dziewicą jest trudne do 

wyjaśnienia. Dopiero, kiedy Pan Jezus będzie nauczał w nowym Duchu, ten 

dar będzie zrozumiały i wielu mężczyzn i kobiet pójdzie drogą naśladowania 

Jezusa i Maryi. 

Bóg jest Miłością, Przykazanie miłości Boga i bliźniego – było już głoszone w 

Księdze Powtórzonego Prawa: „Będziesz miłował Pana, twojego Boga całym 

swoim sercem, całą swoją duszą i z całej swojej mocy”. Być może Maryja 

odmawiała tę modlitwę, jak to czynili pobożni Izraelici. Ona wyprzedziła 

nauczanie Jezusa i stała się naprawdę „córką swojego Syna”. Wskazuje to na 

Jej prostotę i posłuszeństwo Bożego dziecka. 
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