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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Czytania: (Rdz 22,1-2,9-13,15-18), (Rz 8,31-34); Psalm responsoryjny: (Ps 116) 

Słowa z Ewangelii wg św. Marka (9,2-10 ) 

 
ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

W dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Rodzaju przypomniano nam 
o Abrahamie, który jest OJCEM NASZEJ WIARY. Podstawą jego wiary była 
ufność, że Bóg jest dobry i że nigdy nie zawodzi. Taka wiara owocuje 
błogosławieństwem na miarę hojności Boga. Ofiarujmy podczas Eucharystii 
Bogu wszelkie nasze sprawy ze świadomością, że wola Boża chce zawsze 
i wyłącznie naszego dobra. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy ". 

 W każdej Eucharystii objawia 
się nam Chrystus w blasku 
świętości. Jesteśmy bliżej 
Niego, niż byli wówczas 
uczniowie.        I słuchamy Go, 
gdy mówi do nas przez 
czytania mszalne, dotykamy 
Go w Komunii Świętej. Czy 
mówimy Mu: „dobrze, że tu 
jesteśmy"? Czy pragniemy, by 
ten moment spotkania trwał 
wiecznie? 

 

http://www.czarze/


NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

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

MATKA BOŻA DOBREJ POMOCY 

Kaplica  

Na początku Lambert Brisé, ojciec Adeli, na miejscu objawień będącym 

własnością pobożnej donatorki Izabeli Doyen, zbudował małą drewnianą 

kapliczkę. Pragnął, by zapamiętano dokładnie miejsce, gdzie jego córka 

ujrzała Królową Niebios. Po latach, w 1880 roku został tu wzniesiony kościół 

z cegły oraz szkoła i klasztor. Wtedy też ścięto – dla pozyskania miejsca – owe 

dwa drzewa, pomiędzy którymi zjawiła się Maryja. Ich pocięte części 

przechowywane są do dziś. 

Obecnie stoi tam okazała, trzecia  już świątynia – Sanktuarium Matki Bożej 

Dobrej Pomocy. Zbudowana została przy wsparciu miejscowego biskupa 

i została poświęcona przez niego w lipcu 1942 roku. Jest to neogotycka 

świątynia w stylu Tudorów, która pomieścić może kilkaset osób. W dolnym 

oratorium objawień znajduje się również zbiór kul pozostawionych 

w dziękczynieniu za uzdrowienie. Wokół sanktuarium rozpościera się 

obszerny teren do  odprawiania Drogi Krzyżowej i procesji różańcowych 

zapoczątkowanych przez księdza Bernarda Feniksa w 1895 roku. Największe 

doroczne zgromadzenie odbywa się 15 sierpnia w uroczystość 

Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny oraz 9 października –

w rocznicę objawień. 

Od blisko 170 lat trwają w tym miejscu nieustanne modlitwy. Z najdalszych 
stron USA i świata przybywają niezliczone rzesze pielgrzymów.                           W 
sanktuarium przechowywane są różne dokumenty z czasów objawień oraz 
świadectwa i opisy cudów, uzdrowień, nawróceń, które się tu od początku 
dokonywały. Największy cud, to fakt niepojętego zachowania tego miejsca i 
stojących na nim obiektów od tzw. wielkiego pożaru. 
 



W ciągu paru minut wokół wizjonerki zgromadziła się pokaźna grupa kobiet. 

W efekcie w 1864 roku zawiązała się nowa wspólnota zakonna, która 

otrzymała status kanoniczny franciszkańskiego tercjarstwa i nowy budynek 

przy kościele. Liczne nawrócenia, uzdrowienia i otrzymane dary sprawiły, że 

miejsce to stawały się coraz bardziej znane, dlatego też z roku na rok rzeszę 

pielgrzymów i zwykłych ciekawskich docierały do kaplicy w Robinsonville. 

 Adela Brise po objawieniach, wraz z księdzem Filipem Crudem, proboszczem 

belgijskiej parafii, założyła też szkołę poświęcając się całkowicie i do końca – 

już jako siostra tercjarka – kształceniu i wychowaniu kolejnych pokoleń 

zaniedbanych dzieci. W szkole uczyło się prawie 100 dzieci. Następne 35 lat 

życia siostra Adela oddała sprawie 

Bożej jako gorliwa i dynamiczna 

ewangelizatorka. 

 Dziś w miejscu objawień istnieje 

promieniujący na całą Amerykę 

Sanktuarium Matki Bożej Dobrej 

Pomocy. Na prośbę siostry Adeli 

władze cywilne w 1890 roku zmieniły 

nazwę  miejscowości Robinsonville 

na Champion. W Belgii powiem 

Adela pragnęła wstąpić do klasztoru 

właśnie w Champion. Władze USA 

spełniły w ten sposób jej 

młodzieńcze marzenie. 

 Siostra Adela zmarła 5 lipca 1896 

roku, mając 65 lat i została 

pochowana na cmentarzu przy 

sanktuarium. 

 

 

 



WIELKI POST (3)         Następnymi czynnościami sugerowanymi w 

Wielkim Poście są jałmużna i rozmyślenia prowadzące do poznania istoty 

Pana Boga – do nawrócenia. O jałmużnie wiemy wiele, a poniżej 

przedstawiam propozycje wielkopostnych medytacji.  

NIEDZIELA 21 lutego - On nie jest kimś, kto postanowił być ze mną tylko na 
dobre. Nie przerażają Go moje upadki, nie  oddala się i nie gorszy moją 
niedoskonałością, ale schyla się do mnie aż do ziemi, by mnie z niej dźwigać. 
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy padają, i podnosi wszystkich 
zgnębionych. (Ps 145,15) 
PONIEDZIAŁEK 22 lutego - On zachwyca się, patrząc na mnie, jak mama 
wzruszona pięknem dziecka. Jest gotów o nim  przypominać, gdy zapomnę. 
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje 
dzieła (Ps 139,14). 
WTOREK 23 lutego – Nie przychodzi do mnie ze zniszczeniem, przemocą, 
unicestwieniem, ale z delikatnością, zamiarami pełnymi pokoju i ocalenia.  
Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was – 
wyrocznia Pana – zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam 
przyszłość, jakiej oczekujecie (Jr 29,11). 
ŚRODA 24 lutego - To, co gwałtowne, napełnia przerażeniem, niszczy 
powodując rozbicie, nie pochodzi od Niego. Jest jak szmer łagodnego 
powiewu, niosący nadzieję i tchnienie życia. Pan nie był w wichrze. (...) Pan 
nie był w trzęsieniu ziemi.(...) Pan nie był w ogniu. A po tym ogniu – szmer 
łagodnego powiewu. Kiedy tylko Eliasz go usłyszał, zasłoniwszy twarz 
płaszczem, wyszedł i stanął przy wejściu do groty (1Krl 19,11–13) 
CZWARTEK 25 lutego - On mnie podnosi. Podaje mi dłoń. Nie odchodzi beze 
mnie, nie spieszy się. Cierpliwie czeka na moją gotowość uczynienia razem z 
Nim kroku. Ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: „Talitha kum", co 
znaczy: „Dziewczynko, mówię ci, wstań!" (Mk 5,41)  
PIĄTEK 26 marca -  Jezus zna moją historię. Był we wszystkich momentach 
bezsilności, lęku, krzywdy. Czuł na sobie czyny i słowa, które rozdzierały moje 
serce. Chce mnie wspierać w opiekowaniu się tym, co we mnie nadal cierpi. 
Ty przechowałeś łzy moje swoim bukłaku: czyż nie są spisane w tej księdze? 
(PS 56,9) 
SOBOTA 27 lutego – On widzi we mnie, co jest słabe, zranione oraz to, co 
pragnie przemiany. Chcę być blisko mnie opiekując się jednym i drugim. 
Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci którzy się źle mają (Mt 9,12). 



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 
Podczas rozmyślań wielkopostnych, prowadzących do nawrócenia 

i odświeżenia wiary w jedynego Boga Ojca, warto pomyśleć o punkcie 

zwrotnym w życiu każdego człowieka, a jest nim sakrament chrztu św. 

Większość z nas przyjmuje ten sakrament jako małe dziecko. Nie może ono 

zrozumieć sytuacji, w której się znalazło i dlatego otrzymuje dodatkową parę 

rodziców - chrzestnych. Ich zadanie jest bardzo wzniosłe, ma ogromne 

znaczenie. Otrzymują oni nazwę taką samą jak ci, którzy przyczynili się do 

narodzenia nowego człowieka – rodzice. Dlaczego? Bo w momencie chrztu 

rodzi się nowy chrześcijanin. To są narodziny do nowego życia, życia 

w Jezusie Chrystusie. Rola rodziców chrzestnych polega na tym, by to życie 

miało sens i oparcie w Bogu. 

Chrzest, którego udzielał św. Jan Chrzciciel nie odpuszczał grzechów. Był 

błogosławieństwem do wytrwania w pokucie. Dopiero Jezus Chrystus zacznie 

chrzcić Duchem Świętym. Jezus dał się ochrzcić św. Janowi Chrzcicielowi i 

wtedy ujawniła się Trójca Święta. Nad Jezusem pojawiła się gołębica. Było to 

przygotowanie do sakramentu chrztu w imię Jezusa. 

Każdy chrześcijanin przyjmuje ten sakrament. Powinniśmy do tego 

sakramentu często powracać i rozmyślać o nim. Przed przyjęciem chrztu 

świętego byliśmy po prostu niewolnikami. I to niewolnikami szatana. 

Należeliśmy do niego. Podczas obrzędu chrztu,   osobiście lub poprzez ojca 

chrzestnego, wyrzekamy się uroczyście szatana, jego pychy i dzieł. Podczas 

tego Sakramentu obraliśmy Jezusa Chrystusa za swojego Mistrza stając się 

niewolnikiem miłości. Chrzest powoduje, że zostajemy poddani Panu Bogu. 

Efektem tego poddaństwa powinna być jakość naszego życia. W imię 

naszego Pana powinniśmy ze wszystkich sił starać się być dobrymi, 

miłującymi, czystymi ludźmi,  których największym pragnieniem byłoby żyć 

przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Tak po prostu z miłości powinniśmy 

czynić dobro. 

 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

MODLITWY 
 
 
MODLITWA OJCA DO ŚW. JÓZEFA 

Święty Józefie mniemany Ojcze Zbawiciela, Ty 

wiernie wypełniłeś wolę Stwórcy i Miłośnika 

człowieka, „od którego bierze początek wszelkie 

ojcostwo na ziemi”. Naucz mnie spoglądać 

Twoimi oczami na dar rodzicielskiego powołania i 

mojego miejsca w rodzinie, abym zawsze 

i z radością przyjmował poczęte życie jako 

szczególny dar. Amen. 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (6) 

Postać świętego Józefa intrygowała wielu teologów, świętych 

i zwykłych ludzi. Cicha postać, którą Pan Bóg przeznaczył na swoją 

służbę. Wydaje się, że św. Józef miał do spełnienia wielką misję - 

troszczyć się o to, by misja Jezusa i Maryi mogły się wypełnić. 

W poprzednim numerze biuletynu spojrzałam na św. Józefa oczami 

św. Jana Pawła II. Dziś spróbuję zebrać materiał, by „namalować" 

postać prostego człowieka, który odegrał trudną do  wyobrażenia rolę 

w historii ludzkości. Bez niego nie byłoby tej wielkiej przemiany, jakiej 

Chrystus dokonał w nas i w naszym otoczeniu. 

Św. Józef odznaczał się szczególnymi przymiotami. Na wstępie 

przyjrzyjmy się jego wierze. Wspomniane już wydarzenia dotyczące 

Maryi, która stała się brzemienna bez udziału Józefa i jego walka 

wewnętrzna oraz decyzje, które podjął świadczą, że był to bardzo 

wrażliwy mężczyzna, otwarty na Pana Boga. Świadczy o tym reakcja 

na wizje podczas snu. Jednocześnie jest on zawierzający i ufający 

Bogu. A po zaakceptowaniu sytuacji stał się na całe życie oddanym i 

uległym na działanie Ducha Świętego i Jego natchnień. 



Jego czyny i posłuszeństwo Bogu świadczą 

o ogromnej, oblubieńczej miłości do Maryi, 

głębokiej więzi duchowej z Nią i Synem oraz o 

całkowitym oddaniu i służbie. 

Trudne sytuacje życiowe ukształtowały w nim 

wiele cnót. Choćby decyzja o wspieraniu 

i miłowaniu Maryi oraz Jej poczętego Dziecka 

świadczy o odpowiedzialności, zaradności, 

odwadze i męstwie. Ucieczka przed rzezią 

niewiniątek przeprowadzoną z polecenia króla 

Heroda Wielkiego skierowała go na emigrację do Egiptu, a później 

powrót i przezorne unikanie Archealosa, syna Heroda, wskazują na 

przenikliwą troskliwość i godną do naśladowania opiekę nad rodziną. 

W Ewangelii św. Mateusza czytamy: „Gdy się jednak dowiedział, że w 

Judei rządzi Archelaos po swoim ojcu Herodzie, bał się tam wracać. 

Zgodnie z poleceniem, jakie otrzymał we śnie, udał się do Galilei ". 

Stąd bierze także początek ideał ojcostwa – ziemskiego ojca dla 

Jezusa. Jak zwykle u Józefa, jest to ojcostwo duchowe o wiele 

trudniejsze od biologicznego, które rodzi się w sposób naturalny wraz 

z poczęciem. Święty Józef był pierwszym wzorem dla Jezusa. Według 

zwyczajów i prawa żydowskiego zajął się wychowaniem religijnym 

adoptowanego Syna. Niezależnie bowiem od wiedzy Boskiej i wiedzy 

własnej Jezus, jako prawdziwy człowiek, "wzrastał w mądrości 

i w latach" (Łk 2, 52). 

W ten sposób święty Józef stał się ojcem i przewodnikiem duchowym 

wprowadzając Jezusa w życie religijne i społeczne tamtych czasów. 

Kiedy omawiałam życie Pana Jezusa, przyjęłam nazewnictwo dwóch 

jego etapów: życie ukryte i publiczne. Z całą pewnością św. Józef był 

autorem Jezusowego życia ukrytego. 

Był i jest wzorem ojca oraz męża. Każda kobieta chce mieć mocne 

oparcie w stałym, troskliwym, opiekuńczym mężu. Dlatego św. Józefa 

nazywa się ideałem mężczyzny. 

Zachęcam, zwłaszcza Panów, do wielkopostnych rozmyślań nad 

postacią tego świętego. 



  PRAKTYCZNE RADY 

DOTYK W PIŚMIE ŚWIĘTYM (4) 

Zmysł dotyku odgrywa w Biblii ważną rolę. W scenie kuszenia szatan  chciał 
złamać Prawo Boże. Udało mu się. Adam i Ewa zjedli owoc. To jeszcze nie 
oznaczało dotknięcia. Kiedy niewiasta weszła w dialog z wężem, padły z jej 
ust słowa: „Bóg powiedział: nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, 
abyście nie pomarli"(Rdz 3,2). Wrażliwość człowieka, jego sposób 
postrzegania dobrej, bo przez Boga stworzonej rzeczywistości, zmienia się 
radykalnie w momencie, kiedy grzech zaczyna wchodzić w serce człowieka. 
Zmysł dotyku jest dobry, może posłużyć do kontaktu albo z dobrem, albo ze złem. 
Podwójny charakter tego zmysłu widoczny jest w wielu tekstach biblijnych. Boga nie 

sposób dotknąć, jest niematerialny. Bóg pozostaje poza zasięgiem wszelkich 
zmysłów, ale przedmioty kultu z Nim związane są narażone na świadome 
bądź nieświadome dotykanie. Jednak jest to zabronione. Jedynymi, którzy 
mogą to robić, są kapłani. W Księdze Wyjścia znajdujemy ostrzeżenie: 
„Strzeżcie się wstępować na górę i dotykać jej podnóża, gdyż kto by się 
dotknął góry, będzie ukarany śmiercią". Takie przepisy zawarte w Starym 
Testamencie miały głębokie uzasadnienie. Chodziło o pogan czczących różne 
bóstwa. Izraelici byli narażeni na ich negatywne wpływy. Łatwo było 
pomieszać kult Boga z czcią oddawaną materialnym wyobrażeniom, np. kult 
złotego cielca pod górą Synaj. Zakaz dotykania rzeczy świętych odgrywał więc 
ważną rolę: miał pomóc w zachowaniu wiary w Bożą nieskończoność, miał 
oddalić niebezpieczeństwo sprowadzenia Boga do poziomu rzeczy 
materialnych. Przywilej dotykania przedmiotów świętych zachowują jedynie 
kapłani, ale nie jest on im dany raz na zawsze. Także Bóg w różny sposób dotyka 

człowieka: faraona i jego otoczenie dotknął karami, niepłodnością kobiety, stawu 
biodrowego Jakuba w czasie nocnego zmagania, sługę Uzza, który dotknął 
Arki Bożej, uśmiercił. Pan dotknął śmiercią dziecko, które narodziło się z 
grzesznego związku Dawida z Batszebą. Ale są też Boże dotknięcia, które leczą 
i oczyszczają. Pan dotknął ust Izajasza, oczyszczając go z winy i z grzechu, 
dotknął ust Jeremiasza,przekazując mu władzę prorocką. W Nowym 
Testamencie zbawcze dotknięcie Boga przedłużone jest w dotknięciu Jezusa 
z Nazaretu. To On dotykając chorych, trędowatych, niemych, ślepców, 
uwalnia ich od dolegliwości. Nauczanie Jezusa jest dopełnieniem Starego 
Testamentu. Jezus przychodzi, by wypełnić to, co zapowiedziane, ale też 
udoskonalić, nadać nowy sens Bożej nauce.  



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABRAHAM 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Czystość Maryi nas zachwyca. Jej sekretem było 

posłuszeństwo wezwaniem Ducha Świętego; z pokorą 

i odwagą stawiła czoła powszechnej modzie, lękom 

o niezrozumienie i pogardę, trudnościom, które wydawały się 

nie do przezwyciężenia. Właśnie taką matkę chciał dla siebie 

Jezus. Kto martwi się jedynie o to, aby podobać się Bogu, ten 

wierzy w Jego pomoc i ma łaskę przezwyciężania przeszkód, 

które po ludzku wydają się nie do pokonania. 

Przykład Maryi jest wzorem, Jej obecność jest 

wstawiennictwem. Każdy powinien zachowywać cnotę czystości. Wezwanie 

św. Pawła: „Nie upodabniajcie się do tego świata " z listu do Rzymian, 

kontynuowane jest w liście do Koryntian, gdzie autor przedstawia trzy 

argumenty wiary. Tam Święty Paweł równa czystość ze świętością. 

Panowanie nad sobą jest istotne, ale ważne jest, aby zwłaszcza kobiety były 

szanowane i aby one pierwsze szanowały siebie! W greckich przekładach 

Biblii nieczystość tłumaczona jest greckim słowem „porneia" oznaczającym 

„sprzedawanie się". Święty Paweł przyjmuje znaczenie tego słowa, by 

przedstawić trzy argumenty wiary: 

1. Nie można się sprzedawać, ponieważ nie należymy do siebie samego. 

Zostaliśmy wykupieni przez Chrystusa za wielką cenę, cenę krzyża, dlatego 

należymy do Niego. 

2. Należymy do Chrystusa nie jako przedmioty stanowiące Jego własność, ale 

jako Jego członkowie. Czy śmielibyśmy wziąć część Chrystusa i znieważyć Go? 

3. Ciało jest święte, bo jest świątynią Ducha Świętego. Pomyślmy, jak bardzo 

szanowane są miejsca kultu we wszystkich religiach. 

Powyższe argumenty  niech będą dla nas zachętą do bycia prawdziwymi 

dziećmi Maryi dziewicy. 

„Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga "  – z 

Ewangelii św. Mateusza. W tym błogosławieństwie chodzi o czystość 

wewnętrzną i całkowitą, a nie tylko formalną. 
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