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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Czytania: (Krn 36,14-16), (Krn 36,19-23); Psalm responsoryjny: (Ps 137) 

Słowa z Ewangelii wg św. Jana (3,14-21) 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 " Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, 
aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął ale życie wieczne miał. " 
 Czwarta niedziela Wielkiego Postu to niedziela radości – „Laetare". 
Radujmy się, bo jesteśmy coraz bliżej obchodów Świąt naszego 
odkupienia. 

„Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się 
okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu". 

 Wiara jest zaraźliwa. A jeśli jednak nie jest, znaczy to tylko tyle, że 
w twoich rękach straciła smak. Bóg właśnie po to posłał na świat 
swojego Syna, by to, co mówisz i czynisz, a także to, jak żyjesz, było 
dla ludzi solą, która nadaje życiu smak. Walcz o to, by nie zwietrzeć. 
Adoruj Boga, spowiadaj się, karm się sakramentami, by twoje 
doświadczenie Boga przybliżało innych do jego światła. 

http://www.czarze/


                           NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

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

MATKA BOŻA DOBREJ POMOCY 

Uznanie objawień  

Szczególną dbałość i staranie o kult Matki Bożej w Champion 
wykazali, – o czym się zapomina, a nie powinno – pasterze diecezji Green 
Bay pochodzenia polskiego: wspomniany wyżej ks. bp Paweł Piotr Rhode 
(w latach 1915 – 1945), ks. bp Stanisław Bona (w latach 1945 – 1967) oraz 
ks. kard. Adam Majda (w latach 1984 – 1990), wielki opiekun Polonii. 

9 stycznia 2009 roku ks. bp Dawid Ricken, ordynariusz diecezji Green 
Bay, rozpoczął dochodzenie w sprawie autentyczności objawień 
w Champion. Powołał specjalną komisję do ich kanonicznego zbadania. 
Komisja pod kierunkiem trzech wybitnych ekspertów mariologii 
o światowej renomie przestudiowała wszystkie dostępne dokumenty, listy, 
świadectwa I zeznania złożone na piśmie. 

 W procesie badania cudów i objawień ustala się przede wszystkim, 
czy nie istnieją sprzeczności w zeznaniach złożonych przez wizjonera bądź 
świadków oraz czy są one zgodne z nauką katolicką. Bada się też od strony 
psychologicznej, psychicznej i emocjonalnej samego wizjonera. 
W przypadku Adeli Brise nie znaleziono w jej charakterze i relacjach 
z innymi niczego, co mogłoby czymkolwiek podważyć prawdziwość 
i autentyczność przekazu.  

W efekcie dwuletniej pracy komisji wydano werdykt: widzenia, 
która miała Adela Brise, są nadprzyrodzonego pochodzenia. Na tej 
podstawie 8 grudnia 2010 roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, głównej patronki Stanów Zjednoczonych – 
wobec 250 zaproszonych na tę okazję specjalnych gości – sam biskup 
uroczyście odczytał swój dekret: „Oświadczam, z moralną pewnością 
i zgodnie z normami prawa kanonicznego Kościoła, że objawienia, jakie 
miała Adele Brise w październiku 1858 roku, mają istotnie nadprzyrodzony 
charakter i niniejszym zatwierdzam te objawienia jako godne wiary dla  



wszystkich chrześcijan. Zachęcam wiernych, aby pielgrzymowali do tego 
świętego miejsca dla pocieszenia i modlitwy". 
 Champion jest więc pierwszym kanonicznie zaaprobowanym miejscem 
objawienia maryjnego w USA. Decyzja ks. bp Dawida Rickena przyczyniła 
się do ogromnego wzrostu liczebności pielgrzymek do sanktuarium. Warto 
w tym miejscu zaznaczyć, że niektóre polskie tłumaczenia mówią o kościele 
Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jest to błąd, Maryja jest bowiem 
w Champion czczona jako Matka Dobrej Pomocy. Dziś świątynia, dzięki 
decyzji Konferencji Biskupów USA z 15 sierpnia 2016 roku, jest Narodowym 
Sanktuarium Naszej Pani Dobrej Pomocy. Głównym przesłaniem Maryi 
w Champion była ewangelizacja biednych, zaniedbanych dzieci. Takie 
dzieci, żyjące w nędzy i zaniedbaniu duchowym, posłała Maria ze swoim 
orędziem w La Salette, Lourdes i Fatimie. Wokół nas już prawie nie ma 
dzieci żyjących w nędzy materialnej. Wiele ich jednak żyje na pustyni 
i w nędzy duchowej. Nie ma ewangelizacji w rodzinach. A przecież rodzice, 
dziadkowie, chrzestni powinni być pierwszymi ewangelizatorami dzieci.       
W Quito – ponad 400 lat wcześniej Maryja mówiła tak dużo o zaniedbanych 
duchowo w naszych czasach dzieciach, które mają wszystko w nadobfitości, 
ale schodzą z Bożych dróg, nie mając przykładu najbliższych. Osadnicy 
w Champion też za wszelką cenę dążyli do dobrobytu. Nawet kosztem 
zaniedbania własnych dzieci harujących na farmach. Maryja przyszła 
z ostrzeżeniem. Potem był już tylko wielki pożar. 

 
 
 
 
 
KOŚCIÓŁ PW 
MATKI BOŻEJ 
DOBREJ POMOCY 
W CHAMPION, 
USA. 
 
 
 
 
 

(Koniec cyklu o objawieniach NMP) 



WIELKI POST (5) 

PROPOZYCJE CODZIENNYCH WIELKOPOSTNYCH MEDYTACJI. 

NIEDZIELA 14 marca – Ważniejsze dla Niego jest kim jestem, niż to, ile 
zrobiłem. Gdy przychodzi, chce być ze mną w tym, czym żyję i czego 
doświadczam. Maski i udawanie pochodzą z lęku przed odrzuceniem – On 
zaś nigdy mnie nie odrzuca. Czyż może niewiasta zapomnieć o swym 
niemowlęciu, Ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona 
zapomniała, ja nie zapomnę o tobie (Iz 49,15). 
PONIEDZIAŁEK 15 marca – Od początku jestem dla Niego „kimś". Kimś 
nieskończenie ważnym i bliskim. Mogę myśleć o sobie, jak o kimś 
wartościowym, ważnym i dobrym – mimo popełnianych błędów i słabości. 
One nie ujmują Jego miłości, ale przynaglają go do niej tym bardziej. 
On nazwał nas swymi dziećmi i rzeczywiście nimi jesteśmy (1J 3,1). 
WTOREK 16 marca - Jezus wie lepiej niż ktokolwiek o istnieniu we mnie 
takich części, które są kruche i zranione. Brakiem miłości, brakiem uwagi, 
nie uszanowaniem, przemocą. Chce pomagać mi w zaopiekowaniu się nimi, 
bym odzyskiwał pokój i nie musiał poddawać dalej odprysków tych ran 
otoczeniu. On leczy złamanych na duchu i przywiązuje ich rany (PS 147,3). 
ŚRODA 17 marca - On jest ze mną, gdy mam poczucie bycia, 
bezwartościowym, niezasługującym na miłość. Dzieli mój ból i chce 
pokazywać mi moje piękno, nawet, jeśli sam akurat w tym momencie nie 
potrafię Go dostrzec. Sam zaś Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz, 
który nas umiłował(...) niech pocieszy serca wasze (2Tes 2,16 – 17). 
CZWARTEK 18 marca – Jestem kimś kochanym przez Niego bez końca, 
miłością, jaką sam jest kochany przez swojego Ojca. W każdej chwili 
swojego życia jestem kimś umiłowanym i oczekiwanym. 
Jak mnie umiłował ojciec, tak ja was umiłowałem. (J 15,9). 
PIĄTEK 19 marca – Jezus dotyka we mnie tych zranionych miejsc, które 
najbardziej bolą, a których niczyje współczujące dotknięcie jeszcze nie 
dosięgło. Włącza je w cierpienie swojego krzyża, by przynieść mi ukojenie 
i leczyć to, co zranione. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do 
niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem (Łk 10,33).  
SOBOTA 20 marca – On prowadzi mnie do przyjęcia siebie w tym, co piękne 
i mocne, a także wrażliwe i słabe. Nie wstydzi się mnie i z radością pokazuje 
mnie światu jako swoje śliczne i umiłowane dziecko. Będziesz prześliczną 
koroną w rękach Pana, królewskim diademem w dłoni twego Boga (Iz 62,3). 



W I E L K O P O S T N E   Z A M Y Ś L E N I A 
Droga życia – Drogą Krzyżową 

Droga krzyżowa to droga wszystkich ludzi, ale przede wszystkim ludzi 
chorych, dla których niesienie krzyża jest bardzo ciężkie. Tylko pomoc Boga, 
który stał się naszym bratem w człowieczeństwie i pierwszy niósł krzyż, 
z miłości do nas, może nam ułatwić noszenie cierpień z Nim i dla Niego. Bez 
miłości nie jesteśmy w stanie żyć. Miłość jest Prawdą. Pan Jezus stanął 
przed sądem Piłata. Został wydany wyrok. Człowiek osądził Boga. Przecież 
umył ręce na znak, że nie ponosi odpowiedzialności za wyrok skazujący. 
Woda umyła jednak tylko ręce. W duszy pozostało znamię decyzji 
o  utrzymaniu posady za cenę śmierci Niewinnego. Miłość wszystko 
okrywa milczeniem. Jezus przyjmuje krzyż – zwykły, ciężki i twardy. Jak 
miłość, która nie jest przelotna, na chwilę tylko, dla przyjemności, ale jak 
miłość z drogi, w chorobie, w dobrej i złej doli, aż do śmierci. On krzyża nie 
zrzuca na cudze ramiona, lecz w milczeniu bierze go na siebie. Miłość 
wszystkiemu ufa. Jezus ruszył i upadł. Objął wszystkie miłości leżące na 
bruku, miłości ostygłe, miłości chore i ślepe, miłości skrzywdzone 
i krzywdzące, miłości zniewalające i okrutne przez zazdrość. Jezu, Królu 
Miłości, nawet w porażce  poranioną miłość wniosę do Ciebie, bo miłość 
wszystkiemu ufa. Miłość wszystko przetrzyma. Jezus spełnia na krzyżowej 
drodze tę miłość, której mistrzynią na tej ziemi była Mu Maryja. Komunia 
serc. Miłość aż do krzyża, aż do krwi. Zjednoczenie Matki i Syna w cierpieniu 
opiera się na ogromnym szacunku. Miłość jest szlachetna. Trzeba było 
kogoś zmusić, aby pomóc Jezusowi. Któż chciałby pomagać zbrodniarzowi? 
Czy Szymon Cyrenejczyk wiedział, że Jezus jest niewinny? Panie, rozpal we 
mnie szlachetną miłość! Weronika odważnie otarła chustą twarz Jezusowi. 
Miłość żyje, kiedy jest wyrażana, kiedy jest okazywana odważnie. Zawsze 
prowadzi od siebie do drugiej osoby. Zawsze jest darem siebie. Nigdy nie 
przywłaszcza sobie prawa do kogoś. Tylko miłość jest cierpliwa. Jezu, 
wytrwały w powstawaniu, wlej we mnie wiarę w miłość Boga, który zawsze 
przygarnia powracających. Pomóż mi tak kochać siebie, by nikt nie odbierał 
sobie prawa do powstawania i kolejnego upadku. 
Miłość nigdy nie ustaje... Piękna miłość nie postępuje nieprzyzwoicie... 
Miłość nie wybucha gniewem... Miłość wszystkiemu wierzy... Miłość nie 
liczy doznanych krzywd... Miłość potrafi oczekiwać... 
  



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (8) 

W dzisiejszym odcinku  przedstawię zwykłe, 
utajone, pełne prostoty, ale i wielkości życie Józefa. 
Spójrzmy na nie oczami innego Żyda Romana 
Brandstaettera. Fragment pochodzi z jego książki 
„Jezus z Nazaretu", którą już wcześniej cytowałam. 

Maryja i Józef odegrali ogromną rolę 
w kształtowaniu ich Syna, który nie mając ziemskiej 
edukacji posiadał głęboką mądrość i wiedzę.  
Kiedy powrócili do Nazaretu, zamieszkali w ubogim 
domu, który należał do Józefa i prawdopodobnie jego 
rodziny. Dwie cechy wskazują na to, że musiał on być 

szanowanym obywatelem w tej miejscowości. Po pierwsze pochodził 
z królewskiego rodu Dawida, a po drugie parał się zawodem powszechnie 
szanowanym w Izraelu. Był rzemieślnikiem. 

„Czas płynął. W małej mieścinie Galilejskiej czas tak samo płynął jak 
w Jerozolimie, Tyberiadzie czy Cezarei, różnica polegała tylko na wymiarach 
spostrzeżeń i przeżyć, a ich ważność i małoważność ustalał Elohim (Bóg). 
Dlatego małe i maleńkie zdarzenia rozgrywające się w owym czasie 
w małym, biednym domu w Nazarecie, może już nawet ledwo dostrzegalne 
dla człowieka w sąsiednim domu, okazały się bardziej ważkie dla ludzkości 
niż wielkie wypadki historyczne, dziejące się na szerokim świecie... 

Dni monotonnie płynęły. 
Josef pracował, sporządzał jarzma i pługi, karczował las, a gdy pracy 

nie było w Nazarecie, wędrował swoim zwyczajem po okolicy, wracał 
zmęczony do domu i po trudnym dniu kładł się wcześnie spać. Spał 
twardym i dobrze zasłużonym snem. Jego plecy i mięśnie wciąż były mocne. 
Tylko od czasu do czasu czuł w piersiach duszności, ale lekceważył je, gdyż 
miały szybko i bez śladu. 

Józef martwił się patrząc na Syna wracającego do domu po 
całodziennej ciężkiej pracy. Chciał Go posłać do rabiego Gamaliela, ale nie 
miał na ten cel pieniędzy. Wprawdzie wielu mędrców w Izraelu, a między 
nimi Hillel i rabbi Szamaj, utrzymywało się przez długi czas z rzemiosła – 
rzemiosło w Izraelu było zawodem szlachetnym i niejeden z natchnionych 



myślicieli był drwalem, szewcem, kowalem, garncarzem, piekarzem, więc 
i Jezus, którego Mąż Sprawiedliwy nauczył ciesielstwa, mógł rzemiosłem 
zarobić na życie w Jerozolimie. Ale cóż mógł biedny Józef na to poradzić, że 
Chłopiec, nie czując powołania do tego pięknego zawodu, wolał pracować 
przy zbiorach winogron, w ogrodzie, przy żniwach lub wypasać owce. 
Upodobał sobie zawód najemnika rolnego, który niestety w owym czasie 
był w poważnej pogardzie (może właśnie dlatego Jezus wybrał sobie ten 
zawód), a robotnicy pracujący na roli za dziennym wynagrodzeniem 
uważani byli przez ogół za am haareców, prostaków i nieuków. Widoczne 
znaki owego gorącego zamiłowania Jezusa do pracy na roli i pasterstwa 
znajdujemy w późniejszych Jego przypowieściach i mowach, w których 
posługiwał się porównaniami zaczerpniętymi nie z dziedziny ciesielstwa, 
lecz z życia ogrodników rolników i pasterzy, co świadczy, że pracował na roli 
i wypasał owce, albowiem każdy człowiek w swoich wypowiedziach 
posługuje się sumą doświadczeń nabytych w pracy i kształtuje swoje 
słownictwo według swojego zawodu. 

A tymczasem Josef łamał sobie głowę nad tym, jak ma odciągnąć 
Syna od najemnej pracy na roli i pasterstwa, i ratować Go przed 
zaprzepaszczeniem zdolności. I tak, pogrążony w zmartwieniach 
i zgryzotach, nie umiał z nich znaleźć wyjścia, zwłaszcza, że nie był pewien, 
czy Jezus zechce  zostawić borykających się z biedą rodziców na łasce losu i 
pozbawiwszy ich swojej pomocy, przenieść się do Świętego Miasta 
i poświęcić się nauce i rzemiosłu. Trudne dylematy miał do rozwiązania Mąż 
Sprawiedliwy, więc biedził się nad nimi, roztrzaskał je po bezsennych 
nocach. Niekiedy zdawało mu się, że już znalazł wyjście, ale wówczas 
napływały wątpliwości, które wikłały to, co 
było uprzednio rozwiązane, a we 
wszystkich tych rozważaniach na jednym 
ich końcu widział swoją biedę, a na drugim 
Gamaliela i Jezusa. A im bardziej wpatrywał 
się w ich postacie, tym ściślej przenikały się 
one wzajemnie i biedny cieśla widział już 
tylko jedną postać Jezusa – Gamaliela, 
szlachetnego mędrca, koronę Izraela, 
rabina, mistrza wykładającego Świętą Torę 
i Halachę w Jerozolimskiej uczelni. 



PRAKTYCZNE RADY 

O węchu 
 Czy odkryłeś piękno i przyjemność zapachu kwiatów, aromatów pieczywa, 
rozbudzających wyobraźnię i zapowiadających smak potraw? Albo woń 
lekkiego powiewu wiatru, przynoszącego wonności z pól czy łąk. Cudownie 
jest wdychać świeże powietrze pełne zapachu przeoranej i ziemi... 
Wdzięczna woń stanowi przyjemność dla człowieka i koi jego zmysł 
zapachu, a także budzi pamięć. W ogrodzie miałam kiedyś dużą ilość 
kwiatów lawendy. Mają one charakterystyczny zapach. Pomyślałam o nich 
patrząc na te same kwiaty w ogrodzie w Czarżu. Z mojej pamięci wynurzył 
się obraz i cudowna woń lawendy gdzieś we Francji. Pamiętam film, w 
którym istotną rolę odgrywały  „Lawendowe Wzgórza". Przypomniałam 
sobie pościel i serwetki o zapachu lawendy, kojarzące się z rozmowami z 
serdeczną przyjaciółką. Każdy człowiek ma specyficzny zapach; kobiety, 
mężczyźni i dzieci. Właśnie ten męski czy kobiecy zapach jest składnikiem 
budowy więzi między kobietą a mężczyzną to działa na zmysły. 
Święty Paweł zapewnia, że może on być zarazem porównany do woni 
wdzięczności wobec Stwórcy (Flp 4,8). Dlatego kadzidło o szczególnym 
„kościelnym" zapachu jest używane w trakcie Mszy świętej  i w innych 
momentach liturgicznych jako znak i symbol niesienia w modlitwie do nieba 
ofiary życia Chrystusa i w połączeniu z Nim naszego życia. Szczególnie to 
widać, kiedy jesteś w świątyni i od ołtarza unosi się obłok, a po kościele 
roznosi się zapach kompozycji ziół. 
Warto wspomnieć o przykrych zapachach, o smrodzie, sygnalizującym coś 
niedobrego, trującego. To dar Boży rozróżniania w zmyśle węchu, poprzez 
który jesteśmy ostrzegani przed niebezpieczeństwem, jakie może nam 
grozić, np. ulatniającego się śmiertelnego gazu. Coś może być zapachem 
śmiercionośnym, takiego określenia używa św. Paweł Apostoł – 2 Kor 2,16. 
Bóg lubi płatać czasem figle i objawia człowiekowi, że ma poczucie humoru. 
Pokazuje złożoność stworzenia, konieczność poznawania i nie opierania się 
tylko na stereotypowych wyobrażeniach. To, co ma wstrętny zapach, nie 

musi być szkodliwe czy niesmaczne. Brzydko pachnące na 
przykład sery francuskie czy azjatyckie owoce – duriany mogą 
być prawdziwym przysmakiem, nie szkodzą zdrowiu, a mają 
wartości odżywcze. Nie wszystko jest tak jednoznaczne 
w naszym świecie.  



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 

 

 
 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Niepokalana, zawsze Dziewica i Oblubienica Józefa – po spełnieniu tych 
wymogów mogli się spotkać: Pan Bóg i Maryja. Nastąpiło to pomiędzy 
złożeniem moharu i siedmiodniowym weselem, które to wydarzenia 
oddzielała przerwa jednego roku. Jedyne, wyjątkowe, zmieniające bieg 
naszej historii spotkanie – to ZWIASTOWANIE. Wydarzyło się ono w Jej 
domu w Nazarecie. Na ścianie tego domu istnieje napis: „Tutaj Słowo Boga 
stało się Ciałem". 
 „Kaire kecharitomene" - Raduj się (wesel, ciesz) łaski pełna! To 
pozdrowienie anioła, który przybył od Boga, by zwiastować dobrą nowinę 
Maryi. 
 Warto dopowiedzieć, że od setek lat 
w Izraelu spodziewano się Mesjasza 
(Posłańca Bożego). Najpierw Pan 
wybrał ród Abrahama, a z tej 
społeczności ponownie wybrał 
Jakuba, a z jego rodu wybrał ród 
Dawida. Naród Wybrany. Z niego 
miał się narodzić Syn Boży. Stąd pozdrowienie anioła nazywane jest często 
pozdrowieniem mesjańskim. Kiedy zostało wypowiedziane, Maryja – 
uczennica szkoły przyświątynnej – zdała sobie sprawę, że Ona jest tą 
wybraną na Matkę Odkupiciela. Bóg prosił Ją o wielką rzecz. Wiedziała, że 
Mesjasz miał być poczęty przez dziewicę z narodu żydowskiego. Musiało 
być Jej bardzo trudno zrozumieć, że wybraną kobietą jest Ona, skromna, 
nieznana Dziewczyna z Nazaretu. Anioł Jej wyjaśnił: „Nie bój się (...), 
urodzisz syna (...), nadasz mu imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie 
nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron jego ojca Dawida". 
Jak wielką wiarę i zaufanie do Pana Boga musiała mieć ta młodziutka 
Dziewczyna! Nie prosiła o znaki, tylko zapytała o polecenia, by w pełni 
odpowiedzieć na wolę Bożą. Zapytała: „Jak się to stanie skoro nie znam 
pożycia małżeńskiego? " (Łk 1,34). To wyraźnie objawiło Jej postanowienie 
o dziewictwie. Maryja nie stawiała żadnych warunków Bogu, pytała jedynie, 
co ma robić. Archanioł Gabriel odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na 
ciebie... " (Łk 1,35). Ta informacja potwierdziła Boże Ojcostwo Jezusa, ale 
też zapewniła Maryję, że Jej postanowienie dziewictwa pochodziło od Boga 
i że będzie utrzymane w małżeństwie. 
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