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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Czytania: (Wj 20,1-17), (Kor 1,22-25); Psalm responsoryjny: (Ps 19) 

Słowa z Ewangelii wg św. Jana (2,13-25) 

 
ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 

Dzisiejsze czytania i Ewangelia 

rzucają światło na prawdziwe 

oblicze Jezusa. On jest jak Prawo 

Boże z pierwszego czytania – gorliwe 

i radykalne – bardzo wymagające, 

bo każdy, kto prawdziwie miłuje, 

taki właśnie jest.  

Handlarze w świątyni reprezentują 

ten świat. Pieniądz, przetrwanie, wykorzystywanie innych – to ich 

cel. Jezus przypomina nam, że jesteśmy z innego świata, w którym 

panuje MIŁOŚĆ. Jesteśmy – tak jak On - wrażliwi na drugiego 

człowieka i tam, gdzie panuje siła, wyciągamy dłoń do słabego. Tam 

gdzie jest dążenie do zysku za wszelką cenę, chcemy być uczciwi. W 

świecie, który żyje, jakby Boga nie było, wytrwale w Niego wierzymy.  

JEZU, UKRYTY W HOSTII, OBDARZ NAS TWOJĄ MOCĄ, ABYŚMY BYLI 

TWOIMI GORLIWYMI I RADYKALNYMI ŚWIADKAMI. 

 

http://www.czarze/


NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

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

MATKA BOŻA DOBREJ POMOCY 

Wielki pożar 
Dzieje tego świętego miejsca wiążą się ściśle z niezwykłym i zachowanym do 
dziś w pamięci Amerykanów tak zwanym wielkim pożarem, uznawanym 
powszechnie za największy i najtragiczniejszy pożar w historii USA. Zginęło w 
nim też wielu polskich emigrantów. 
 Pożar po wielomiesięcznej suszy wybuch 8 października 1871 roku 
jednocześnie w dwóch oddalonych od siebie miejscach. Z jednej strony 
rozpoczął się w Chicago, gdzie strawił doszczętnie 10 km kw. zabudowy 
miasta. Zginęło kilkaset osób. Z drugiej strony pożar zaczął się od miasteczka 
Peshtigo, ale objął znacznie większy obszar. Spaliło się aż  2500 osób. Żywioł 
przemieszczał się z szybkością 100 km na godzinę i  przemienił piasek w szkło. 
Do dziś nie poznano przyczyn tego kataklizmu, a zwłaszcza przerzucenia się 
ognia przez zatokę na odległość 3 km. Nie brakuje opinii, że mogło to być 
uderzenie i rozprysk komety. 
 W całej sprawie dotyczącej objawień maryjnych w Champion nie wolno 
zapomnieć o wielkim pożarze. Sam ksiądz biskup w procesie o uznanie 
nadprzyrodzonego charakteru objawień traktował zatrzymanie się ognia 
jako cud ocalenia. 
 W każdą rocznicę pożaru w sanktuarium odbywa się w Champion niezwykle 
wzruszająca uroczystość. Do dziś potomkowie tych, których życie zostało 
ocalone, pielgrzymują do sanktuarium, dziękując za uratowanie swoich 
praojców, bez których ich samych nie byłoby dziś na świecie. 

 Cud 
 Nie da się bowiem inaczej wytłumaczyć faktu, że w morzu ognia całkowicie 
uchował się ten dwuhektarowy skrawek ziemi, na którym stała Maryja 
i upamiętniające to miejsce obiekty sakralne, szkoła, klasztor oraz całe ich 
zaplecze. Do kościoła przed pożarem uciekło setki – nawet z daleka – 
okolicznych mieszkańców. Siostra Adela zorganizowała przebłagalne 
modlitwy w kaplicy oraz procesję z figurą Matki Bożej. Ludzie  schronieni 
w kaplicy zanosili nieustannie żarliwe modlitwy. Całą noc, gdy pożar coraz  



bardziej się zbliżał, chodzili wokół kaplicy na kolanach, odmawiając 

nieustannie różaniec. 

 Gdy ogień docierał do kaplicy i czuć już było jego żar, nagle z nieba spadł 

deszcz! Pożar został całkowicie ugaszony. Wszyscy licznie zgromadzeni 

w tym miejscu wierni przeżyli, podczas gdy wszystko na wiele kilometrów 

wokół kaplicy zostało spopielone. Nikt nie miał wtedy wątpliwości, że 

modlitwy Adeli i zebranych na tym miejscu zostały wysłuchane i sama 

Najświętsza Matka uchroniła swoją umiłowaną ziemię, na której się objawiła. 

 To zdarzenie odbiło się szerokim echem w całej Ameryce i świecie, 

umacniając wiarę wielu ludzi. Przyczyniło się też do jeszcze większej 

popularności miejsca, które w sposób widzialny stało się cudowne jako 

szczególnie wyróżnione przez Chrystusa i Jego Najświętszą Matkę. 

 

 



WIELKI POST (4) 

PROPOZYCJE CODZIENNYCH WIELKOPOSTNYCH MEDYTACJI. 

NIEDZIELA 7 marca - On jest blisko mojego życia i zna jego codzienne 
szczegóły. Dostrzega moje potrzeby i wspiera mnie w przyglądaniu się im, 
rozumieniu ich, nadawaniu im wagi i wyrażaniu ich w sposób pełen prostoty. 
O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby 
przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! (Flp 4,6) 
PONIEDZIAŁEK 8 marca – On nie wymyślił mnie tak, bym radził sobie świetnie 
sam. W szacunku dla mojej wolności, jest gotowy cały czas przychodzić mi z 
pomocą – tak wiele razy, jak będzie to potrzebne. Dzięki więzi z Nim mogę 
się rozwijać, rosnąć. Dzięki Jego miłości, jak dziecko dzięki miłości rodziców. 
Beze mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5). 
WTOREK 9 marca – Nie obawia się moich kruchych i połamanych miejsc, ale 
chcę razem ze mną je przyjmować i otulać swoją uzdrawiającą miłością. Jest 
blisko mnie, gdy doświadczam smutku i straty nad tym, co we mnie 
zniszczone, otacza to swoją opieką. Nie złamie trzciny nadłamanej. (Iz 42,3) 
ŚRODA 10 marca – jestem dla Niego kimś nieskończenie ważnym 
i wartościowym w zwykłej codzienności mojego życia. Kimś, kogo On pragnie 
chronić, o kogo chce się troszczyć i z nim być.  
Dajesz mi tarczę Twą dla ocalenia, i wspiera mnie Twoja prawica, a Twoja 
troskliwość czyni mnie wielkim. (Ps18, 36)  
CZWARTEK 11 marca - Jak ojciec, który nie spuszcza z oka dziecka i jest ono 
Jego źrenicą, bez względu na to, czy o tym wie i myśli, czy nie – tak On czuwa 
nade mną i myśli o mnie dobrze.  Oto nie zdrzemnie się ani nie zaśnie Ten, 
który czuwa nad Izraelem. (Ps-120 1,4) 
PIĄTEK 12 marca –  Jezus wchodzi ze mną w relacje uprawnionej, 
niezagrażającej zależności. Jest to relacja, w której On jest silny 
i wszechmogący, a ja mam prawo być słaby i oczekiwać pomocy, jak dziecko. 
 Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu twych skrzydeł wołam radośnie: do 
ciebie lgnie moja dusza, prawica twoja mnie wspiera. (Ps 63,8).  
SOBOTA 13 marca – On zna mój cień – sprawy i sytuacje, które napełniają 
mnie bólem i wstydem. Prosi o to, by w zaufaniu Mu je powierzyć i razem z 
Nim przyjmować siebie niedoskonałym, akceptujący tempo procesu 
przemiany. Bycie surowym dla siebie owocuje bycie surowym dla innych. 
Wie On z czego jesteśmy utworzeni, pamięta, że jesteśmy prochem. (Ps 103,14) 



W I E L K O P O S T N E   Z A M Y Ś L E N I A 
Nie potrafi kochać, kto nie jest kochany 
 Leopold Staff, nasz poeta pierwszej połowy XX wieku, napisał wiele 
wspaniałych wierszy, a w jednym z nich napisał coś, co wryło mi się w pamięć 
na całe życie: „I być szczęśliwym, jak promień słoneczny na trawie". Drobina 
wielkiej gwiazdy wystarczyła, aby ożywić maleńkie źdźbło trawy. Szczęśliwy, 
kto docenia prostotę, małość, ciepło, światło, zwykłą relacją miłości – czynić 
to, co dobre dla drugiego. Pamiętam malca z domu dziecka na Śląsku. 
Przywitaliśmy się z Nim, Mąż i ja, i z siostrami. Po chwili odczułam ścisk 
małego palca u prawej ręki. Kiedy spojrzałam w dół, zauważyłam oko 
wlepione we mnie. Uśmiechnęłam się. Maluch był przepełniony miłością, a 
uśmiech wykraczał poza Jego twarz. Ciągnął mnie w stronę Męża. Obiad. Mąż 
jadł prawą ręką, ja  lewą. Oboje dokarmialiśmy malca siedzącego między 
nami. Wkrótce po tym zdarzeniu dostaliśmy wiadomość, że został 
adoptowany. Mieszka w Kanadzie. Bóg jest miłością. Wystarczy obdarzyć nią 
kogoś, by jego / jej życie zmieniło się na lepsze. 
Przez pryzmat takich zdarzeń, patrzymy na krzyż, na którym zawisł Jezus. O, 
Panie mój, jak często zapominamy, a może jeszcze nie wiemy, co uczyniłeś 
dla nas! Przecież jesteś nie tylko człowiekiem, ale także Bogiem. Mógłbyś 
nakazać dobru, by się stało i moglibyśmy żyć w raju. Jednak znając 
usposobienie człowieka wiem, że znudziłby się. Szukałby emocji, przygód. Ty 
poszedłeś dalej – obdarzyłeś nas Sobą. Stworzyłeś nas na swoje 
podobieństwo. Dałeś nam Pismo Święte – szkołę mądrości. Ale ilu z nas 

korzysta z tych ksiąg mówiących jak być 
mądrym? W końcu dałeś nam swojego 
Syna, by nauczyć nas Bożej miłości. Dzięki 
niej możemy obdarzać miłością 
obrzydliwie wyglądającego pijaka 
leżącego pod płotem. Z miłością możemy 
patrzeć na kobiety, które chcą rządzić 

swoim brzuchem, na chuligana demolującego szkołę, na złodzieja 
odbierającego resztki staruszkom. Za nich wszystkich umarłeś Panie Jezu na 
krzyżu! Z ledwością potrafię wyobrazić sobie głębie Twojej miłości. A ileż zła 
mają w sobie ludzie, którzy zabijają maleńkie, bezbronne, nienarodzone 
dziecko!? A ile miłości tacy ludzie potrzebują!? 

PROSZĘ CIĘ PANIE, NIECH TWOJA MIŁOŚĆ PRZEMIENIA NAS. 



                     ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

MODLITWY 
MODLITWA MATKI DO ŚW. JÓZEFA 

Święty Józefie, wierny Oblubieńcze Bogarodzicy 
Maryi. Ty znasz problemy życia małżeńskiego 
i rodzinnego, jego blaski i cienie. Wyjednaj mi łaskę 
zrozumienia i wypełnienia woli Bożej na drodze 
wiary, sakramentalnego małżeństwa 
i odpowiedzialnego macierzyństwa. Dopomagaj mi 
wychować dzieci na chwałę dla dobra Kościoła 
i Ojczyzny, aby za wzorem Chrystusa wzrastały 

w cnotach, mądrości i łasce u Boga i u ludzi. 
 Bądź wzorem i natchnieniem dla mojego męża w ofiarnej służbie 
chrześcijańskim ideałom. Udziel mu poczucia odpowiedzialności za szczęście 
wszystkich członków rodziny, które wypływa z pełnienia woli Najwyższego. 
Jak strzegłeś i broniłeś od zła Świętą Rodzinę, tak strzeż moją rodzinę od 
wszelkich zagrożeń. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (7) 

Idźmy dalej śladami Josefa bar Jaakow (Józefa syna Jakuba). Ostatni fakt 

z Jego życia przedstawiony w tym cyklu to decyzja względem brzemiennej 

Maryi, na którą duży wpływ miało widzenie senne  anioła – posłańca Bożego. 

Józef po tej wizji zajął miejsce wyznaczone mu przez Pana Boga. Stał się 

mężem Maryi i ojcem Jezusa. Ich pierwszym wspólnym przedsięwzięciem 

była podróż do Betlejem, by wziąć udział w spisie ludności. Ciekawostką jest 

to, że Judea, w której znajduje się Betlejem, nie była częścią Imperium 

Rzymskiego, a Maryja i Józef nie byli obywatelami rzymskimi, to jednak z 

rozkazu cesarza Augusta miał być dokonany spis całej ludności tej prowincji. 

 Już od początku przedstawienia życia Świętej Rodziny w Ewangeliach 

spotykamy się z realizmem naszej wiary. Opiera się ona na prawdzie, na 

faktach historycznych. To nie są mity, legendy, czy symboliczne ujęcia 

zjawisk. To jest życie, historia, w którą wplata się sam Bóg. 



 Po narodzinach Syna, odebraniu hołdu od trzech naukowców (astronomów) 

ze Wschodu, zapewne przez decyzję Józefa  pozostają w Betlejem do 

momentu, gdy czas jest obrzezać Jezusa. Prawo Izraela nakazywało 

dokonanie tego rytuału w ósmym dniu po narodzeniu. Wtedy też nadano Mu 

imię Jeshua, co znaczy „Jahwe jest zbawieniem". Po 40 dniach przybyli do 

Jeruzalem dla oczyszczenia Maryi i poświęcenia Syna Bogu. Przypomnę, że 

Maryja i Józef złożyli ofiarę w świątyni z dwóch synogarlic. Tam też spotkali 

Symeona i Annę. A król Herod bojąc się rywala do tronu, wysłał do Betlejem 

oddział wojska z nakazem wymordowania wszystkich dzieci do dwóch lat. 

 Z tym faktem związany był kolejny sen Józefa, w którym anioł ostrzegł go, by 

natychmiast wziął Rodzinę i uchodził do Egiptu, gdyż Herod nie daruję życia 

dziecku, podejrzanemu o królewską przyszłość. Tej samej nocy Józef wsadził 

żonę z dzieckiem na osła i ruszył do Egiptu. Okazało się, że postąpił słusznie. 

 Trudno sobie wyobrazić heroizm Józefa, który wybrał się w długą drogę 

mając do dyspozycji jednego osła. Posadził na niego matkę trzymającą 

niemowlę i ruszyli. Pustynia, rozbójnicy, dzikie zwierzęta i zimne noce 

z pewnością były trudne do zniesienia. 

Dotarcie do celu też nie było 

szczęśliwym zakończeniem. Józef 

musiał zaczynać od zera. Kiedy dotarła 

do nich wiadomość, że król Herod nie 

żyje, powrócili do ojczyzny. I tak wielkie 

wydarzenia historyczne dotykają 

zwykłych ludzi. W Izraelu nie jest 

zupełnie bezpiecznie, ale przynajmniej 

nikt nie dybie na życie ich dziecka. Kiedy 

dotarli już do Judei, jakiś głos 

podpowiedział Józefowi, że pod 

rządami Archelaosa nie będzie 

bezpiecznie, więc  postanowił  osiedlić 

się w Nazarecie. 



PRAKTYCZNE RADY 

Modlitwa dotykiem 

 Bóg pragnie dotyku. Dotyka nas duchowo i cieleśnie w sakramentach 

świętych, pięknie nazwanych „siedmioma dotknięciami Boga”. Każdy z nich 

dotyka najpierw naszego ciała. Podczas chrztu woda chrzcielna dotyka skóry, 

czoło bierzmowanego dotyka namaszczająca dłoń biskupa, w sakramencie 

chorych kapłan własnymi dłońmi dotyka i namaszcza chorego. Bez dotyku nie 

ma sakramentów. 

 My też go pragniemy, ale go unikamy. Ulegamy presji smutnego przeczucia, 

że dotyk we współczesnym świecie jest najbardziej sponiewieranym 

zmysłem. Zło zostało przez Jezusa zwyciężone na krzyżu i nie ma nad nami 

wszechpotężnej władzy oraz nie działa automatycznie. Dotknięcie koi tak 

wiele udręk, przytulanie czyni nas szczęśliwymi, po głaskanie po twarzy 

przywraca nadzieję, uchwycenie dłoni to zwiastun bliskości i spotkanie na 

płaszczyźnie serc. We wszystkich tych dotykach kryje się miłość, która nas 

uszczęśliwia. Warunek – dotyk musi być czysty, Boży. Dotyk musi być święty. 

Dotyk musi mieć smak i zapach owoców Ducha Świętego. Módl się jego 

modlitwą jak najczęściej. Miej czysty i święty dotyk. Rozsiewaj swój braterski 

dotyk. Przygarnij dziecko i starca, matkę i ojca, brata i siostrę, bliskiego i 

obcego, przyjaciela i wroga. 

 Modlitwa dotyku jest 

zapomnieniem o sobie, a 

ofiarowaniem stęsknionemu 

światu kojącej akceptacji i 

braterstwa. Nasycając świat 

takim dotykiem, można modlić 

się nieprzerwanie. Wyciągnij tylko swoje ręce ku innym, namaszczaj świat 

wokół olejem dotyku i czułości, pokrzepiaj uściskiem smutnych i załamanych 

na duchu, wyrażaj nim swoją radość, dziel się Bogiem, uwalniając dotykiem 

łaskę czystej, szczerej i tak bardzo chrześcijańskiej miłości. 

Dotyk to wielki dar Boży. Bóg nas nim obdarzył! 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 

 
 

OFIARA ABRAHAMA 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Maryja jest NIEPOKALANA i ZAWSZE DZIEWICA. Pozostał jeszcze jeden 
warunek Boga, by Jego ziemska Matka była przygotowana na przyjęcie Słowa 
Wcielonego. Wybrana niewiasta miała być MĘŻATKĄ. Przyczyny tego 
wymogu były dwie. Małżeństwo w tamtych czasach w Izraelu było podstawą 
życia zgodną z przykazaniem Boga, zapewniającym ochronę i wychowanie 
dzieci. Drugim warunkiem było spełnienie proroctw mesjańskich. Mesjasz 
miał pochodzić z królewskiego rodu Dawida. 
Wypełnienie czasu oczekiwania zastał Maryję w świątyni jerozolimskiej, 
gdzie zgodnie z Jej pragnieniem oddała swoje życie Panu Bogu. Oznaczało to 
pozostanie dziewicą. W wyniku modlitw i cudownych objawień woli Bożej 
Ona i Józef zostali wybrani na tych, którzy wypełnią spełnienie się proroctw 
mesjańskich. Ich rodzice, jak to było w zwyczaju, pomyśleli o wszystkim. 
Zaczęły się więc układy i ustalono mohar, czyli wynagrodzenie, które przyszły 
mąż miał przekazać rodzicom żony. Nie była to cena za żonę, ale dochód, 
który ona otrzymywała, gdy zostawała wdową lub rozwódką. Następnie 
odbywało się zawarcie małżeństwa w dwóch fazach. Po pierwsze w domu 
panny młodej, w obecności krewnych zawierano deklarację małżeństwa, 
która miała moc wszelkich skutków prawnych. Ceremonię kończyło 
błogosławieństwo rodziców. Przez rok młodzi mieszkali w domach swoich 
rodziców, a pan młody przygotowywał mieszkanie dla nowej rodziny. Po roku 
odbywało się wesele, czyli wprowadzenie panny młodej do domu pana 
młodego. Uczta, w której uczestniczyli liczni krewni i przyjaciele, trwała 7 dni. 
Maryja i Józef należeli do grona „ubogich Jahwe", których wychwala Biblia, 
ponieważ wierzyli z ufnością Panu, a Bóg objawiał im się i znajdował 
gotowych do realizacji swoich planów. Błogosławiony ubogi uznaje wyższość 
wartości duchowych nad ludzkimi dążeniami do zdobywania wartości 
ulotnych. 
Maryja była wierna  zwyczajom swojego ludu i posłuszna rodzicom. We 

wszystkim umiała zobaczyć dzieło Boga – na przekór okolicznościom, które 

po ludzku mogły przeczyć powszechnie przyjętym zasadom, jak choćby 

małżeństwo z Józefem, które wydawało się stawać na przeszkodzie Jej 

postanowieniu całkowitej przynależności do Boga. Maryja nie przestawała 

ufać, że jeśli Pan chciał tego od Niej, to swą łaską sprawi, że będzie mogła 

zachować dziewictwo również w małżeństwie. 
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