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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Czytania: (Jr 31,31-34), (Hbr 5,7-9); Psalm responsoryjny: (Ps 51) 

Słowa z Ewangelii wg św. Jana (12,20-33) 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
STWÓRZ, O MÓJ BOŻE, WE MNIE SERCE CZYSTE 

 Dzisiejsze czytania tchną pragnieniem oglądania Boga, pragnieniem dążenia 

do świętości. Z ust proroka Jeremiasza wychodzi zapowiedź Bożego 

dobrodziejstwa:  

„Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercach". 

Ewangelia natomiast głosi: "jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie 

obumrze, zostanie tylko samo jedno". Chrześcijański triumf jest zawsze 

krzyżem, ale krzyżem, który jednocześnie jest sztandarem zwycięstwa 

wznoszącym się ponad napaściami zła. Czy zwyciężysz? Czy przyjmiesz krzyż? 

Wybór mamy zawsze. Mamy też 

podpowiedź: „Jeśli ktoś chce pójść za 

mną, niech się zaprze samego siebie, 

niech weźmie krzyż swój i niech mnie 

naśladuje. Bo kto chce zachować swoje 

życie, straci je " (Mk 8,34 – 35). 

 To na Jezusa z ufnością mamy kierować 

oczy swojego serca za każdym razem, gdy 

iść będziemy ciemną doliną, gdy będzie się 

nam zdawało, że Ojciec zostawił nas 

samych sobie i nie słucha już naszego płaczu i naszych modlitw. 

http://www.czarze/


RODZINA ŚWIĘTA 

 

IDEAŁ, DO KTÓREGO zmierzamy 
 

Trudno nie słyszeć słowa ‘rodzina’ we współczesnych czasach. Tak jak 

kiedyś bastiony bronione były przez patriotów przed atakami wrogów, tak 

teraz Kościół broni prawdziwego bastionu ludzkości – rodziny, przed atakami 

tych, którzy mienią się być władcami świata. A samozwańców, którzy wierzą, 

że są najlepszymi, by wymienić to, co naturalne, sprawdzone, mądre i dobre 

na coś, co raczej nadawałoby się na farsę, nie brakuje. Nie dalej jak dziś, to jest 

12 marca, usłyszałam w wiadomościach, że pewne środowiska próbują 

zastąpić wyrazy mama i tata, wyrazami rodzic numer 1 i rodzic numer 2. 

Wydaje mi się, że komentarz jest zbyteczny. A nasuwa się konkluzja, aby 

wrócić do korzeni. Przede wszystkim do wydarzenia sprzed 2000 lat. Chociaż 

w Starym Testamencie też można byłoby znaleźć fakty mówiące, jak wielkim 

skarbem jest rodzina. 

Wcielenie Pana Boga jest doskonałym momentem, w którym ten, który 

jest Miłością, Mądrością, Pięknem wybiera rodzinę, by osobiście spotkać się z 

człowiekiem. Wielokrotnie znajdowałam wypowiedzi, że Pan Bóg mógł wybrać 

lepsze życie niż biedny dom w Nazarecie. Po ludzku sądząc byłoby lepiej, gdyby 

był królem, potężnym kapłanem lub – jak chciało ugrupowanie zelotów - 

wodzem, który z mieczem w ręku wyzwoliłby Izrael z gnębicieli. 

Nie! Bóg wybrał rodzinę! Ludzi  ubogich! Pracował z ludźmi należącymi do 

najniższej klasy społecznej! Obcował z celnikami! Bronił nierządnicy! O co w 

tym wszystkim chodzi? Dlaczego? Bóg wybrał rodzinę. Ponieważ ona może być 

jak niebo. Pełna miłości, dobrego słowa. W normalnej, tradycyjnej rodzinie jest 

czas na rozmowę z dzieckiem, na wspólny posiłek, spacer, wykonywanie 

różnych prac, czy wysłuchiwanie marzeń i pragnień dziecka. Jest jeszcze coś – 

jasna, owiana szczęściem poranna modlitwa oraz wspólna modlitwa 

wieczorna, którą ciepłym głosem prowadzi mama.  

 



Gdzieś w oddali słyszę babcię śpiewającą raniutko „Godzinki". 

Wielopokoleniowa rodzina wydaje się nieosiągalnym marzeniem. I jeszcze 

jedno – powszechnie panujący szacunek.  

Kiedy pisze się o rodzinie, to zupełnie naturalnym wydaje się 

wspomnienie wielu wypowiedzi św. Jana Pawła II, spośród których na 

pierwsze miejsce wysuwa się adhortacja apostolska zatytułowana „Familiaris 

consortio" (Rodzinna wspólnota) o zadaniach rodziny we współczesnym 

świecie. Ojciec Święty przedstawił w niej obraz współczesnej rodziny, która 

„znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian 

społecznych i kulturowych ".  Kościół chce „służyć każdemu człowiekowi, 

zatroskanemu o losy małżeństwa i rodziny". Nadmienić trzeba, że „nie brakuje 

niepokojących objawów degradacji niektórych podstawowych wartości: 

błędne pojmowanie w teorii i praktyce niezależności małżonków we 

wzajemnych odniesieniach; duży zamęt w pojmowaniu autorytetu rodziców i 

dzieci; praktyczne trudności, na które często napotyka rodzina w 

przekazywaniu wartości; stale wzrastająca liczba rozwodów, plaga 

przerywania ciąży, coraz częstsze uciekanie się do sterylizacji; faktyczne 

utrwalanie się mentalności przeciwnej poczęciu nowego życia". Koniecznym 

staje się „zadanie głębokiego przemyślenia i zaangażowania, by nowa kultura, 

która się rodzi, została na wskroś przeniknięta Ewangelią, by uznane zostały 

prawdziwe wartości, by bronione były prawa mężczyzny i kobiety i szerzona 

sprawiedliwość wewnątrz samych struktur społecznych". 

Konieczna jest potrzeba „wzrostu, w którym poszczególni wierni, rodziny 

i ludy, a nawet sama cywilizacja, będą prowadzeni dalej, od tego, co już przejęli 

z Tajemnicy Chrystusa – dochodząc do coraz bogatszego poznania i 

pełniejszego włączenia tej Tajemnicy w życie". 

 

 Prośmy o łaskę, by Pan Bóg zechciał nas obdarzyć mądrością 
naśladowania Nazaretańskiej Rodziny. Niech ten Rok poświęcony 
Świętej Rodzinie przyniesie nam obfite owoce. 

 



WIELKI POST (6)  

PROPOZYCJE CODZIENNYCH WIELKOPOSTNYCH MEDYTACJI. 

Niedziela 21 marca - Jezus jest blisko, gdy załamuję się. Chce mnie wysłuchać. 
Prowadzi mnie w miejsce, gdzie mogę wrócić do siebie i spojrzeć na swoje 
życie nowym wzrokiem, pełnym nadziei.  Wyprowadza mnie na miejsce 
przestronne, ocala, bo mnie miłuje (Ps 18,20). 
Poniedziałek 22 marca – Nie przychodzi po to, by mnie gasić. Słyszy słowa, 
które zgasiły we mnie tak wiele. „Do niczego się nie nadajesz". „Nic z ciebie nie 
będzie". „To cud, że cokolwiek ci się udało". Przychodzi, by ocalić wiarę w 
siebie bez potrzeby udowadniania całemu światu, że jestem kimś. 
Nie zgasi knotka o nikłym płomyku (Iz 42,3). 
Wtorek 23 marca – Mimo, że Jego miłość do mnie się nie zmienia, chce 
zapewnić mnie o niej każdego dnia. 
Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę – schyliłem się 
ku niemu i nakarmiłem go (Oz 11,4). 
Środa 24 marca – Moja niezbywalna godność jest czymś, na co nie muszę 
zasługiwać ani udowadniać innym poprzez nieustanne wymaganie od siebie i 
branie na siebie więcej niż jestem w stanie sprostać. Ponieważ drogi jesteś w 
moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję. (Iz 43,4). 
Czwartek 25 marca – Jezus przygarnia we mnie to, co nieporadne 
i nieumiejętne. Uczy wsłuchiwać się w to z łagodnością, podarować temu czas 
potrzebny na pobycie ze sobą, na wrażliwy kontakt z drugim człowiekiem w 
poszukiwaniu wspierającej więzi. 
Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości (Oz 11,4). 
Piątek 26 marca – On prosi, bym nie reagowała nienawiścią do siebie, gdy 
doświadczam własnej niedoskonałości, dzisiaj napełnia mnie to smutkiem. 
Podarowuje mi słowo „przepraszam", którym mogę ciągle na nowo 
odbudować bliskość z drugim człowiekiem i sobą. 
Miłość zakrywa wiele grzechów (1P 4,8).  
Sobota 27  marca – On widzi moje rozpaczliwe próby zasłużenia na miłość i 
uznanie. Widzi, jakie to dla mnie ważne, skoro tak wiele potrafię poświęcić dla 
potwierdzenia tego, że jestem kimś ważnym i coś umiem. Akceptuje mnie i 
kocha za darmo, dlatego, że jestem jego dzieckiem – i uwalnia mnie od 
przymusu samopotwierdzenia. 
Bóg sam pierwszy nas umiłował (1J 4,19) 



W I E L K O P O S T N E   Z A M Y Ś L E N I A 
NIECH NASTANIE JEDNA OWCZARNIA I JEDEN PASTERZ 

Jedność. Jeden jest Bóg i nie ma innych! Jedna jest prawdziwa wiara oparta 

przede wszystkim na Piśmie Świętym. Jeden jest Kościół, który pod nadzorem 

Papieża - następcy Jezusa Chrystusa -, na mocy synodalnych postanowień 

biskupów ustala i rozwija prawdy podane przez Stwórcę. Jedność jest dobra. 

Jest twórcza. W Kościele na pierwszym miejscu w hierarchii wartości stoi Jezus 

Chrystus – Syn miłości, Bożej miłości, która jednoczy wszystkich w jedną wielką 

wspólnotę. I ona przez bramę jedności prowadzi do stanu nieba. Dlatego 

ludzie podporządkowujący się jedności mają w sobie pokój, radość, 

modlitewne czuwanie i gotowość do podejmowania czynu. Jeszcze 

uwielbienie i … jasną wizję zbawienia. 

Wielość. W kościele niewiele się zmieniło od czasów św. Pawła, który 

nawoływał, abyśmy byli Chrystusowi. Tymczasem w gminach chrześcijańskich 

były kasty, klany czy grupy (nie wiem jak ten twór nazwać) janowe, pawłowe, 

andrzejowe itd. 

Jak to jest dzisiaj? Jak to jest w Czarżu? Zatem wielość jest złem, budzi 

zazdrość, z której należy się spowiadać, bo jest jednym z grzechów głównych. 

Drugą cechą występującą w sytuacji wielości jest rywalizacja. Nie chodzi tu o 

zdrową rywalizację, w której dąży się do osiągnięcia szczytnych celów, ale 

rywalizacja o czyjeś względy, ściganie się w okazywaniu, że „ja jestem lepszy", 

a „on jest gorszy". Wielość wzbudza podejrzliwość, plotkarstwo, obmowę (też 

grzech). Z obserwacji wynika, że jest light motive do preferowania 

„seksuologii" w miejsce prawdziwej Bożej miłości oraz przyzwyczajenia, które 

mogą odstraszać młodych ludzi od uczestnictwa w życiu Kościoła. To, co było 

dobre dla ludzi 50, 60 czy 70 lat temu, niekoniecznie wyraża potrzeby młodego 

pokolenia. Zresztą istnieje kolejne przysłowie: "kto stoi w miejscu ten się 

cofa”. 

Czas Wielkiego Postu jest czasem nawrócenia. Rozejrzyjmy się wokoło. Może 

każdy z nas może coś zrobić na chwałę naszego Pana Jezusa Chrystusa, który 

wykupił nas swoją śmiercią na krzyżu, abyśmy byli w Nim JEDNOŚCIĄ. 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 
MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA PATRONA KOŚCIOŁA 

KATOLICKIEGO 
O najpotężniejszy Patriarcho, święty Józefie, Patronie Kościoła katolickiego, 

który zawsze wzywał Twej pomocy we wszystkich uciskach i utrapieniach, 

zwróć swe miłosierne oczy z tronu Twej chwały na świat katolicki. Niech Twe 

ojcowskie serce wzruszy się na widok Kościoła – duchowej Oblubienicy 

Chrystusa i Jego Namiestnika, prześladowanych przez nieprzyjaciół. Przez 

bolesne strapienia, jakich doświadczyłeś na ziemi, pociesz naszego Papieża, 

ochraniaj Go i przyczyń się za Nim u Dawcy pokoju i miłości, aby po oddaleniu 

wszelkich doświadczeń i po przezwyciężeniu wszystkich błędów cały Kościół 

mógł służyć Najwyższemu Bogu w pełnej wolności. Amen. 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (9) 

W dzisiejszym odcinku będzie mowa o ostatnim 

pojawieniu się św. Józefa w Nowym Testamencie. Kiedy 

Jezus ukończył 12 lat i stał się bar micwa – synem 

przykazań, cała Rodzina Święta wraz z krewnymi wyruszyła 

do Jerozolimy na coroczną pielgrzymkę, by wziąć udział w 

święcie Paschy. Już po zakończeniu Paschy Jezus pozostał 

w świątyni, by wziąć udział w dyspucie z saduceuszami, 

faryzeuszami i uczonymi w Piśmie. Jego rodzice dość 

późno zorientowali się, że nie wracał z nimi. Postanowili 

poszukać Go. Po trzech dniach odnaleźli Jezusa. Maryja pierwsze wyrzuciła żal 

i niepokój z serca: „Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie" (Łk 

2,48). 

I wtedy usłyszeli wypowiedź Jezusa, która zaskoczyła ich. Jezus powiedział, że 

"powinien być w tym, co należy" do Jego Ojca. Tajemnica ojcostwa została 

potwierdzona i ukazana w świetle. Zastanawiam się nad tym, co w tej chwili 

czuł Józef, który nie był, tak jak Maryja, niepokalanie poczęty. On musiał uczyć 

się wszystkiego i dążyć do świętości u boku Maryi i Jezusa. Jestem pełna 



podziwu dla drogi, jaką dążył; dla akceptacji woli Bożej i  zaufania Bogu. 

Przecież on był kierownikiem duchowym Boga i człowieka, kształtował 

człowieczeństwo w Jezusie, które było w stanie pomóc Jezusowi przyjąć 

trudną misję. To on spełniał rolę ojca. Był nim w myśl prawa. Wiem, że takie 

ojcostwo nabiera w miłości cech prawdziwych. 

Im bardziej poznaję Józefa, tym bardziej zaskakuje mnie jego ponadczasowość 

i powszechność. 

Milczenie – w myśl przysłowia - ono jest złotem. W przypadku Józefa to szczera 

prawda. Wypływa ono z pokoju serca, z dojrzałości wiary. 

Po powrocie do Nazaretu, Jezus wzrastał „w mądrości, w latach i w łasce"(Łk 

2,52). Święty Jan Paweł II trafnie podsumował ten okres pisząc, że wszystko to 

działo się „pod opieką Józefa, na którym spoczywało wzniosłe zadanie", 

<wychowania>, czyli żywienia i odziewania Jezusa, nauczenia Go Prawa i 

zawodu, zgodnie z powinnościami przypadającymi ojcu ". 

Jest jeszcze jedna scena, którą odnajdujemy w licznych 

książkach  poświęconych temu Świętemu. Informacje tam zawarte są 

czerpane z literatury apokryficznej, z legend o osobie Józefa oraz z prywatnych 

objawień. Uzupełnieniem tych 

informacji były hipotezy teologów. 

Scena, o której myślę to śmierć Józefa. 

Była ona wielką nagrodą dla niego, bo 

nastąpiła w obecności Jezusa i Maryi. 

Święty umarł w ich objęciach. Dobra 

śmierć za dobre życie poświęcone w 

stu procentach Panu Bogu. Tu 

nadmienić trzeba, że św. Józef jest 

patronem dobrej śmierci. Jakże 

mogłoby być inaczej, śmierć jest 

częścią życia, a zatem dobre życie 

prowadzi do dobrej śmierci, do 

dobrego przejścia i życia dalej 

w radosnych objęciach Chrystusa.  



PRAKTYCZNE RADYO WĘCHU W BIBLII 

Węch jest zmysłem, w który Bóg wyposażył człowieka. W Biblii mamy 
kilkadziesiąt miejsc, w których jest mowa o wonnościach stanowiących 
podnietę dla węchu, ale nie ma nic o tym ważnym zmyśle. Ludzie Wschodu 
cenili i używali wonności. Kiedy bracia Józefa sprzedali go kupcom izmaelskim, 
czytamy, iż transportowali oni na wielbłądach wonne korzenie, żywicę i olejki 
pachnące. Jakub wysyłając synów do Egiptu, do nierozpoznanego jeszcze 
Józefa, obdarował ich darami najcenniejszymi: wonną żywicą, miodem, 
wonnymi korzeniami, olejkami itp. Królowa Saba odwiedzająca Solomona 
przywiozła także wonności. Znaczenie wonności jest w Biblii podwójne: na 
płaszczyźnie życia społecznego wyraża radość oraz intymność, natomiast 
wonności stosowane w liturgii oznaczają ofiarę i uwielbienie Boga. Dobre 
słowo przyjaciela, porównane jest przez biblijnego mędrca do olejków i 
pachnideł radujących serce człowieka. Namaszczenie olejkiem było częścią 
składową radości. Do takiej radości - namaszczenia twarzy oliwą zachęcał 
Jezus poszczących, aby  ich umartwienia były widoczne dla Boga, a nie dla 
ludzi. Radość, pobudzona przez zmysł zapachu, niekoniecznie musi być 
pożyteczna i właściwa. Bywa też radość grzeszna i wiodąca do śmierci. 
Skropienie łoża mirrą, aloesem i cynamonem, doprowadziło do zguby 
niedoświadczonego młodzieńca Księgi Przysłów. Namaszczenie głowy gościa 
olejkiem oznaczało radość płynącą ze spotkania z nim. Kobieta w Betanii 
wylewa na głowę Jezusa pachnący olejek. Jezus pochwala czyn kobiety i 
odpuszcza jej grzechy. Wonności miały uwydatnić piękność i powabność 
kobiet. W zapachu jest zawarta swoista, wcześniejsza pamięć – wspomnienia. 
Widać to w opisie błogosławieństwa, jakiego udziela Izaak Jakubowi: „Gdy 
Izaak poczuł woń jego szat, dając mu błogosławieństwo, mówił: oto woń mego 
syna jak woń pola, które pobłogosławił Pan! (Rdz 27,27). Zapach wyobraża 
także relacje miłości. W księdze Pieśni nad Pieśniami czytamy, że woń 
ukochanego jest dla oblubienicy słodka, a ukochana pachnie olejkami nad 
wszystkie balsamy. Znaczenie zapachów i zmysłu węchu w życiu społecznym 
ma dwa aspekty: radość oraz intymność. Mamy w Biblii wykorzystanie 
znaczenia wonności w dziedzinie sacrum w liturgii. Izraelici wykorzystywali 
wonności jako symbol składanych ofiar. W świątyni znajdował się ołtarz 
kadzenia. Kontynuacją  miłej Bogu ofiary w Nowym Testamencie jest sam 
Chrystus. On wydał samego siebie za nas na wdzięczną wonność Bogu (Ef 5,2). 
 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 

 

 

PAN JEZUS U PIŁATA 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Zatrzymuję się jeszcze nad sceną Zwiastowania, bo w całej historii 

ludzkości nie było ważniejszej chwili. Czytajmy następujące zdanie ze 
zrozumieniem: Słowo Boga stało się Ciałem i zamieszkało między nami. 

Bóg przyszedł do nas i pozostał. Nigdy nas nie opuści. W Ewangelii św. 
Mateusza czytamy: „A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do końca 
świata"(28,20). Zwiastowanie zamyka okres oczekiwania na przyjście Pana. 
Początek i zapowiedź pojawienia się Maryi (drugiej Ewy) miał miejsce w raju, 
kiedy to Pan Bóg wygnał z tego miejsca Adama i Ewę. Wtedy skierował do nich 
następujące słowa nadziei, potępiając węża – szatana: „bądź przeklęty (...) 
Wprowadzam nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem 
a jej potomstwem. Ono zdepczę ci głowę" (Rdz 3,15). Jest to obietnica 
mesjańska, bo zapowiada przyjście Mesjasza (Posłańca Bożego). Po bardzo 
długim okresie czasu ta obietnica się spełniła. Za pośrednictwem Abrahama 
Bóg wybrał sobie naród, z którego narodził się Błogosławiony. W końcu po 
wielu stuleciach pojawiła się kobieta wybrana i błogosławiona. Na imię jej było 
Maryja. Była kobietą obiecaną, dziewicą, która porodzi Syna. W Starym 
Testamencie nie przewidziano, że posłańcem Boga będzie Jego Syn 
Jednorodzony. W tym akcie objawia się wyraźnie po raz pierwszy tajemnica 
Trójcy Świętej. Chociaż było kilka ukrytych aluzji na temat istoty Boga. Ojciec 
wysyła archanioła Gabriela, który wiele lat temu ukazał się Danielowi dla 
ogłoszenia proroctw mesjańskich i który kilka miesięcy wcześniej ukazał się 

Zachariaszowi, aby zwiastować mu narodzenie Jana 
Chrzciciela; Syn wciela się w łono Dziewicy, jednocząc boską 
naturę z naturą ludzką w jednej osobie Słowa; Duch Święty 
zstępuje na Maryję, Maryja pozostaje dziewicą, staje się matką 
– i to Matką Syna Bożego. 
Pan zadziwia i zaskakuje. Nam, ludziom wierzącym pozostaje 
tylko jedno, kontemplować postępowanie Boga i sposób 
wypełniania Jego obietnic. 
Te cuda dokonały się dla naszego zbawienia. W tym wszystkim 
wyraźna jest miłość Trójcy Najświętszej do każdego z nas: Jezus 
wcielił się dla nas i dla naszego zbawienia. Dzięki Maryi 

wszystko zostaje wypełnione. Jej współpraca z Bogiem zasługuje na naszą 
wdzięczność. 
 

To zdjęcie, 
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