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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Czytania: (Dz 4.32-35), (1 J 5.1-6); Psalm: (Ps 118) 

Słowa z Ewangelii wg św. Jana (20,19-31) 
 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

       „Pokój wam!". 

 Jezus nie  ustawia uczniów w szeregu, 

nie zaczyna od rozliczenia: „ten 

sprzedał mnie za 30 srebrników, tamten 

zdradził 3 razy jednej nocy, inni nie 

wytrzymali nawet jednej godziny na 

modlitwie, prawie wszyscy uciekli z pod 

Krzyża”. Chrystus wypowiada słowa 

otuchy: „Pokój wam! Możecie czuć się 

bezpiecznie. Zobaczcie moją ranę – 

przeszedłem drogę cierpienia, bólu, 

samotności, lęku". Koronka do 

Miłosierdzia Bożego to nieustanna 

prośba: „Okaż, Panie, miłosierdzie mnie 

i innym ludziom ". To znaczy "Daj mi 

poczuć, doświadczyć, że mnie 

kochasz”. 

             JEZU, UFAM TOBIE! 

http://www.czarze/


GRZECH 
Nie sposób mówić o miłosierdziu bez określenia tego, co umożliwia jego 

okazanie. Grzech. Wystarczy przypomnieć najstarszą historię z raju, by 

wiedzieć, że człowiek jest słaby, bardzo niewiele uczynić może bez pomocy 

Ducha Świętego. Pan Bóg ustanowił prawo, by pomóc ludziom poznać, co 

jest dobre, a co złe – grzeszne. 

Czym jest grzech? Wiele wielkich umysłów zajmowało się tą sprawą. 

Wystarczy wspomnieć dwóch wielkich świętych: Augustyna z Hippony 

i Tomasza z Akwinu. W materii grzechu znajdziemy też wypowiedzi w Piśmie 

Świętym, choćby wyżej wspomniana historia z Księgi Rodzaju. Grzech jest 

przestępstwem, wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie i prawemu 

sumieniu. Każdy zły czyn jak morderstwo, kradzież itp. są brakiem miłości do 

Pana Boga i bliźniego. Grzech rani naturę człowieka i rozbija jedność ludzi – 

np. obmowa, zazdrość. Św. Augustyn określił go jako „słowo, czyn lub 

pragnienie przeciwne prawu wiecznemu ". 

Psalm 51 głosi, że grzech obraża Pana Boga: „Tylko przeciw Tobie 

zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą". Grzech jest 

przeciwieństwem miłości Boga do nas. Jego natura jest odwracaniem 

naszego serca od Boga Ojca, Boga – miłości. Jest więc „miłością siebie, 

posuniętą aż do pogardy Boga" (Święty Augustyn). 

Ewangelia – Dobra Nowina o Jezusie Chrystusie – jest w pełni objawieniem 

Miłosierdzia Bożego dla grzeszników. Wszyscy mamy w pamięci obchody 

świąt Wielkiej Nocy, kiedy to rozpamiętywaliśmy poświęcenie, miłość aż do 

wyniszczenia i doskonały obraz Miłosierdzia Boga. Grzech powoduje 

wywyższenie siebie, czyli jest przeciwieństwem posłuszeństwa Jezusa, który 

dokonał zbawienia (Flp 2,6 – 9). 

W krzyżowej męce Jezusa miłosierdzie odniosło zwycięstwo nad grzechem. 

Przypomnijmy tylko brutalną siłę grzechu tych, którzy towarzyszyli Mu 

w dniu egzekucji: niedowiarstwo, nienawiść, odrzucenie, drwiny, 

tchórzostwo Piłata, okrucieństwo żołnierzy, zdradą Judasza.  

W tej atmosferze rodzi się największe dobro – Miłosierdzie Boże, zbawienie. 



N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
CHRZEST 

Podstawą do dzisiejszych zamyśleń będzie wypowiedź papieża 
Franciszka z 10 stycznia 2021 roku. Po 30-tu latach życia ukrytego zaczyna 
się, od momentu chrztu, życie publiczne Pana Jezusa. Jezus jest Bogiem. Nie 
potrzebuje chrztu. A Janowy chrzest polegał na obrzędzie pokutnym, był 
znakiem nawrócenia, proszenia o wybaczenie grzechów. Pan nie 
potrzebował tego, Jan Chrzciciel usiłował się sprzeciwić. Jednak Jezus pragnął 
być z grzesznikami, chce jak człowiek poczuć ciężar grzechów. Ten czyn 
pierwszego dnia publicznego życia dokładnie określa Jego misję - dążenie do 
zbawienia. Czyni to jednak inaczej niż ziemscy królowie, władcy. On zbawia 
nie przez ustawę czy dekret – z góry, ale wychodząc nam naprzeciw, uniżając 
się, biorąc na siebie nasze grzechy. 

 Bóg stał się człowiekiem, byśmy mogli Go naśladować, pomagając 
innym – nie osadzając, współczując, dzieląc się miłością Boga. Cechą naszego 
Pana jest bliskość w stosunku do nas. Chrzest w Jordanie jest formą 
„zanurzenia" Pana Jezusa we współczucie nam. Wtedy też objawia się 
gołębica – Trójca Święta. Bóg objawia się, kiedy pojawia się miłosierdzie. 
Jezus staje się sługą grzeszników i zostaje publicznie ogłoszony Synem. 
Miłość przyzywa miłość. I znowu Jezus daje nam przykład. W każdej służbie 
drugiemu człowiekowi, w każdym uczynku Miłosierdzia, objawia się Bóg. 
Miłosierdzie pojawia się wcześniej zanim coś uczynimy, bo jesteśmy w nim 
zanurzeni. Stąd wniosek, że zostaliśmy zbawieni za darmo. Zbawienie jest 
bezinteresownym gestem Miłosierdzia Boga względem nas. 

 Podsumujmy papieską wypowiedź słowami innego papieża św. Jana 
Pawła II, przedstawiającą role Miłosierdzia w Kościele („Dives 

in misericordia"): „Kościół 
żyje swoim autentycznym 
życiem, kiedy wyznaje i 
głosi miłosierdzie – 
najwspanialszy przymiot 
Stwórcy i Odkupiciela – 
i  kiedy ludzi przybliża do 
Zbawicielowych zdrojów 
miłosierdzia, których jest 

dyspozytariuszem i szafarzem". 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (11) 
Modlitwa i czyn 

 Św. Józef jest symbolem najbardziej doskonałej postawy 

chrześcijanina. Postawa ta nawiązuje do prologu Ewangelii 

św. Jana: „Słowo stało się Ciałem". Milczenie jest modlitwą 

często o wiele trudniejszą niż wygłaszanie potoku słów. W 

milczeniu, w ciszy, Pana Boga można usłyszeć, tak jak słyszał 

go milczący Józef. A słowo usłyszane pozwoliło mu na doskonały czyn. 

Zaakceptował kondycję Maryi, wspierał Ją i Jej misję. Później emigrował wraz 

z Rodziną do Egiptu, bo tak nakazał mu Bóg. W odpowiedniej chwili powrócił, 

kiedy minęło niebezpieczeństwo. 

Ilu z nas miało ciche tchnienia, ale nie usłyszeliśmy ich, bo ludzka logika, nasz 

rozum wskazywał co innego. 

 A któż wie lepiej - Pan Bóg, czy my? Św. Józef rozumiał, że świat jest wielką 

machiną, której inżynierem – Stwórcą jest sam Bóg. Co działoby się 

z maszyną, gdyby poszczególne tryby, śruby, paski klinowe itp. chciały czynić 

wszystko po swojemu? Chaos. A my zgadzamy się na rządy naszego rozumu. 

Brak nam pokory. Nasza wielkość nie pozwala nam zaufać Bogu. A św. Józef? 

On modląc się milczeniem, wielbił Boga i zgadzał się z Jego wolą. Wypełnił w 

ten sposób swoją misję i pomógł w wypełnianiu się jedynych w swoim 

rodzaju misji Jezusa i Maryi. 

Jezus jest radykałem. Nasza wiara opiera się na konkretach, na zbawczej 

historii. Wspaniałym tego przykładem jest milczący i pracujący św. Józef. 

Patrząc na niego można też lepiej zrozumieć powiedzenie Pana Jezusa, że jest 

On „Drogą, Prawdą i Życiem".  

Tu nawiążmy do nauczania papieża św. Jana Pawła II: „Ewangelie mówią 

wyłącznie o tym, co Józef <uczynił>… Józef obcował na co dzień z tajemnicą 

<od wieków ukrytą w Bogu>, która <zamieszkała> pod dachem jego domu". 

 



MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA - PATRONA  

 

PRACY 

Chwalebny Józefie Święty, wzorze wszystkich pracujących, 
uproś mi łaskę, bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu 
zadośćuczynienia za me liczne grzechy: 

bym pracował sumiennie, raczej z poczucia obowiązku niż dla 
swojego upodobania, 

bym pracował z weselem, wdzięcznością dla Boga, upatrując 
swą chlubę w życiu i rozwijaniu przez pracę darów odebranych 
od Boga, 

bym pracował w porządku, spokojnie, w miarę moich sił 
i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami, 

 bym pracował przede wszystkim w 
czystej intencji i z zapomnieniem o 
sobie, mając nieustannie przed oczyma 
śmierć i rachunek, który muszę złożyć za 
czas stracony, ze zmarnowanych 
talentów, z opuszczenia dobrego, z 
próżnej dumy w powodzeniu, tak 
szkodliwej w dziełach Bożych. 
Wszystko dla Jezusa, wszystko przez 
Maryję, wszystko na Twój wzór, o Święty 
Patriarcho Józefie. To będzie moim 
hasłem w życiu i przy zgonie. Amen. 



O miłosierdziu BOŻYM 
ROLA S. FAUSTYNY 

PIĘĆ NABOŻEŃSTW DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 

S. Faustyna Kowalska, święta, znana jest dziś w Kościele jako mistyczka, czyli 
ktoś mający widzenia i objawienia. 
Urodziła się w biednej rodzinie jako trzecie z dziesięciorga dzieci, we wsi 

Głogowiec niedaleko Krakowa. Na 
chrzcie otrzymała imię Helena. Od 
dziecka odznaczała się pobożnością, 
umiłowaniem modlitwy. Była 
pracowita, posłuszna i wrażliwa na 
ludzką biedę. Do szkoły chodziła tylko 
3 lata, a jako 16-latka wyjechała w 
okolice Łodzi, by tam pracować na 
swoje utrzymanie oraz pomoc 
rodzicom. 
Powołanie do życia zakonnego 
odczuwała już w wieku 7 lat, ale 
zrealizowała swoje marzenie dopiero 
w wieku 17 lat, wstępując do 
Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia w Warszawie. S. Marię 
Faustynę opisywano jako osobę, która 
gorliwie spełniała swoje obowiązki, 
wiernie zachowywała wszystkie 
reguły zakonne, była skupiona i 

milcząca oraz pełna bezinteresownej miłości dla bliźnich. W zakonie Pan 
obdarzył ją i rozwinął w niej wiele łask: kontemplację, poznanie Miłosierdzia 
Bożego, wizje, ukryte stygmaty, dar proroctwa i czytania w ludzkich duszach. 
Przeżywała też niezwykle bolesne doświadczenie tzw. ciemnych nocy. Pod 
koniec życia cierpiała z powodu tzw. biernej nocy życia. Chorowała na 
gruźlicę. Zupełnie wyniszczona fizycznie i w pełni dojrzałości duchowej, 
zmarła 5 października 1938 roku. Pogrzeb odbył się na cmentarzu w 
Krakowie - Łagiewnikach. 
Posłannictwo s. Faustyny polegało na przypomnieniu odwiecznie znanej, ale 
zapomnianej, prawdy wiary O miłości miłosiernej Pana Boga do człowieka 



oraz na przekazaniu nowych form kultu Miłosierdzia Bożego. Ich praktyka ma 
odrodzić życie religijne Kościoła. Pan Jezus sam podyktował rodzaje 
nabożeństw i obietnice dane z ich odprawiania. 
 Oto pięć rodzajów nabożeństw do Miłosierdzia Bożego: 
 1. Obraz Jezusa Miłosiernego. Treść obrazu łączy się z dwoma wydarzeniami 
ewangelicznymi: ukazaniu się zmartwychwstałego Jezusa w Wieczerniku i 
ustanowieniu sakramentu pokuty (Ewangelia z pierwszej Niedzieli 
Wielkanocnej). Obraz ten symbolizuje wydarzenia, które najpełniej mówią o 
miłości Boga do człowieka. 
Kultowi obrazu, polegającemu na chrześcijańskiej ufności i miłosierdzia, 
przypisał Pan Jezus obietnice: wiecznego zbawienia, postępów na drodze 
chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci i inne łaski, o które 
wierni z ufnością prosić będą. 
2. Święto Miłosierdzia ustalono według wskazówek Pana Jezusa. Odbywa się 
ono w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, co wskazuje na ścisły związek 
pomiędzy wielką tajemnicą Odkupienia a tajemnicą Miłosierdzia Bożego. Ten 
związek jest jeszcze mocniej podkreślony przez nowennę do Miłosierdzia 
Bożego, która rozpoczyna się w Wielki Piątek. Obietnica: - kto będzie w tym 
dniu w stanie łaski uświęcającej, przyjmie Komunię Świętą – ten dostąpi 
zupełnego odpuszczenia win i kar. 
3. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Kto odmawia ją codziennie w pełnej 
pokorze, wytrwałości i zgodzie na wolę Bożą, ten może oczekiwać  spełnienia 
obietnic, które dotyczą szczególnie godziny śmierci: łaski nawrócenia i 
spokojnej śmierci. Dostąpią tych łask także konający, przy śmierci, których 
będzie ona odmawiana.  
4. Godzina miłosierdzia – godzina, w której czcimy śmierć Pana Jezusa. 
Modlitwa koronką ma spełniać trzy warunki: 1/ Ma być skierowana do 
Jezusa; 2/ Ma się odbywać o godzinie trzeciej; 3/ Ma się odwoływać do 
wartości i zasług Męki Pańskiej. 
Obietnica: „uprosisz wszystko dla siebie i innych, w tej godzinie stała się łaska 
dla świata całego – miłosierdzie zwyciężyło sprawiedliwość ". 
 5. Szerzenie  czci miłosierdzia. Miłosierdzie opiera się na czynie. Sama 
modlitwa nie wystarczy, aby stać się wiernym wyznawcą Jezusa Chrystusa. 
Miłosierdzie nie wymaga wielu słów, ale chrześcijańskiej postawy, zaufania 
Bogu i stawania się coraz bardziej miłosiernym. Kult Miłosierdzia Bożego 
zmierza do odnowy życia religijnego Kościoła. 



WIELKA TAJEMNICA 

Jak pojąć to, co rozumem niepojęte, 

 jak dotknąć Tajemnicy Twojej obecności 

 w Świętej Eucharystii 

 wiara tylko zostaje 

maleńka iskierka Twojego błogosławieństwa 

 wiara w to, żeś Ty naprawdę umarł 

 żeś zmartwychwstał i że powrócisz 

 wiara jest dla mnie niepojętą Tajemnicą 

 szczególnie teraz, gdy świętuję 

 Twoje zmartwychwstanie 

 gdy patrzę na Twoje Święte Ciało i Krew 

złożone na ołtarzu 

 zostawione bym nigdy nie zapomniał 

 że moje życie się zmienia 

 ale się nie kończy 

 że i ja zmartwychpowstanę 

 

ks. Marek Chrzanowski FDP 

 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 

JEZU, UFAM TOBIE! 



  KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Po radosnym, natchnionym powitaniu św. Elżbiety Maryja wygłasza hymn, w 

którym chwali Boga. Jest to główny hymn Nowego Testamentu o niezwykle 

bogatej treści. „Magnificat"– to jedna z  najcudowniejszych perełek w Biblii. 

Są sytuacje, w której człowiek obdarowany zostaje milczeniem, bo Pan Bóg 

chce działać, a my tak jak Maryja jesteśmy tylko jego narzędziami. Jaką ulgę 

musiało przynieść młodej matce dostrzeżenie, że Elżbiecie objawiono Jej 

sekret. Efektem tej radości jest hymn „Wielbi dusza moja Pana". 

 Oto kilka uwag o „Magnificat". Jego treść jest pomostem między Starym 

i Nowym Testamentem. Zawiera on 80 cytatów starotestamentalnych. Cała 

wiedza Maryi została wygłoszona z miłością i radością – tekst nie jest 

zlepkiem  zapożyczonych zdań, jest spójny. Maryja była szczęśliwa, bo Bóg  ją 

wybrał, nie zważając na Jej nicość. Była szczęśliwa, bo był w niej Syn Boga – 

Jezus. Szczęściem było też to, że przebywała z krewną, która Ją rozumiała i w 

Jej obecności mogła okazać radość. 

 Pierwsze słowa nawiązują do Anny – matki Samuela, która długo oczekiwała 

syna (1 Sm 1–10). Następnie hymn nawiązuje do ksiąg historycznych, 

prorockich i Psalmów. W Starym Testamencie słowa o Bogu, pochodzą od 

Niego samego i są modlitwami. Nazywane są szkołą modlitwy. Kto ich często 

używa, a tak czyniła Maryja, uczy się zwracania do Pana Boga w 

spontanicznej modlitwie. „Magnificat" jest podzielony na trzy części: 

1. Maryja medytuję nad tym, co Bóg w Niej uczynił. Dostrzega swoją nicość i 

wie, że to, co w Niej się dzieje ma na celu realizację planu zbawienia. Ta część 

kończy się proroctwem, uwidaczniającym zrozumienie wielkości Bożych 

czynów: „Odtąd wszystkie pokolenia będą mnie nazywać szczęśliwą". 2. 

Maryja medytuję nad Bożym postępowaniem. Przewiduje to, co stanie się z 

ludźmi, np. pyszniący się zostaną rozproszeni, bogaci staną się nędzarzami, a 

pokorni będą wywyższeni, głodni będą obdarzeni wszelkimi dobrami. 3. Tutaj 

Maria czuje się Tą, która wypełni wszystkie przyrzeczenia dane Izraelitom 

przez Boga. Zwłaszcza Abrahamowi. Na Niej kończy się ta misja. Od Niej 

bierze początek sam Mesjasz i nowy lud Boży. 
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