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 ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. 
Apostołowie wszystko mieli wspólne. Łączyły ich nie tylko zasoby portfela, 
lecz także wzajemne zaufanie. Jeśli kurczowo trzymamy się swoich skarbów, 
to skupiamy się wyłącznie na sobie i wciąż udoskonalamy system 
ubezpieczeń. Drzwi były zamknięte – tak bardzo uczniowie przeżywali lęk. 
Wydawało im się, że świat się rozpadł, bo skończyła się przygoda z Jezusem. 
Fakty odczytywali tylko na swoją niekorzyść. Nagle wkroczył ktoś z zewnątrz, 
zupełnie nieschematycznie (ani nie zapukał, ani nie wszedł przez drzwi jak 
zwykli ludzie), i powiedział: „POKÓJ WAM!” 

http://www.czarze/


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

Wielkość tego Kardynała - Prymasa 

przeżywałam jako dziecko w bardzo 

bogobojnej rodzinie. Słuchałam rozmów, 

z których wypływała duma, że mamy 

wielkiego Polaka i Kapłana. Mogłam nie 

rozpoznawać na zdjęciach ówczesnych 

polityków, ale jako dziecko rozpoznawałam 

księdza Prymasa. Bardzo słusznym wydaje się 

zdanie, że ksiądz Stefan kardynał Wyszyński, 

Prymas Polski, ocalił od zniszczenia Kościół, 

Polskę i Polaków. Otoczenie nazywało Go 

„Ojcem". Był Ojcem, ale i wielkim 

Nauczycielem. Czasami mówił o sobie: „Jestem nauczycielem Narodu w 

Kościele". Swoją pracę pasterską i kapłańską w Ojczyźnie Ojciec przeżywał 

jako służbę Narodowi i Kościołowi. Pragnął, aby Polska była rzeczywistym 

królestwem Chrystusa i Maryi, i by każdy Polak pamiętał, „co zawdzięcza 

Narodowi i co powinien mu świadczyć". Sam ufnie przyjął wybór Opatrzności 

na Nauczyciela i Ojca Narodu i przeprowadził nas przez Morze Czerwone 

komunizmu. Ocalił od zniszczenia Kościół, a wraz z nim Naród i Polskę. Naród 

nadał mu tytuł Prymasa Tysiąclecia, jako pierwszemu w całej swojej historii. 

Naród rodziną rodzin. Mówił w Wambierzycach w 1980 roku: „Dla Narodu 

największą radością i łaską jest rodzina”. Pamiętajmy, że jak długo będą 

w kołyskach płakały dzieci polskich matek, tak długo możemy być spokojni o 

przyszłość naszego Narodu”. Siłę Narodu upatrywał Ojciec w wierze 

i w Kościele, w naszej miłości do Chrystusa i Maryi. „Wiara jest siłą" – 

powtarzał. Wiara scaliła Naród i rodziny. I twierdzą stał się każdy próg, i do 

pomógł nam Bóg. Przypominał: „Taki będzie Naród, jakie będą rodziny. 

Zwarta rodzina jest podstawą budowania Narodu ". 



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

W dawnych kulturach istniała wyłącznie między ludźmi relacja 
podmiotowa, ale niekoniecznie relacja miłości. Nie każde spotkanie jest 
miłością, ale nie ma miłości bez relacji spotkania. Poprzez relacje spotkania 
mogę wejść w obszar miłości, która „nie szuka swego". W relacji spotkania 
staję wobec „ty", teraz, w tym momencie, i tylko z tym jednym „ty". Moje 
„ja" znika. „Tracę” je na tak długo, jak długo trwa spotkanie. Bo jeżeli to 
spotkanie ma w końcu stać się miłością, to zgodnie z tekstem biblijnym, tracę 
właśnie to, co pragnę zachować. Jak pisze św. Augustyn: „Jeżeli kochasz 
twoją duszę, to grozi niebezpieczeństwo, że ona zginie. Nie wolno ci jej więc 
kochać, ponieważ nie chcesz, żeby ona zginęła. Ale skoro nie chcesz, by 
zginęła, kochasz ją". 

Chory człowiek w nowoczesnej klinice. 
Śmiertelnie chory, wokół niego plejada troszczących 
się lekarzy i pielęgniarek. Nadszedł kapłan i widział, że 
ci zajęci ludzie nawet na chwilę nie przerywają pracy, 
by wysłuchać chorego, czy może coś mu powiedzieć. 
Mogli nawet mieć rację, że nie znaleźli czasu na 
spotkanie z nim, że ważniejsze były jego procesy 
fizjologiczne, niż on jako osoba, niż jego obecność, ale 
było to wyraźne, jak bardzo człowiek spragniony jest 
spotkania. Spotkania przez uśmiech, ciepło czyjejś 
dłoni, zatrzymanie się. 

Każdy człowiek potrzebuje drugiego „ty". Jeżeli go nie otrzymuje, 
pojawia się jakieś zranienie. Dzisiejszy człowiek, żyjący coraz intensywniej 
relacją przedmiotową, czasooszczędną, żyjący w pędzie, być może sam nie 
zdaję już sobie sprawy, że potrzebuje relacji spotkania. Bo sam też nie ma 
kiedy zatrzymać się, by ofiarować swój czas tylko tej jednej osobie, by mówić 
jej, choćby bez słów, samą postawą: „Dobrze, że jesteś. Potrzebuję ciebie ". 

”Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; 
byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie..." (Mt 25,35). Powinniśmy być dla 
siebie nawzajem darem. Ale to może się dokonywać jedynie w relacji 
podmiotowej, kiedy pozwalam drugiemu się obdarować, i kiedy pozwalam 
Bogu obdarowywać mnie w tej niezwykłej relacji spotkania z Bogiem "Ty". 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (12) 
Święty Józef wygłosił 
swoje „Tak" na spełnienie 
woli Boga niemniej 
radośnie, jak Maryja 
swoje „Fiat". Jego 
małżeństwo miało być 
odmienne od tego, które 
sobie zaplanował, a które 
teraz miało o wiele 
większe znaczenie. Kiedy 
Bóg powołuje człowieka 
do misji specjalnej, 
zawsze wymaga 
zrezygnowania z planów i ludzkich punktów widzenia. Tak uczynił z 
Abrahamem, kiedy poprosił go, aby zostawił swój dom i swoją ziemię 
i wyruszył nie wiedząc, dokąd Bóg miał go poprowadzić. Tak samo było 
z prorokami, którzy myśleli jedynie o pokornym kontynuowaniu pracy ich 
ojców. Tak też postąpił z apostołami, gdy wezwał ich do pozostawienia 
wszystkiego i do pójścia za nim. I wreszcie tak samo dalej czyni wobec tych, 
których powołuje do całkowitego poświęcenia się Mu. 
Kiedy 8 grudnia 1870 roku papież Pius IX ogłosił św. Józefa patronem Kościoła 
powszechnego, to wielu sądziło, że papież wzywał jeszcze jednego opiekuna 
w chwili, gdy jego ziemska władza zdawała się kończyć. Było to jednak 
uznanie faktu ewangelicznego, bo gdy Bóg powierzył Józefowi osobę Jezusa, 
to powierzył mu również Jego Mistyczne Ciało – Kościół. 
Pan przemawia do nas przez nasze zdolności i przez różne okoliczności 
naszego życia. Dyspozycyjność wobec Jego planów często może doprowadzić 
nas do zrezygnowania z naszych planów i naszych celów. Plan Boży dotyczy 
każdego z nas, jest zawsze planem zbawienia: jeśli żyjemy w zgodzie z wolą 
Bożą, to nasze życie będzie sukcesem we wszystkich przypadkach. O pomoc 
prosimy nie tylko Maryję, ale również św. Józefa, gdyż przez Boga zostaliśmy 
powierzeni jego opiece jako członkowie ciała Chrystusa. 



MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 
Józefie święty, jaką Ty miałeś ogromną wiarę i zaufanie Bogu, że 

potrafiłeś przyjąć tak niepojętą Tajemnicę. Jak wielkim zaufaniem 

obdarzył cię Bóg, skoro Twojej opiece powierzył Jedynego Syna, 

Jezusa Chrystusa – Boga, który stał się człowiekiem. Józefie święty, 

Naucz mnie cichości i  zasłuchania się w każde Boże natchnienie. 

Naucz mnie takiego zadziwienia się Bogiem, aby nie mówić żadnego 

słowa. Józefie dobry, Naucz mnie kochać Jezusa i Jego Matkę. Naucz 

mnie ofiarować każdą moją pracę i każdy mój trud, i moje cierpienie 

Jezusowi i Jego Matce. Józefie święty, Opiekunie Świętej Rodziny, 

pierwszego Kościoła w domku nazaretańskim, miej w opiece Ojca 

Świętego i cały Kościół Chrystusowy. Proszę cię pokornie, aby moja 

rodzina była kościołem domowym. Święty mój patronie, Ty miałeś tę 

łaskę umierać na rękach Pana Jezusa. Bądź przy mnie w chwili mej 

śmierci, przemożny Orędowniku u Boga, mego Pana, pomóż mi 

wysłużyć sobie wieczne Bogiem zadziwienie. Amen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DOWODY ZMARTWYCHWSTANIA  

PANA JEZUSA 

Jezus zostawił nam dwa rzeczowe dowody na to, że prawdziwie 

zmartwychwstał. Pierwszy to Całun Turyński - płótno grobowe, w którym 

owinięte było Jego Ciało przed złożeniem do grobu. Drugi – chusta 

z Manoppello, która była położona na Jego głowie. Chusta i płótno są 

dwoma  niezbity mi dowodami Jego zmartwychwstania. Na tej chuście Jezus 

zostawił odbicie swojej twarzy, a  na niej są widoczne ślady ran. Chusta 

znajduje się w głównym ołtarzu kościoła w Manoppello. Wielokrotne 

badania naukowe tego tajemniczego obrazu Boskiego Obliczam stwierdzają, 

że obraz ten jest dziełem Boga, a nie jest dziełem człowieka. Wyniki 

naukowych ekspertyz jednoznacznie wskazują, że w tym obrazie nie ma 

żadnej farby, pigmentu. Mamy obraz sprzed 2000 lat, a na nim nie ma żadnej 

farby... Inną zdumiewające cechą obrazu z Manoppello jest przeźroczystość 

płótna oraz to, że obraz jest doskonale widoczny zarówno z jednej jak i 

drugiej strony. Tak jak na przeźroczach. Wraz ze zmieniającym się 

oświetleniem zmienia się obraz, tak jakby żył. Jeśli patrzy się na niego pod 

jasne światło – obraz znika. Twarz Jezusa z Manoppello jest zadziwiającym 

wizerunkiem, który został utrwalony na drogocennym, antycznym płótnie. 

Jest to najdroższa tkanina w starożytności – bisior – zwana morskim 

jedwabiem. Bisior jest przeźroczysty, ogniotrwały jak azbest. Nie można na 

tym materiale czegokolwiek namalować. Obraz oblicza jest doskonały. 

W prywatnych objawieniach Marii Valtorty, mistyczki włoskiej, która na 

prośbę papieża Piusa XII spisywała wypowiedzi Chrystusa, między innymi 

kilka słów o tej chuście, którą Jezus nazywał „Chustą Weroniki”: „Chusta 

Weroniki jest bodźcem dla waszych sceptycznych dusz. Wy racjonaliści, 

ozięble chwiejący się w wierze, którzy przeprowadzacie bezduszne badania, 

porównajcie odbicie twarzy na chuście z odbiciem na całunie. To pierwsze 

jest twarzą żyjącego, to drugie zmarłego. Jednak długość, szerokość, cechy 

somatyczne, kształt, charakterystyka są takie same. Nałóżcie na siebie te dwa 

odbicia, zobaczycie, że sobie odpowiadają. To Ja jestem. Pragnę wam 



przypomnieć, kim byłem i kim się stałem z miłości do was, abyście się nie 

zagubili, nie stali ślepymi, powinny wam wystarczyć te dwa odbicia, aby 

doprowadzić was do miłości, do nawrócenia. Do Boga ". 

Badania naukowe doprowadziły do zaskakującego  odkrycia. Okazało się, że 

martwe oblicze z całunu turyńskiego i twarz żyjąca z Manoppello to ta sama 

osoba. Założenie folii z twarzą z całunu na twarz z Manoppello jest 

graficznym, matematycznym dowodem na to, że mamy do czynienia z tą 

samą osobą. Z naukowego punktu widzenia nie ma żadnych wątpliwości, że 

obydwa oblicza odpowiadają sobie w strukturze i wymiarach. Zgodność jest 

wyjątkowa. Z naukowego punktu widzenia wizerunki te nie miały prawa 

zaistnieć. Dając nam obraz swojego ciała Chrystus wzywa nas do nawrócenia, 

do nawiązania osobistego kontaktu w sakramentach pokuty i Eucharystii 

oraz w codziennej wytrwałej modlitwie. 

Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał, aby nas przeprowadzić ze śmierci 

grzechu do wiecznej radości Zmartwychwstania. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         CHUSTA Z MANOPPELLO                                   CAŁUN TURYŃSKI 



 

W artykule o św. Józefie zamieściłam informację o zawierzeniu 

Kościoła powszechnego przez papieża Piusa IX.  Na świecie 

są państwa, które zawierzyły swój naród temu Świętemu. 

 

Dnia 7 października 2021 roku świętemu Józefowi 

zostanie zawierzona Polska. 

Aby się do tej uroczystości dobrze przygotować Kościół 

w Polsce podejmuje odprawianie nabożeństwa do 

przeczystego serca św. Józefa w pierwsze środy miesiąca. 

Wiąże się ono z nabożeństwem pierwszych sobót miesiąca. W 

łączności ze św. Józefem wynagradzamy w nim 

Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu 

Maryi. 

Podejmijmy wspólne nabożeństwo do Przeczystego Serca św. 

Józefa, by ratować Kościół, wiarę i nasze rodziny. Zawieszając 

się św. Józefowi, przejdziemy zwycięsko przez zagrożenia. 

 

Warunki odprawienia nabożeństwa: 

1.Spowiedź i Komunia święta wynagradzająca Niepokalanemu 

Sercu Maryi. 

2. Rozważania na poszczególne środy miesiąca. 

3. Litania do św. Józefa. 

4. Wybrane modlitwy do św. Józefa. 

5. Wzbudzenie intencji na zakończenie nabożeństwa.  

 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 

 



    KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
 

WSPÓŁODKUPICIELKA 
 
Boskie macierzyństwo nie uchroniło Maryi przed cierpieniem. Być może 
wątpliwości Józefa i niepewność, co do Jego decyzji, były Jej pierwszym 
wielkim cierpieniem. Ukazuje je z dużą dokładnością święty Mateusz 
w Ewangelii (1,18-21). 
Dwa wielkie aspekty związane ze zbawieniem ludzkości, były trudne do 
zrozumienia nawet dla tych, którzy zagłębiali się w prawdy wiary tak, jak 
Maryja i Józef. Są nimi: 
1. Jezus jest prawdziwie Synem Boga, poczętym przez Ducha Świętego; 
2. Jezus jest prawdziwie obiecanym Mesjaszem – potomkiem króla Dawida i 
zrodzony z Dziewicy. 
Rozterki Józefa rozwiewa dopiero Anioł – posłaniec Boga, który wyjaśnia 
Józefowi całą sytuację. Jego wiara pozwala na całkowite posłuszeństwo 
Bogu. Nie bał się niczego. Jego przemiana była końcem koszmaru dla Maryi. 
Słusznie zauważyła św. Teresa z Avili, że Pan Bóg zsyła więcej krzyży tym, 
których kocha. Bóg wybrał Maryję, ale nie dał Jej łaski zrozumienia swoich 
planów, które uchroniłyby Ją od wątpliwości, niepewności i wielu pytań bez 
odpowiedzi. 
Często droga naszego życia jest całkowicie odmienna od naszych 
przewidywań. W tym przypadku Józef jest dla nas wielkim wzorem wartości; 
Pan nie musi nam wyjaśniać motywów swojego postępowania. On szuka 
człowieka, który wypełni Jego wolę bez pytania o motywy. Czasami prosi nas 
o jakieś odważne słowo, innym razem wymaga zawierzenia. Cierpliwość, 
milczenie i oczekiwanie – oto cnoty, które często kosztują więcej niż 
działanie. 
Na zakończenie tej części analiz wydarzeń zwalczających zło, a związanych z 
Maryją, zauważmy, że istnieje bardzo wyraźny pomost pomiędzy 
starotestamentalnymi proroctwami i ich wypełnieniami w Nowym 
Testamencie. Myślę tu o Izajaszu, który działał na przełomie VIII i VII wieku 
przed narodzeniem Chrystusa. W siódmym rozdziale jego Księgi czytamy: 
„Oto panna pocznie i porodzi Syna. Proroctwo to, które przez osiem wieków 
miało ukryte znaczenie, staje się zrozumiałe w czasach, o których pisze święty 
Mateusz. 
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