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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Dz 4,8-12); (1 J 3.1-2 ); Psalm: (Ps 118) 

Słowa z Ewangelii wg św. Jana (J 10.11-18) 
 

 

 ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

„Ja jestem dobrym pasterzem”. 

Wyzwań wiele, przed obowiązkami 
nie uciekniemy, trzeba świadomie 
opowiedzieć się za Jezusem. A On 
uspokaja: „Ja jestem dobrym 
pasterzem i znam swoje owce. 
Szatan chciałby was oskarżać, ale 
nie może. Bóg mógłby was 
oskarżać, ale nie chce”. Pasterz 
chce, by owce miały szczęśliwe 
życie wieczne i ziemskie – w 
obfitości, miłości, pokoju, 
zrozumieniu, aż ostatecznie w życie 
bez końca w królestwie Bożym. Kto 
z nas nie tęskni za takim życiem? 

 
 

http://www.czarze/


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
O PRYMASIE TYSIĄCLECIA KS. KARD. STEFANIE 
WYSZYŃSKIM W 120 ROCZNICĘ JEGO URODZIN  

I 40-LECIE ŚMIERCI 
 

W obronie tożsamości narodu 

Kardynał Wyszyński obronił duszę Polskiego Narodu. Uchronił naród 

od sowietyzacji, utraty odporności na kłamstwo, od podstępnego zwodzenia 

i pokusy raju na ziemi. Komuniści  używali wszystkich możliwych sposobów, 

by Kościół ośmieszać i piętnować, zohydzać i oskarżać, rugować z życia i 

wpływu na Naród. Tysiące agitatorów jeździło do szkół, świetlic, gmin, 

zakładów pracy na wiece, pogadanki, szkolenia, których głównym celem było 

niszczenie wiary, Kościoła i budowanie antyludzkiego świata zniewolenia i 

kłamstwa. Spędzano ludzie siłą, groźbami, robiono przerwy w pracy, grożono 

karą za nieobecność na agitatorskich spotkaniach. 

Na   polską ziemię przyszła czerwona zaraza, ale nas nie przemogła. 

Próba zbudowania świata bez Boga 

musiała zakończyć się fiaskiem. 

Wydziały propagandy i agitacji 

pracowały nieustannie – na szczęście 

bezskutecznie – by w Polsce powstał 

homo novus – homo sovieticus. 

Kościół wraz z pasterzami, na czele 

z Nauczycielem Narodu, stanął 

w obronie naszej tożsamości, abyśmy 

mieli prawo do własnych wyborów, 

do wolności sumień i życia zgodnego z 

naszą narodową kulturą i Bożymi 

przykazaniami. Gdy partia 

zapowiedziała utopię budowy 

nowego wspaniałego świata,  



Prymas zareagował: „Nie wolno zapomnieć o tysiącleciu naszej ojczystej 

i chrześcijańskiej drogi; nie wolno sprowadzać Narodu na poziom 

<zaczynania od początku>, jak gdyby tu, w Polsce, dotąd nic wartościowego 

się nie działo; nie wolno milczeć, gdy na ostatni plan w wychowaniu 

młodego pokolenia spycha się rodzimą kulturę, literaturę i sztukę, jej 

wypróbowaną moralność chrześcijańską oraz związek Polski z Kościołem 

Rzymskim i z przyniesionymi do Polski wartościami Ewangelii, Krzyża i 

mocy nadprzyrodzonych ". 

To dzięki duchowej sile i odwadze kardynała Wyszyńskiego Polska nie 

stała się siedemnastą republiką sowiecką. Wobec prób zanegowania 

dorobku wieków nasz Ojciec i Nauczyciel wszedł na świętojańską ambonę 

warszawskiej archikatedry, która była wtedy amboną Narodu, i powiedział 

prawdę w oczy rządzącym z obcego nadania. 

„Nasza godność narodowa wymaga - mówił z mocą, tą samą, co 

później Jan Paweł II Wielki – byśmy 

oparli się tej zarozumiałości, z jaką 

lekceważone jest wszystko, co 

polskie, na rzecz tak nam obcego 

importu. Jeżeli w czym mamy 

okazywać sprawiedliwość 

Ojczyźnie, to właśnie w tym, by nie 

odchodzić od niej w chwilach 

próby, ale mężnie stać na straży 

wspólnych nam wartości 

wypracowanych przez wielki 

w pracy rolników, robotników 

i rzemieślników, mężów nauki, 

mistrzów i artystów, kapłanów 

i wychowawców, pracujących 

pługiem, młotem, piórem, żywym 

słowem i na kolanach " (Warszawa 

sierpień 1977 roku). 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (13) 
O św. Józefie mamy niewiele informacji, ale im więcej myślę o Nim, nie o tym 
co powiedział, ale o Nim – to znaczy o Jego życiu i praktycznym działaniu, tym 
więcej budzi się refleksji. O Maryi mówimy, że była wypełniona łaskami Pana 
Boga. A co z Józefem? Dla mnie jest oczywistym, że On jest wypełniony 
pozytywnymi odpowiedziami na rady i nakazy Pana Boga. Jego wiara była 
rzeczywiście wiarą czynu. Praca w Jego wykonaniu była pełną służebności 
realizacją wiary. 
Za kilka dni – 1 maja – obchodzić będziemy wspomnienie liturgiczne świętego 
Józefa Rzemieślnika - człowieka pracy, mężczyzny, opiekuna Rodziny, w tym 
także opiekuna w sensie materialnym. Rzemieślnik w czasach Chrystusa to 
pozycja szanowanego ogólnie człowieka. Swój dom i zakład założył św. Józef 

w Nazarecie po powrocie z emigracji, z 
Egiptu. Był poważnym przedsiębiorcą, o 
czym pisze św. Mateusz (13,55-56). 
Ewangelista napisał o zdumieniu 
słuchających Jezusa w synagodze: „Jest 
przecież Synem cieśli. Czy Jego matka nie 
ma na imię Maryja ". W tym fragmencie 

nie został wymieniony św. Józef, bo już nie żył, ale pamięć o jego profesji 
pozostała. I to świadczy o dumie z jaką  wykonywano ten fach i szacunku 
społeczności. 
W Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej znajdujemy wzmiankę o ustanowieniu 
święta Świętego Józefa Rzemieślnika oraz o jego znaczeniu i możliwości 
uzyskania odpustu. Ustanowił to święto papież, Sługa Boży Pius XII w dniu 1 
maja 1955 roku, „w tym celu, aby godność pracy została uznana przez 
wszystkich ludzi i aby ta godność natchnęła życie społeczne i prawodawstwo, 
stanowione zgodnie z równym podziałem uprawnień i obowiązków". 
Dlatego udzielany jest odpust zupełny każdemu, kto powierzać będzie 
codziennie swoją działalność opiece św. Józefa, a także każdemu wiernemu, 
wyzywającemu Rzemieślnika z Nazaretu w modlitwach wstawienniczych za 
tych, którzy szukają pracy, aby mogli znaleźć zajęcie oraz, aby praca 
wszystkich ludzi była bardziej godna. 
 



0MODLITWA KU CZCI ŚW. JÓZEFA 
 

Święty Józefie, Mężu sprawiedliwy i doskonały, przeczysty 
Oblubieńcze Maryi, przybrany Ojcze Jezusa i opiekunie 
Świętej Rodziny! Tyś jest patronem pracujących i patronem 
dobrej śmierci. Pełen poświęcenia, wielkoduszności, 
bezinteresowny i szlachetny. My nie jesteśmy podobni do 
Ciebie, popełniamy wciąż wiele zła i w porównaniu z Tobą 
jesteśmy słabi. Chwiejność nasza sprawia, że sami sobie nie 
możemy ufać. 
 Pragniemy jednak być dobrymi, prawymi i szlachetnymi.          I 
tym zechciej nam pomóc! Chrystus Cię wysłucha. W ramach 
ziemskiego życia wzrastał pod Twoim okiem w Nazarecie 
w łasce u Boga i u ludzi, i był Ci posłuszny; tyś Go obronił przed 
mieczem Heroda. Proś Jezusa, by nam przebaczył wszystkie 
nasze winy, by dał nam łaskę miłowania bliźnich, jak Ty ich 
kochałeś; chcemy ich darzyć nie tylko życzliwym słowem i 
modlitwą, lecz także usilną pracą dla ich dobra, sprawiedliwą 
oceną ich starań i pracy, niesieniem pomocy i otuchy, pociechy 
stwarzaniem Im bardziej ludzkich warunków życia, tak jak ty 
troszczyłeś się oto dla Boga – Człowieka. Zapewnij na 
błogosławieństwo nieba na ostatnią chwilę, a na każdy dzień 
ziemskiego życia proś Jezusa o chleb powszedni dla nas i o 
zdolność przebóstwienia wszystkiego, co nie jest grzechem. 
Amen. 



BÓG JEST MIŁOŚCIĄ 

W tytule zawarte są słowa z Ewangelii według św. Jana. Były one także 

zawołaniem jednej z pielgrzymek św. 

Jana Pawła II do Polski. Tak. 

Z pewnością bez miłości nie ma życia. 

Przydarzyło mi się spotkać ludzi, w 

których nie było miłości. 

Przypominali  nienaoliwiony silnik, 

pełen zgrzytów i hałasu; ludzie 

wrzeszczący, a nie śpiewający, 

krzyczący, a nie mówiący cicho 

z uczuciem. Ci, którzy odczuwają muśnięcie Boga, wiedzą, że On przychodzi 

w ciszy i tylko w ciszy można Go usłyszeć. Można zasięgnąć Jego rady, tak jak 

najlepszego przyjaciela, poprosić, by uczestniczył w naszym życiu. On jest 

Miłością, a zatem źródłem wszystkiego tego, co z Niej wypływa: Prawdy, 

Mądrości, Piękna. Miłość daje nam przez działanie Ducha Świętego 

możliwość obdarowywania innych ludzi wszystkim tym, co nazywamy 

dobrem. W tym Pan Jezus jest naszym Mistrzem i Wzorem. Sam będąc 

Miłością wyjednał nam odpuszczenie grzechów, zbawienie i życie wieczne w 

Miłości. Trudno to sobie wyobrazić, a jeszcze trudniej pomyśleć, że wielu z 

nas boi się przejścia, boi się tego, co wyjednał dla nas Jezus. I tutaj 

przypomina mi się scena, o której czytałam, albo słyszałam, że konfesjonał z 

kapłanem i spowiadającym się są otuleni ramionami krzyża, na którym Jezus 

się znajduje, a Jego krople krwi spadają na człowieka i oczyszczają go.  

 Jak żyć, by dopomagać Panu Bogu dokonywać jeszcze więcej cudów. Cudów 

mojej przemiany człowieka przeciętnego, letnio wierzącego, myślącego o 

wierze, jako o czymś dodatkowym w życiu.  

A Bóg jest Życiem! Czy wierzysz, że Bóg naprawdę jest w tobie? 

 Wypełniając się miłością, wypełniasz się Bogiem. Kiedy działasz w miłości, 

działasz w Bogu, a wtedy wpływasz na człowieka obok, bo on może 

rozpoznać Stwórcę w tobie i czuje się tak, jakby przebywał z Bogiem. 



 Gdy zapraszasz Jezusa do swojego życia, do spotkań z innymi ludźmi, do 

rozmów, do swoich myśli, wtedy Bóg może działać przez ciebie: mówić, 

okazywać miłość, wspomagać. 

 Każdy człowiek, którego spotkasz przysłany jest przez Boga i potrzebne mu 

jest spotkanie z Panem w Tobie, a nie samym Tobą. 

 Z drugiej strony w każdym przychodzącym człowieku jest Jezus. On jest 

w każdym i dlatego trzeba jednoczyć się w miłości, łączyć we wzajemnej 

dobroci, wybaczać i czynić dobro „nieprzyjaciołom". W ten sposób goi się 

i zabliźnia porozrywane Ciało Chrystusa, aby znowu stanowić Jedno tak, jak 

przed pierwszym grzechem. 

 Pierwszy grzech był pierwszym odejściem od Pana Boga, pierwszym 

oddzieleniem i okaleczeniem Miłości. Od tamtej pory Miłość ciągle jest 

raniona, rozrywana, niszczona, aż do zamieniania jej w największy brud i zło. 

Rozwiązłość i egoizm są odwrotnością miłości, choć tak często słowo „miłość" 

służy im za nazwę. 

To, co jest najświętsze, co jest Jezusem, najbardziej zostało zbrukane tak, jak 

Jego ciało przed ukrzyżowaniem. 

Ilu ludzi dziś wie, co to jest miłość? Ilu łączy ją z dobrocią i czystością? 

Imię Boga – Miłość – służy do określenia największego brudu, który czyni 

ludzi mniej godnymi niż zwierzęta. 

Bóg chce zebrać wiernych – swoje dzieci, uleczyć je, przenieść i złączyć swoją 

miłością. Pragnie, aby wszyscy w Duchu Świętym stanowili JEDNO. 

Nie ma lepszych i gorszych dzieci – wszystkie są takie same. Różnią się tylko 

ranami, jakie w nich zadano miłości. Ale to są rany Chrystusa. To On cierpi i 

umiera, i wyczekuje pomocy i miłosierdzia. Najbardziej rani Jezusa i Go zabija 

w nas, gdy odwracamy się od Niego, Gdy zamieniamy miłość w egoizm, 

pychę, próżność. 

PROŚMY O MIŁOŚĆ.UFAJMY MIŁOŚCI.SŁUŻMY MIŁOŚCI. 

Św. Paweł: „Uważaj, abyś wypełnił posługę, którą wziąłeś od Pana ".     (Kol 

4,17). 

 



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

Wizyta Nikodema 
 Pan Jezus głosi, a raczej powołuje Królestwo Boże. Pierwszym etapem 
wstępowania w jego granice był chrzest, w którym zostaliśmy obmyci wodą 
z grzechu pierworodnego. Tym samym odwróciliśmy się od szatana, który był 
autorem pokusy zaistnienia tego grzechu. W Ewangelii św. Jana (3,7-15) 
"Jezus powiedział do Nikodema: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr 
wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi 
i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha ". 
 Kim jest Nikodem? To faryzeusz, a zatem Żyd znający bardzo dobrze Księgi 
Pisma Świętego. Zaintrygowały go słowa Jezusa o powtórnym narodzeniu. 
Nie umiał ich pojąć. Znamienny jest także fakt, że przyszedł on do Jezusa 
w nocy, co można odczytać, że jeszcze nie rozumiał nowego ujęcia wiary, nie 
poruszał się w świetle, jakie daje nauka Pana Jezusa. Nie rozumiał także 
wyjaśnień Pana. A odpowiedź jest w nich zawarta. To powtórne narodzenie, 
odnowienie człowieka następuje wtedy, gdy ktoś „narodził się z Ducha". 
Zesłanie Ducha Świętego – to spłynięcie ogników Ducha na apostołów, jest 
bardzo dobrym przykładem ich narodzin do nowego życia. Strwożeni, 
samotni, niewiedzący, co dalej czynić, po wylaniu Ducha Świętego otrzymali 
dary, których użyją w pracy ewangelizacyjnej. Mówili różnymi językami, stali 
się odważni aż do przyjęcia męczeńskiej śmierci, byli też napełnieni wiedzą i 
miłością. Napełnienie Duchem Świętym - to po prostu narodzenie się na 
nowo. 
Drugie z kolei zdanie wypowiedzi Jezusa charakteryzuje Ducha Świętego, 
Jego działanie: „... wieje tam, gdzie chce, …, nie wiesz skąd przychodzi i dokąd 
podąża". Aby współdziałać z Duchem Świętym konieczna jest pokora, która 
umożliwi zgodę na wypełnienie się woli Bożej. Każde sprzeciwianie się 
Duchowi, wymuszanie na Osobie Boskiej naszej woli powoduje cierpienie 
Boga, które my także odczuwamy. Duch Święty i prowadzenie nas w Duchu 
jest jeszcze jednym Bożym instrumentem wiodącym nas do zbawienia. Jest 
także obrazem Jego wielkiej miłości ku człowiekowi. Bo "Bóg tak umiłował 
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie 
zginął, ale miał życie wieczne ". 

 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 



    KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Wielkim zdumieniem napawają proroctwa Starego Testamentu 

dotyczące pojawienia się Chrystusa na ziemi. Prorok Micheasz zapowiedział, 
że Mesjasz narodzi się w Betlejem (Mi 5,1). Bóg posłużył się okolicznością 
spisu ludności, aby Jezus narodził się właśnie tam. 

Betlejem znaczy po hebrajsku "Dom Chleba", a oddalone jest od 
Jerozolimy o 7 km. Była to mała mieścina. W Biblii jest wiele wzmianek 
o Betlejem. Stąd wyruszyła Noemi ze swoimi synami, którzy umarli w drodze, 
a jedna z jej synowych – Rut ożeniła się z Boozem i urodziła syna, który był 
ojcem jest Jessgo, a ten ojcem Dawida. W Betlejem Dawid został 
namaszczony na króla przez proroka Samuela. To małe miasteczko było 
sceną dla wielkich wydarzeń związanych z rodem Dawida. Jednak 
wydarzenie, które rozsławiło Betlejem na cały świat, było narodzenie Jezusa. 
Nie można pominąć eucharystycznego znaczenia tej nazwy. Jezus narodził 
się w „Domu Chleba", Bóg się w nim pojawił, by zaistnieć jako Chleb – 
Chrystus w Komunii św. 

Któż inny mógłby pomyśleć o tak dalekosiężnych planach! 
Tylko sam Pan Bóg! 

Boże narodzenie w Betlejem uczyniło Maryję Matką Boga. Trzeba dobrze 
zrozumieć ten tytuł. W Ewangeliach Maryja nazywana jest tylko Matką Jezusa, a 
o samym Jezusie powiedziano, że jest Synem Boga i Synem Człowieczym. Spór o 
to jak pojmować Osobę boską i ludzką zakończył sobór w Efezie (431 r.) Tam 
zdefiniowano, że Jezus jest jedną Osobą. Osoba Słowo – Bóg dołączył naturę 
ludzką od Maryi w konsekwencji jest Ona prawdziwą Matką Boga. Ten tytuł 
wskazuje, że Jezus jest Bogiem od pierwszej chwili swojego poczęcia. 

Dla katolików te pojęcia są zrozumiałe. W wielu odmianach 
protestantyzmu są różne stanowiska 
dotyczące pojęcia matki Boga. 
Spróbujmy pomyśleć nad tym, jakie 
jest nasze pojmowanie Boga, który 
staje się człowiekiem. Ważne jest, 
aby zrozumieć Jego pokorę i to, że 
On przyszedł, aby zbawić i odkupić 
wszystkich ludzi. Powierzmy się 
Matce Bożej, by pomogła nam 
poznać Syna Boga i swojego Syna. 
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