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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Dz 10,25-26,34-35.44-48); (1 J 4,7-10 ); Psalm: (Ps 98) 

Słowa z Ewangelii wg św. Jana (J 15,9-17) 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

Trwajcie w miłości mojej ! 

Ile  razy postanawialiśmy już poprawę, by 

następnie dać się złapać tym samym 

pokusom i upaść. Mimo to Jezus zapewnia 

nas o swojej miłości:  

„Ja was umiłowałem” (J 15,9) Słowa te są 

motywacją do ciągłego powstawania 

z grzechów. Fakt, że On pierwszy nas wybrał 

i ukochał, pozwala nam mieć nadzieję. 

Każdego dnia trzeba podejmować wysiłek 

wytrwania w miłości ku Niemu. Miarą tej 

miłości jest wierność przykazaniom. 

http://www.czarze/


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

O PRYMASIE TYSIĄCLECIA W 120. ROCZNICĘ JEGO 

URODZIN I 40-LECIE ŚMIERCI 

Kardynał Wyszyński wskazywał też na konieczność pamięci 

o chrześcijańskiej przeszłości Narodu. Podkreślał to potem św. Jan 

Paweł II mówiąc: „Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość. 

Naród, który zapomina o swojej historii, jest skazany na zagładę”. 

Nauczał, że Naród musi mieć świadomość swego dziedzictwa, a gdyby 

ją zatracił, sam skazuje się na niechybną i dobrowolną śmierć. W innym 

miejscu powtarzał: „Naród nieświadomy swojej tożsamości jest 

narodem tragicznym, skazującym się dobrowolnie na unicestwienie”. To 

stara odwieczna mądrość, że: „Narody tracąc pamięć, tracą życie”. 

 Wady narodowe 

 W swoich wystąpieniach Prymas po wielokroć wskazywał na ogromne 

wady naszego społeczeństwa, jak pijaństwo, które ostro piętnował, gdyż 

jest śmiertelnym zagrożeniem dla egzystencji i spokoju rodzin. Widział 

też z wyrozumiałością źródło tych naszych wad w latach długiej 

narodowej niewoli, w sytuacjach skrajnych opresji ze strony zaborców, 

gdy „Naród musiał ratować swój byt podstawowy i fizyczną egzystencję 

wszelkimi środkami, jakie były mu dostępne”. Ojciec pokazywał też 

wady = grzechy osłabiające trwanie Narodu: lekceważenie życia 

duchowego i religijnego, zepchnięcie na margines zainteresowań, 

osłabienie bądź nawet  utrata więzi z Kościołem, ateizacja polityczna i 

kulturowa, moralna degradacja przez nałogi  (hazard, pijaństwo, 

erotomania), osłabienie pamięci historycznej, lekceważenie 

więzów  rodzinno-pokoleniowych. 

 Za podstawowe zadanie Narodu zawierzonego Maryi Prymas uważał 

konieczność boju z typowymi wadami, jak: lenistwo, lekkomyślność, 

marnotrawstwo, niedbalstwo, wytrwałości, bierność umysłu, 

wygodnictwo i rozrzutność. Nasze wady Nauczyciel Narodu szczerze 

wskazywał i ostro piętnował. Rozeznawszy zagrożenia, sformułował 

plan działania i realizował go w swojej pracy duszpasterskiej.  

 



Zalety Narodu  

Z drugiej strony Ksiądz Kardynał Wyszyński cenił zalety swoich rodaków 

i cieszył się wielkimi wartościami swojego umiłowanego Narodu, jak: 

umiłowanie wolności Ojczyzny i pokoju, szlachetność i pracowitość, 

inteligencja i sumienność. Często podkreślał też takie nasze cnoty: jak 

szacunek dla innych, gościnność, hojność, pracowitość na swoim, 

bezinteresowność, cierpliwość i szczera religijność.  

 Wśród pięknych Jego myśli jest i taka: „Ludzie często mówią - czas to 

pieniądz, a ja mówię - czas to miłość”. Dlatego przynaglał do 

chrześcijańskiej miłości każdego człowieka, choć byłby nam 

nienawistny. Zachęcał też, by na każdego człowieka patrzeć nie 

w kategoriach polityczno-ideologicznych, lecz zawsze dostrzegać 

w nim najpierw dziecko Boże i niezbywalną godność osoby ludzkiej. 

Przypominał też z naciskiem, że człowiek jest jednością i nie można go 

kawałkować na jakieś odrębne byty, a to na homo economicus czy 

politicus, bądź religiosus czy faber.  W końcu przynaglał nas do głębszej 

jedności i solidarności z Narodem. „Powinniśmy, co więcej, musimy 

kochać nasz Naród, jego dzieje, zdrowe obyczaje, jego język i kulturę”. 

 

  

 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE (15) 
Święta Teresa od Jezusa doświadczywszy szczególnej opieki św. Józefa, Jemu 

powierzyła całe swoje życie i dzieło fundacyjne, i nigdy nie zawiodła się na Jego 

opiece. Wyznała: „Nie pamiętam, bym kiedykolwiek prosiła o jaką rzecz, której 

by mi nie wyświadczył. Jest to rzecz zdumiewająca, jak wielkie rzeczy Bóg mi 

uczynił za przyczyną tego chwalebnego Świętego, z ilu niebezpieczeństw na 

ciele i na duszy mnie wybawił. Innym świętym dał Bóg łaskę wspomagania nas 

w tej lub owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z 

własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkim (...). 

Przekonali się o tym i inni, którym poradziłam, aby się Jemu polecili, i coraz 

więcej jest już takich, którzy Go czczą i wzywają, doznając na sobie tej prawdy. 

(...) Pragnęłabym wszystkich pociągnąć do pobożnej czci tego chwalebnego 

Świętego, bo On wiele może”. 

 Święta Teresa nadała tytuł św. Józefa pierwszemu klasztorowi swojej reformy 

w Avila. Na wszystkie fundacje woziła ze sobą figurę św. Józefa i zaprowadzała 

w nich szczególny kult cieśli z Nazaretu, zachęcając mniszki do 

kontemplowania w św. Józefie wzoru doskonałej zażyłości z Jezusem 

i z Maryją oraz przykładu modlitwy wewnętrznej. Także widziała w Nim 

orędownika w sprawach doczesnych, 

materialnych, w przekonaniu, że ten, który 

troszczył się po codzienny chleb dla Jezusa i Maryi, 

nie pozostawi bez środków do życia tych, którzy 

starają się żyć w zażyłości z Chrystusem i Jego 

Matką. Do podobnego nabożeństwa zachęcała też 

Karmelitów Bosych, gdy podjęła się reformy ich 

zakonu. Pragnęła, aby „św. Józef strzegł klasztorów 

u jednych drzwi, a Najświętsza Panna u drugich; 

Chrystus zaś by mieszkał pośrodku”. 



MODLITWA OBRANIA ŚW. JÓZEFA ZA 

PATRONA 

Święty Józefie, doskonałość, moc i chwała 

uprawniają Cię do naszej czci, miłości i zaufania 

ponad wszystkich świętych, w obecności Jezusa, 

który wybrał Cię na ojca i w obecności Maryi, która 

przyjęła Cię jako swego oblubieńca, ja wybieram 

Cię dziś na mojego ojca duchowego, obrońcę i 

mistrza mojego życia duchowego, mój wzór i 

orędownika. 

 Mam postanowienie nigdy nie zapominać o 

tobie i ofiarować Ci każdego dnia życia 

przynajmniej drobny dowód szacunku i zaufania, 

do jakich słusznie jesteś uprawniony. 

 Obecnie, z największą powagą proszę Cię, 

abyś roztoczył nade mną szczególną opiekę 

i włączył mnie do szczęśliwego grona Twoich 

oddanych sług. Wstaw się za mną u Jezusa 

i Maryi; bądź przy mnie we wszystkich chwilach 

życia i nie opuszczaj mnie w żadnych 

okolicznościach, a szczególnie błagam Cię - bądź 

mi towarzyszem w godzinie śmierci. Amen. 

 



ŹRÓDŁO MIŁOŚCI 
 
Żyjemy w społeczeństwie. W większości stanowią je chrześcijanie. Jeszcze 
około 20 lat temu mówiono o Polsce, że ludzie wierzący stanowili 98% całego 
narodu. Jak się te sprawy mają obecnie - nie wiem. Postanowiłam, że pisząc tę 
wypowiedź będę mieć przed oczami naszą czarżeńską społeczność. 
 „Aktu wiary” uczymy się już przed przystąpieniem do Pierwszej Komunii 
Świętej i wielu ludzi powtarza to wyznanie przez resztę życia: Wierzę w Ciebie 
Boże żywy/ w Trójcy jedyny, prawdziwy./ Wierzę coś objawił Boże, / Twe 
słowo mylić nie może. 
 Są one podstawą życia człowieka wierzącego, ponieważ bez wiary próżne są 
nasze wysiłki. Wierzącemu Pan obiecywał i obiecuje wiele, i spełnia wszystkie 
swoje obietnice. Bóg jest Miłością. On kocha nas tak, jak dobry, do szaleństwa 
miłujący swoje dzieci Ojciec. Odpowiedzią na Jego miłość jest nasza maleńka, 
często bardzo nieudolna, potykająca się miłość. Jest ona podstawą, 
fundamentem naszej wiary. Wyraża to 
kolejny akt, „Akt miłości”: Boże choć Cię 
nie pojmuję, / jednak nad wszystko 
miłuję./ Nad wszystko, co jest 
stworzone, / boś Ty dobro 
nieskończone. 
 W Encyklice „Veritatis Splendor” z 1988 
roku św. Jan Paweł II tak odniósł się do 
wiary i miłości: „Trzeba ponownie 
odnaleźć i ukazać prawdziwe oblicze 
chrześcijańskiej wiary, która nie jest 
jedynie zbiorem tez wymagających 
przyjęcia i zatwierdzenia przez rozum. 
Jest natomiast poznaniem Chrystusa w 
wewnętrznym doświadczeniu, żywą 
pamięcią o Jego przykazaniach, prawdą, 
którą trzeba żyć. Słowo zresztą jest 
prawdziwie przyjęte dopiero wówczas, 
gdy wyraża się w czynach 
i  urzeczywistnia w praktyce”. 



 Wiara jest darem Bożym, ale i wyborem człowieka. Dlatego Pan Bóg dał nam 
wolną wolę. Jeżeli ją wybierzemy, to w praktyce oznacza, że wybraliśmy 
sposób na życie. Jest to relacja między Chrystusem a konkretnym człowiekiem. 
To my ludzie decydujemy się na propozycje Jezusa i przyjmujemy Jego: Drogę, 
Prawdę i Życie. 
 Ewangelia i Listy świętego Jana zawsze były dla mnie zbiorem praktycznych 
wskazówek, mówiących jak realizować wybór życia z Chrystusem 
i w Chrystusie. Dzisiaj przedstawię jeden fragment, który przyniósł w moim 
życiu ogromne zmiany. Oto on -  z Pierwszego Listu św. Jana Apostoła:  
„My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. 
Jeśliby ktoś mówił: < Miłuję Boga>, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, 
albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, 
nie może miłować Boga, którego nie widzi. 
Takie zaś mamy od Niego przykazanie,  
aby ten, kto miłuje Boga, 
miłował też i brata swego”. (1 J 4,19-21) 
Łatwiej jest umiłować kogoś, kogo się widzi. Wzajemne relacje, przebywanie, 
rozmowy przyczyniają się do wzrastania uczuć i miłości. Każdy z dorosłych na 
pewno przeżył rozstanie z kimś, kogo kochał i tracił go z pola widzenia w chwili 
śmierci. Ból i łzy nie pomagają duszyczce odchodzącej, ale są wyrazem bólu 
tych, którzy zostają. Pan jest miłosierny i nawet tym, którzy bardzo cierpią, ale 
i Jemu ufają, przygotował niespodziankę. Nasza pamięć o umarłym najpierw 
skupia się na jego osobie, ale z czasem pozostaje przemieniona w wizję 
miłości, z której znika fizyczność osoby. To jest tak, jakby Bóg chciał 
powiedzieć: trzymaj tę miłość, bo ona jest już we Mnie, a ja w Niej. 
 Ma rację św. Jan mówiąc, że bez miłości naszych sióstr i braci, których 
widzimy, nie możemy mówić o miłości do Pana Boga, który jest Miłością, a 
którego nie widzimy. On jest wszystkim. Jest życiem. Bez Niego - bez Ducha 
Świętego - nie ma życia. Kiedy Duch opuszcza ciało - ono umiera. Parafrazując 
ostatnie zdanie cytowanego fragmentu możemy powiedzieć: Jeśli chcesz 
miłować Boga -  Ojca, to miłuj Jego dzieci, wszystkich (w tym nieprzyjaciół), bo 
Pan Bóg -  w postaci Ducha Świętego – jest w nich i w tobie! 
 



N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
MÓJ NAJWIĘKSZY SKARB 

Bóg w Eucharystii jest obecny. Bóg -  Miłość daje  tym, którzy są w kościele, 

siebie -  miłość. Kto ją potrafi odebrać wraca do domu „na skrzydłach”. Miłość 

można odkryć tylko przez wiarę. Wiara jest bramą. Święty Jan od Krzyża 

wyznaje, że wiara „jest przedziwnym środkiem dojścia do celu, którym jest 

Bóg”. Ołtarz. Gdy patrzymy na niego oczami wiary, to postrzegany, że jest on 

miejscem zaślubin Boga z duszą człowieka. Kiedy wierzę w obecność Pana i 

Boga na ołtarzu, potwierdzam moją miłość. Jestem zakochana, tak jak ktoś, 

kto ma poślubić narzeczoną. Ona jest jemu bliska, droga, najbardziej istotna. 

Kiedy ktoś nie widzi Boga na ołtarzu, ale widzi wszystko wokół, to znaczy, że 

nie kocha. 

 Wiara jest łaską, ale i naszym wyborem. Ona ma być rozumna, ale idzie dalej 

niż rozum -  sięga nadprzyrodzoności, Boga. Ona jest zaszczepiona w sercu, ale 

i w rozumie, tak jak winorośl w winnym krzewie. Trzeba czekać, by zaczęła pić 

soki, by ją osłaniać, a inne pędy wycinać. Nasz rozum wybiera ją, ale z czasem 

staje się czymś więcej niż aktem rozumu, przekracza poznanie rozumowe. 

Wiara nie potrzebuje wszystkiego rozumieć, aby działać. Rozum musi z nią 

współgrać, wtedy wiara staje się potęgą. Piszę o tym św. Mateusz (9, 20- 22) 

przedstawiając kobietę cierpiąca na krwotok. Dzięki wierze w to, że dotknięcie 

szat Jezusa przyniesie zmianę w jej kondycji, została uzdrowiona. Sam „dotyk” 

Boga może przynieść o wiele więcej niż powrót do zdrowia. Prawdziwa wiara 

jest zapoczątkowaniem nieba, 

szczęścia, którym Jezus - 

obecny w Eucharystii - chce 

nas obdarzyć. 

 Boże w Trójcy 

Przenajświętszej - Ty jesteś 

największym skarbem, którym 

ludzkość została obdarzona. 

Chwała Tobie na wieki! 



NR 1 POWTÓRKA Z WIADOMOŚCI O WIELKANOCY 
ZA 3 KOLEJNE ROZWIĄZANIA - NAGRODA 

Krzyżówka dla młodych i najmłodszych 



MARYJA. KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. 
 

Te rozważania o Maryi, pierwszej kobiecie świata, która wyraziła 
zgodę, by wziąć udział w szerzeniu nauki Pana Boga i w walce ze złem, są 
zebraniem wydarzeń ewangelicznych z Nią związanych. Nie można przecenić 
tych faktów. W Liście apostolskim „Tertio millennio adveniente” św. Jan Paweł 
II napisał: „Niechaj pokorna Dziewica z Nazaretu, która przed dwoma 
tysiącami lat dała światu Słowo Wcielone, prowadzi ludzkość nowego 
milenium ku Temu, który jest <światłością prawdziwą, oświecającą każdego 
człowieka>”. 
 Dzisiaj zastanówmy się nad imieniem Jezusa, Syna Maryi, ukochanego Jej 
Dziecka.  „Gdy minęło 8 dni, obrzezano Chłopca i nadano Mu imię Jezus, 
którym nazwał Go anioł jeszcze przed Jego poczęciem" (Łk 2,21). 
 Dlaczego nadawano imię podczas obrzędu obrzezania? Dla Żyda obrzezanie 
było znakiem rozpoczęcia nowego życia, które od tego momentu było 
poddane Prawu, Torze. W czasach nowych - Pan Jezus ustanowił chrzest. Jego 
przyjęcie skutkowało przyjęciem człowieka do grona ludzi wyznających 
nauczanie i życie według wskazań Jezusa Chrystusa. 
 Jezus został tradycyjnie obrzezany i od tego momentu stał się członkiem 
narodu żydowskiego. Imię dla Żydów miało wielkie znaczenie ze względu na 
krewnych noszących to samo imię i ze względu na postacie biblijne, które 
przypominało. Gdy imię było nadane z woli Bożej nabierało jeszcze większego 
znaczenia, bo wskazywało na misję wybraną przez Boga. 
 Imię „Jezus” oznacza „Bóg zbawia”, „Zbawiciel”. Anioł powiedział do Józefa: 
„On uwolni swój lud od grzechów.” (Mt 1,21). 
 W chwili obrzezania Maryja zobaczyła pierwszą krew wylaną przez swego 
Syna i jego pierwsze cierpienie. Być może dostrzegła w tym fakcie coś 
prorockiego. Odczuła też radość z  nazywania dziecka imieniem Jezus, tak 
znaczącym dla misji, z której owoców ona skorzystała już wcześniej: 
zrozumiała, że to imię będzie błogosławieństwem dla całej ziemi. 
 Pomyślmy o chrzcie świętym ustanowionym z woli Jezusa w imię Trójcy. 
Sakrament ten czyni nas członkami nowego ludu Bożego, współuczestnikami 
natury Boskiej, członkami Chrystusa zjednoczonymi z Jego misją kapłańską, 
prorocką i królewską. Chrzest obdarza nas także Duchem Świętym. Wzywajmy 
z wiarą Imienia Jezus, zgłębiając Jego moc.  
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