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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Dz 1, 1-11); (Ef 4, 1-13); Psalm: (Ps 47) 

Słowa z Ewangelii wg św. Jana (Mk 16, 15-20) 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA 

PAŃSKIEGO 
 

„IDŹCIE NA CAŁY 

ŚWIAT I GŁOŚCIE 

EWANGELIĘ”. 

 

Każda Msza Święta kończy 

się rozesłaniem: „Idźcie w 

pokoju Chrystusa”. 

Usłyszymy je także tej 

niedzieli, by następnie po 

umocnieniu Bożym słowem 

z radością i pokojem w 

sercu wyjść z kościoła ku 

światu. 

Co czynić dalej? „Idźcie i 

głoście Ewangelię” – wzywa Jezus. Naszym światem jest przestrzeń 

rodziny, sąsiedztwa, miejsca pracy czy wypoczynku. Głosić Ewangelię, 

to dawać jej świadectwo w codzienności. 

http://www.czarze/


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

 

Kościół podporą Narodu  
Prymas często nawiązywał do nierozerwalnej jedności Narodu i Kościoła, 

który scala Naród, pielęgnuje i wychowuje go. Zaręczał, że Kościół nigdy 

Narodu nie opuści, co uwidoczniło się w czasach wielkiego kryzysu 

żywieniowego w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, gdy Kościół 

i parafie stały się jedynymi wiarygodnymi dystrybutorami żywności 

przychodzącej z zagranicy. Naród jest dzieckiem Kościoła. Dlatego Kościół 

otacza Naród troską i go wychowuje. Naród, tak jak Kościół, jest 

nieśmiertelny. „Kościół jest przekonany, że Naród też nie będzie wyrwany 

z ziemi żyjących”. Kościół i Naród mają wspólną drogę przez świat ku 

wieczności. Trzeba nam ciągle wracać do nauczania Prymasa o Narodzie. 

Ma ono nieprzemijającą aktualność. Kardynał skutecznie  przeciwstawiał 

się indoktrynacji komunistycznej i dopomógł nam ją odrzucić. 

 

 Obronił Naród od rozlewu krwi 

Główną troską Prymasa było, by podczas wybuchających protestach 

Polaków przeciwko komunistycznemu zniewoleniu nie dopuścić do rozlewu 

krwi. Zbrodnie komunizmu brunatnego i czerwonego pozbawiły życia 

ponad sześć mln rodaków. Dla obrony Narodu przed nowym rozlewem 

krwi, kierując się wielką odwagą, dalekowzrocznością i roztropnością, 

zawarł z komunistami już w 1950 roku tak zwane porozumienie. 

Swoim przenikliwym umysłem i kochającym Naród sercem przewidywał, 

że droga do wyzwolenia Narodu spod okupacji sowieckiej będzie długa 

i kręta. To, że nie zginęły następne dziesiątki tysięcy Polaków 

zawdzięczamy roztropności Prymasa, który znosił cierpliwie bolesne 

oskarżenia niektórych rodaków protestujących przeciw porozumieniu 

i oskarżających go o zdradę jako „czerwonego biskupa”. Oskarżyciele 

zamilkli, gdy w listopadzie 1952 roku Pius XII powołał arcybiskupa do 

Kolegium Kardynalskiego. Nie mógł jednak odebrać insygniów, gdyż 

władza ludowa – ośmieszając się w oczach świata - odmówiła mu 

paszportu.  

Prymas znosił z godnością wszystkie upokorzenia, byleby tylko bronić 

każdej kropli polskiej krwi, którą komuniści byli gotowi przelewać nawet 

siłą dla utrzymania swojej władzy. W 1956 roku jak tylko potrafił, uciszał 

rozpalone emocje świata pracy. Wtedy dopuszczono Prymasa nawet do  

 



Polskiego Radia - jedyny raz - by przemówił w Wigilię do Narodu. Też 

wtedy wraz z Episkopatem wezwał Naród do udziału w wyborach 

w styczniu 1957 roku i sam wziął w nich udział - też jedyny raz. Uczynił to 

na osobistą prośbę ówczesnego premiera Józefa Cyrankiewicza, który 

przecież 3 lata wcześniej osobiście podpisał dekret o uwięzieniu Prymasa, 

a w czerwcu 1956 roku ogłaszał swoją gotowość do obcinania rąk 

podniesionych na władzę ludową. 

Ci, którzy w upokarzających i szkodliwych dla zdrowia warunkach więzili 

Kardynała Wyszyńskiego, przyszli teraz z prośbą o pomoc. I uratował swój 

ukochany naród od rozlewu krwi, który byłby zapewne wielokrotnie 

większy niż w Budapeszcie i Berlinie. Wcześniej, w więzieniu 

w Rywałdzie, jakby proroczo napisał: „Byłem od początku i jestem nadal 

zdania, że Polska, a z Nią i Kościół święty, zbyt wiele utraciła krwi w czasie 

okupacji hitlerowskiej, by mogła sobie pozwolić na dalszy jej upływ”. 
 

Kościół zawsze z Narodem  

Od zarania naszych dziejów kościół w Polsce zawsze był z Narodem. 

Towarzyszył mu dolach i niedolach. Był z nim wśród zwycięstw i klęsk.       

Z Narodem szedł do łagrów i pieców krematoryjnych. Do więzień carskich, 

hitlerowskich i ubeckich. Nasz Naród nie łatwo zwieść, bo w jego kodzie 

jest zapis, że ten, kto walczy z Bogiem i Kościołem, ten zawsze jest wrogiem 

Ojczyzny i Narodu. I aktualnie kolejne rozpaczliwe wysiłki i próby 

rozerwania tego związku nie odnoszą sukcesów. Polacy wiedzą swoje. Mają 

też wielki dar rozeznawania duchów i bezbłędnie wyczuwają tych, którzy 

nie są naszego ducha i zakładają w Kościele swoje domeny. Gdy nie było 

państwa, trwał Kościół, a z nim Naród. W wigilię 1980 roku Prymas mówił: 

„Gdy państwo jest nieobecne - jak było w okresie blisko 150 lat niewoli - 

gdy naród miał zamknięte usta, gdy wszystko zda się odpłynęło, zostało 

odepchnięte, zawsze jeszcze pozostawał Kościół i On trwał. Kościół 

w Polsce nie ma zwyczaju opuszczać Narodu. Nie miał nigdy takiego 

zwyczaju, nie ma go więc i teraz. I dlatego Kościół musi niekiedy 

podejmować zadania, które są opuszczone”. 

Kościół więc musi być obecny w sytuacjach trudnych Narodu … Naród się 

nie kończy … jest najtrwalszą instytucją w życiu społecznym … idzie przez 

rodzinę, a tym samym idzie i przez Naród, który jest rodziną rodzin”. 

 

 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE (16) 
NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA W KOŚCIELE POWSZECHNYM I W POLSCE 

Kult św. Józefa, choć powoli, zaczął od Karmelu Terezjańskiego przenikać 

do całego Kościoła i papież Grzegorz XV 8 maja 1621 roku nakazał 

wpisanie Jego święta do kalendarza powszechnego w dniu 19 marca. Nie 

dziwi więc, że także pierwsi polscy karmelici bosi już w 1628 roku zwrócili 

się do synodu  piotrkowskiego, rozważając kwestie liturgiczne, prosząc 

o wprowadzenie tego święta do kalendarza polskiego. Od tego czasu zaczęto 

budować kościoły pod wezwaniem św. Józefa oraz nadawać Jego imię przy 

chrzcie świętym. Przodowali w tym, jako wierni duchowi synowie św. 

Teresy, właśnie karmelici bosi. To im zawdzięczamy pierwszy kościół pod 

wezwaniem św. Józefa w Polsce - w Poznaniu (dziś Sanktuarium Świętego 

Józefa i bazylika mniejsza) i wiele innych, zarówno skasowanych w czasach 

rozbiorów, jak i późniejszych, spośród których wymieńmy dziś istniejące: 

karmelitańskie sanktuaria św. Józefa w Wadowicach i w Krakowie oraz 

kościoły w Lublinie, Łodzi, we Wrocławiu, w Zawoi, a nadto z kaplicą 

aktorską w Warszawie na Mokotowie. Nie zapominajmy, że imię świętego 

Józefa nosi też Polska prowincja zakonu Karmelitów. 

 

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA W KALISZU 



MODLITWA PAPIEŻA JANA PAWŁA II 

DO ŚW. JÓZEFA 

Święty Józefie, najczystszy, 

troskliwy Obrońco Chrystusa 

i Opiekunie dziewic, czuwaj 

nad dziećmi i młodzieżą, aby 

czystym i wolnym sercem szła 

za głosem powołania.  

Wzorze pracujących, spraw, by 

wszelka praca spełniona była 

rzetelnie i w warunkach 

godnych człowieka. 

 Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych, wskaż 

cierpiącym ogromną wartość zbawczą ich ofiary. 

 Patroni umierających, naucz sztuki umierania dla siebie na 

co dzień, aby zawsze być gotowym na radosny powrót do 

domu Ojca.  

Postrachu duchów ciemności, oddal grozę wojny, zła 

i nienawiści. Opiekunie Kościoła świętego, Tobie oddaję cały 

Kościół. Amen. 



TAJEMNICA KOŚCIOŁA 

Wielokrotnie słyszałam stwierdzenie negujące czyjąś przynależność do 

Kościoła. Nawet tu, w Czarżu, przyszedł do mnie ktoś i udowadniał, że 

i owszem  Bóg - tak, ale Kościół – nie! Wiara w Boga jest konieczna, jest 

mądrością, naucza, by żyć w miłości i prawdzie. 

 A Kościół? Słów krytykujących Kościół słyszałam wiele, zwłaszcza z ust 

ateistów. Nie będę ich w tej wypowiedzi przytaczać. Byłoby to bezzasadne. 

Łatwo jest krytykować, przytaczać argumenty, które po przyjrzeniu się 

okazują się bzdurą. Zamiast popadać w ten pesymistyczny nurt, chcę 

pozostać optymistką, która dotrze do prawdy głoszonej przez mojego 

Mistrza Jezusa Chrystusa. Tylko Jego słowa mają zbawienie, obietnice życia 

wiecznego. 

 Sprawę Kościoła po raz pierwszy poruszył Pan Jezus, kiedy był z uczniami 

pod Cezareą Filipową i powołał św. Piotra na swojego zastępcę: „Paś 

owieczki Moje”. Ale potrzebę wspólnoty Kościoła i tajemnicę Kościoła 

przedstawił św. Jan w swojej Ewangelii. Słyszeliśmy tę Ewangelię na 

początku maja dwukrotnie: w niedzielę drugiego i w środę piątego - 

(J 15,1 8). Bóg jest miłością, a ona jest siłą, która stwarza, dokonuje czynu. 

Miłość objawia się, realizuje tylko w czynie. Pan Jezus przedstawił się: „Ja 

jestem prawdziwym krzewem winnym …”, a krzew ma korzenie, które 

pobierają soki, wartości, które zapewnia rolnik: który go uprawia. 

Rolnikiem jest Pan Bóg, a nawozem dla krzewu - Jezusa jest miłość Boża. 

Soki wędrują przez korzenie i pień do gałęzi. Te gałęzie były kiedyś 

latoroślami, ale po oczyszczeniu z bezowocnych latorośli są teraz podobne 

do pnia i są fundamentem dla następnych pokoleń latorośli. W każdym 

sezonie pojawia się ten sam proces. Nowe latorośle umacniają się i rosną. 

Co dalej? Bóg Ojciec: „każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owoców, 

odcina, a każdą która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc 

obfitszy”. 

 Pan Jezus posługuje się obrazem winnicy i zmienia go w biblijny symbol. 

Zgadzam się z księdzem Proboszczem, który komentując ten fragment 

Pisma Świętego powiedział, że dla nas bardziej zrozumiały byłby obraz sadu 

i na przykład jabłoni. 

Pan Jezus posługując się krzewem winnym przedstawił tajemniczy 

nadprzyrodzony związek pomiędzy Nim, jako Głową, a nami jako 

członkami jego Mistycznego Ciała - to jest Kościoła. Obrazem związku 

uczniów Chrystusa (nas) ze swoim Mistrzem i Zbawicielem są latorośle 

wyrastające z krzewu winnego (Jezusa Chrystusa). Latorośle są pędami, na 



których rosną liście, na wiosnę pojawiają się kwiaty, przekształcające się 

w winogrona. Zatem latorośle wtedy są żywe i owocują, kiedy za 

pośrednictwem korzeni otrzymują pokarm. Bez trwania we wspólnocie 

z Chrystusem jesteśmy latoroślami odciętymi od krzewu, pozbawionymi 

soków prawdziwej, Bożej miłości, nieowocującymi i nadającymi się jedynie 

na spalenie. Poniżej przytoczone słowa Jezusa wyraźnie mówią o tym: 

„Podobnie jak latorośl nie może się przynosić owocu sama z siebie - jeśli 

nie trwa w winnym krzewie - tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie 

będziecie”. Pan Jezus mówi o komunii między Nim, a tymi którzy chcą 

pójść za Nim. Trwanie w Chrystusie jest konieczne dla zrozumienia 

Kościoła. Wydany przez św. Jana Pawła II „Katechizm Kościoła 

Katolickiego” tak formułuje pierwszy cel wspólnoty Kościoła: „bycie 

sakramentem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem (KKK 775) 

"Jako sakrament Kościół jest narzędziem Chrystusa …, przez który Chrystus 

ukazuje i zarazem realizuje tajemnicę miłości Boga do człowieka … (KKK 

776). „Kościół żyje dzięki Niemu, w Nim i dla Niego; Chrystus żyje z 

Kościołem i w Kościele” (KKK 807). 

 W mowie pożegnalnej Pan Jezus zapewnia apostołów o swojej miłości: 

„Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem”. Oraz wzywa ich: 

„Trwajcie w miłości Mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania 

będziecie trwać w miłości Mojej …”(J 15 - 10).Tylko trwanie w Chrystusie, 

trwanie w miłości Jezusowej, jest owocne duchowo, rodzi duchowe życie, 

ponieważ bez Niego nic - dosłownie „nic dobrego” - nie jesteśmy w stanie 

uczynić. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



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

PRZYJAŹŃ 

 

Nowe najważniejsze przykazanie, to przykazanie miłości. Jest ono 

podwójnym nakazem umiłowania Pana Boga i bliźniego. Obowiązywało 

ono jeszcze w Starym Testamencie. 

 W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział dwa razy o nowym 

przykazaniu, które jest Jego testamentem, który nam zostawił. Brzmi ono: 

„Miłujcie się nawzajem, jak Ja was umiłowałem”. Wielka szkoda, że nie 

jesteśmy uczeni od dziecka, że to jest najważniejsze przykazanie. Bo 

gdybyśmy mieli zakodowane w naszych umysłach, że to przykazanie jest 

najistotniejsze, to może przywiązywalibyśmy większą wagę do poznawania 

Pana Jezusa i nawiązywania z Nim relacji. Charakterystyczne dla tego 

przykazania jest to, że nie można go spełnić, jeżeli nie zna się Pana Jezusa. 

Aby Go poznać, to trzeba się z nim zaprzyjaźnić. 

Jezus powiedział: „Nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni 

jego pan. Nazwałem was przyjaciółmi, bo chciałem wam przekazać, czego 

dowiedziałem się od Ojca”. Pan Jezus pragnie przyjaźni. To jest szlachetne, 

kiedy chcemy służyć Mistrzowi. Przecież przyjaźń jest też rodzajem 

miłości, polega na tym, że przyjaciel służy przyjacielowi, kiedy jeden z nich 

tego potrzebuje. Pan Jezus pragnie, aby wszystko, co oparte jest na relacji 

z Nim, było budowane na miłości. A przyjaźń jest bardzo konkretną formą 

miłości. Aby kogoś dobrze poznać, to najlepiej jest zaprzyjaźnić się z nim. 

A to jest realizacją przykazania „Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was 

umiłowałem”. 

Jeżeli chcemy kochać tak, jak Pan Jezus, to konieczne jest zaprzyjaźnienie 

się z Nim. Jakość naszej wiary zależy od przyjaźni, którą Pan Jezus nas 

darzy i naszą przyjaźnią do Niego. Jezus powiedział: „Jesteście moimi 

przyjaciółmi, jeżeli  robicie wszystko, co wam polecam”. 

  

Pragniemy służyć Panu Jezusowi w imię naszej z Nim przyjaźni! 

 



NR 2 
ZA 3 KOLEJNE ROZWIĄZANIA - NAGRODA 

Krzyżówka dla młodych i najmłodszych 
 

 



MARYJA. KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. 
Po długim okresie milczenia, około 20 lat, 

spotykamy Maryję i Jezusa w scenie wesela 

w Kanie Galilejskiej. Maryja przybyła na 

wesele pierwsza. Św. Jan podkreśla Jej 

obecność, jakby chciał powiedzieć, że tam, 

gdzie jest Maryja, przychodzi również 

Jezus. Niektórzy uważają, że to Maryja 

„załatwiła” zaproszenie na wesele dla 

swojego Syna. 

Uczta weselna jest tylko tłem dla 

wydarzeń o wiele ważniejszych. Przecież nic nie powiedziano 

o nowożeńcach. Głównym celem opowieści o pierwszym cudzie jest 

ukazanie boskości Jezusa, aby wzbudzić wiarę w Niego. Opowiadanie 

kończy się słowami: „A jego uczniowie uwierzyli w Niego”. 

Inne znaczenia objawienia się Jezusa w Kanie związane są z Maryją, 

z Jej inicjatywą i krótkim dialogiem  prowadzonym z Jezusem i służbą. 

Matka Jezusa, prawdopodobnie krewna młodej pary, dostrzegła problem, 

który mógłby upokorzyć młodych. Nie prosiła wyraźnie o nic, bo Bóg nie 

potrzebuje ludzkich rad. Powiedziała po prostu: „Nie mają wina”. 

Odpowiedź Jezusa jest bogata w treść i przedstawia wielką rolę Maryi 

w zbawieniu ludzkości. O to ona: „Kobieto, czy to należy do Mnie lub do 

Ciebie? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Zwrot: „kobieto” ma konkretne 

odniesienie do wyobrażeń biblijnych od raju aż po apokaliptyczną wizję. 

Razem jest 5 podstawowych momentów dotyczących roli Maryi w historii 

ludzkości: 1. „Wprowadzam nie przyjaźń między tobą a kobietą” (Rdz 

3,15); Jest to pierwsza zapowiedź Maryi, która zbiega się z zapowiedzią 

zbawienia. 2. „Gdy jednak wypełnił się czas, Bóg wysłał swego Syna 

zrodzonego z kobiety” (Ga 4,4); jest to nawiązanie do narodzin Chrystusa. 

3. W Kanie - słowo kobieta sygnalizuje, że jest Ona sprawczynią, 

współuczestniczką realizacji Bożych planów. 4. „Kobieto”, oto Twój Syn” 

(J 19,26) Słowa Jezusa z krzyża, nadające Maryi nowe macierzyństwo.      

5. „Na niebie ukazał się wielki znak: kobieta obleczona w słońce”. 

(Ap 12,1); na końcu świata Maryja ukaże się jako wielki znak zbawienia. 

Ostatnimi słowami Maryi w Kanie są: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam 

powie”, dobrze streszczają Jej pragnienia, rady i naukę, którą przekazuje 

każdemu z nas. 
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