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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Dz 9,26-31); (1 J 3,18-24 ); Psalm: (Ps 22) 

Słowa z Ewangelii wg św. Jana (J 15,1-8) 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
„Dzieci, nie miłujemy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”. 
Dobrze się dzieje, gdy z każdego zasłyszanego, czy przeczytanego fragmentu 
Pisma Świętego przyswajamy sobie zdanie lub myśl. Branie udziału w 
Eucharystii nie jest dowodem, że żyjemy w łączności z Jezusem. Msza św. jest 
pomocą, aby zaistnieć w Królestwie Bożym. W chwili chrztu dokonało się nasze 
wszczepienie w Winorośl, którą jest Chrystus. Trzeba trwać w Chrystusie, aby 

przynieść dojrzały owoc życia wiary, nadziei 
i miłości. 
„Trwajcie we Mnie". Te słowa Pana ukazują, 
że wszczepienie w Chrystusa nie jest dla nas 
czymś oczywistym i naturalnym. Jesteśmy 
wszczepieni w Chrystusa poniekąd wbrew 
własnej naturze. Doświadczamy w sobie 
napięcia między wrodzoną i naturalną dla nas 
postawą poganina, a nową naturą dziecka 
Bożego, podarowaną nam w chrzcie. Wciąż 
powracając do słuchania słowa Chrystusa i 
karmiąc się w Eucharystii Jego Ciałem, uczymy 
się dostosowywać własne życie do Niego i do 
Jego słowa, zwłaszcza do przykazania miłości 
według Jego miary. 

 

http://www.czarze/


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

O PRYMASIE TYSIĄCLECIA W 120. ROCZNICĘ JEGO 

URODZIN I 40-LECIE ŚMIERCI 

Zagrożenia dla Narodu 

 Kardynał Wyszyński widział je w dwóch płaszczyznach: duchowej i 

biologicznej. W duchowej na pierwszym miejscu sytuował nacisk 

totalitarnego państwa i zaprogramowaną ateizację - zwłaszcza młodzieży i 

żołnierzy - prowadzoną przez państwowe struktury różnych szczebli. 

Szczególnie w szkolnictwie i mediach ukazywano Kościół i duchownych jako 

ostoję  wstecznictwa, zacofania oraz przeciwników nowoczesności, 

postępu i dobrobytu, a także wrogów socjalizmu. 

 Od osób na wyższych i kierowniczych stanowiskach wymagano 

przynajmniej areligijnego stylu życia i ostatecznej separacji od Kościoła 

również ich bliskich. W sferze biologicznej największym zagrożeniem 

była propaganda i dostępność aborcji oraz jej legalizacja. Wszelkimi 

sposobami dążono do ograniczenia urodzin i przyrostu naturalnego 

ludności.  Ojciec   nauczał Polaków: „Żadne władze publiczne nie mogą 

dysponować cudzym życiem wbrew właścicielowi tego życia". 

Forsowano małodzietność jako symbol inteligencji i nowoczesnego stylu 

bycia. „Moralna degradacja i seksualizacja młodzieży prowadzi <Naród 

do grobu>". Jeżeli to się przyjmie i utrwali, to pokolenie tak wychowane 

nie przekaże Narodowi największej wartości, jaką może przekazać - życia 

i bytowania". Pokolenie tak wychowane będzie pokoleniem grabarzy, 

będzie <układać Naród do grobu>". W końcu powszechna dystrybucja 

alkoholu poprzez tzw. meliny, za cichym przyzwoleniem władz, 

doprowadziła na trwałe do nałogu alkoholizmu znaczny procent polskich 

mężczyzn. Przedwojenne żydowskie karczmy z powodzeniem zastąpiły 

GS-owskie bary, okupowane całymi dniami i do późnej nocy. 



Świadomość narodowego dziedzictwa 

  Kardynał nauczał, że doniosłe znaczenie dla Narodu ma nasz stosunek 
do przeszłości, do minionych wieków w historii, „do tych dóbr, które 
wypracowały całe pokolenia i które żyły przed nami. To jest dziedzictwo, 
którego zdradzić nie wolno. Trzeba się tego dziedzictwa trzymać sercem i 
pazurami, jak trzymał się ongiś Drzymała czy Reymontowski Boryna". 

Podobne słowa usłyszeliśmy potem od Jana Pawła II Wielkiego. Gdy już 
po raz ostatni opuszczał Polskę, prosił: „Przyjmijcie jeszcze raz to wielkie 
dziedzictwo, któremu na imię Polska". Prymas mówił o „sumieniu 
narodowym", budził w nas to sumienie, by stało na straży, by czuwało nad 
„narodowym dziedzictwem”. „To dziedzictwo to ziemia ojczysta, to język, 
mowa, literatura, sztuka, kultura twórcza, obyczajowa i religijna". 

Ojciec wskazywał też na konieczność pamięci o chrześcijańskiej 
przeszłości Narodu. Podkreślę to, co tak lapidarnie ujął potem Jan Paweł II 
Wielki: „Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość. Naród, który 
zapomina o swojej historii, jest skazany na zagładę". W innym miejscu 
powtarzał: „Naród nieświadomy swojej przeszłości jest Narodem tragicznym, 
skazującym się dobrowolnie na unicestwienie". To stara odwieczna mądrość, 
że: „Narody, tracąc pamięć, tracą życie". 

Trzeba nam ciągle 
przywracać pamięć 
o przodkach w rodzinach 
i miejscach zamieszkania o 
bohaterach naszej okolicy 
czy regionu, o wielkich 
synach i córkach naszego 
Narodu niezłomnego. Trzeba 
ocalić pamięć o kapłanach, 
którzy mieli coś z wielkiego 
ducha Nauczyciela Narodu 
i poświęcili się służbie Bogu i 
Ojczyźnie. A szybko są 
zapominani. 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (14) 
 

Święty Józef jest niezwykłym świętym. Wielu  wiernych ma 

przekonanie, że potrafi on wyprosić wszystko. Istnieje przekonanie, że 

pierwotne, karmelitańskie nabożeństwo do świętego Józefa zaczęło przenikać 

do Kościoła powszechnego dzięki św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Dziś 

spróbujemy przybliżyć historię nabożeństwa do św. Józefa, które już w IV 

wieku rozwijało się w ośrodkach monastycznych kościoła wschodniego, a Jego 

święto najwcześniej obchodzili Koptowie. Kult św. Józefa rozwijali także 

pustelnicy, którzy w czasie wypraw krzyżowych na przełomie XII i XIII wieku, 

osiedlili się na górze Karmel. Uważając się za spadkobierców proroków Eliasza 

i Elizeusza, dali oni początek zakonowi karmelitańskiemu. Nawiązali do 

tradycji, że Święta Rodzina z pobliskiego Nazaretu odwiedzała ich 

poprzedników na górze Karmel. Dlatego byli przekonani, że także z tego tytułu 

winni czcić tego, który był głową tej rodziny. 

 Wizytę św. Józefa z Maryją i Dzieciątkiem na Karmelu przywołują obrazy 

karmelitańskie w mszałach, antyfonarzach oraz fresk na sklepieniu kopuły 

bazyliki Stella Maris na górze Karmel. Jak czytamy w martyrologium 

karmelitańskim z 1360 roku, liturgia zakonu „od niepamiętnych czasów” 

celebrowała 18 marca doroczne święto św. Józefa, które od połowy XV wieku 

przeniesiono na 19 marca. 

W pierwszej połowie XIII wieku z powodu zagrożenia ze strony 

islamu Karmelici wyemigrowali do Europy, przeszczepiając do niej także kult 

św. Józefa, który od tego czasu zaczął się coraz bardziej rozpowszechniać. O 

tym, że karmelici stali się  propagatorami kultu św. Józefa, piszą wybitni 

historycy. Potwierdził to także papież Benedykt XIV, pisząc, że „według 

zgodnego zdania uczonych, zakon karmelitański przyniósł ze Wschodu na 

Zachód chwalebny  obyczaj czci św. Józefowi jak najuroczystszym 

nabożeństwem”. 



MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA SZAFARZA 

 

ŁASK 

 
Święty Józefie, mój chwalebny Opiekunie i najdroższy 

Ojcze, którego Jezus uczynił szafarzem swoich łask; przez 

tę niewysłowioną radość jakiej doznawało Twe serce, gdyś 

Go jako małe Dzieciątko na rękach piastował i ciągle 

przebywał w Jego obecności, błagam Cię, osłoń mnie swą 

ojcowską opieką i uproś mi odpuszczenie grzechów, 

głęboką pokorę, nieskalaną czystość, najgorętszą miłość 

Bożą i wszystkie dary Ducha Świętego, aby dzięki nim moje 

biedne serce mogło stać się miłym przybytkiem dla Serca 

Jezusa i zasłużyło na nieustanne zjednoczenie z Nim w 

czasie      i wieczności. Amen. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OSOBA BOGA 

 

Jezus i mówił: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: 
Syn nie mógłby niczego czynić sam od siebie, gdyby nie 
widział Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, 
podobnie i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i 
ukazuje Mu to wszystko, co On sam czyni, i jeszcze 
większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili” (J 5, 19-20). 

  Chrześcijaństwo jest 

religią faktów. Jest związane z 

wydarzeniami historycznymi. 

Przede wszystkim jest tam, gdzie 

znajdują się relacje między 

ludźmi, bo tylko wtedy może 

zaistnieć miłość. 

A chrześcijaństwo przede 

wszystkim jest religią miłości do 

Osoby.  

 Czy jesteśmy 

chrześcijanami? Czy kochamy 

Boga? Czy kochamy Osobę Boga 

Ojca? Czy ty, ja i my wszyscy 

kochamy Osobę Jezusa? Czy 

kochamy Osobę Ducha 

Świętego?  

Co to znaczy, że Go kocham? 

Kocham kogoś, kogo nigdy nie 

widziałem. 

 Z miłością jest wiele 

nieporozumień. Jedno słowo 



oznacza bowiem bardzo różne stany, nastroje, pożądania. Miłość do człowieka 

nie jest przecież tylko uczuciem, upodobaniem, pragnieniem przebywania z 

nim. Jest ona czymś znacznie więcej. Miłość zawiera się w poczuciu 

odpowiedzialności za kochaną osobę, dochowaniu jej wierności, w tym, że 

jesteś skłonny do złożenia ofiary na jej rzecz, jeśli przyjdzie taka potrzeba; 

dajemy swój czas, okazujemy zainteresowanie, pomagamy. Jeśli kogoś 

kochasz prawdziwie to znaczy, że ta osoba może mieć do ciebie zaufanie, może 

na ciebie zawsze liczyć. 

  Jak można te cechy miłości odnieść do miłowania Pana Boga? Czy Pan 

Bóg może na ciebie zawsze liczyć? Czy składasz Mu ofiary czasu, uwagi, 

zainteresowania, pomocy? 

  Co myślisz o pomaganiu Bogu, który przecież jest Wszechmogący? 

Czasami wystarczy Mu nie przeszkadzać, by pomóc. Np. zgodzić się z Jego wolą 

i ją wypełniać. 

 Czy myślisz o poczuciu odpowiedzialności za Pana Boga? Co to może 

znaczyć? Jak jest z twoją wiernością Jemu?  

Przytoczone powyżej słowo z Ewangelii św. Jana mówi między innymi 

o tym, co dla Jezusa znaczy miłować Ojca. Jaka jest odpowiedź Jezusa na miłość 

Ojca? Czy Bóg Ojciec może zawsze liczyć na swego Syna? Wróć do cytatu i 

przeanalizuj, co to dla Jezusa znaczy, że kocha Ojca? 

  Czy twoją odpowiedzią na to, że Bóg Ojciec miłuje ciebie jest branie 

odpowiedzialności za to, co robisz, jak żyjesz? 

 Czy zadawałeś sobie pytanie w konkretnej sytuacji, co Jezus uczyniłby 

będąc na twoim miejscu? Czy raczej podejmowałeś decyzje sam z siebie, nie 

oglądając się na to, co Pan o tym myśli? Jakie to miało odniesienie do miłości 

Boga? 

Wypełnianie przyrzeczenia na chrzcie, przestrzegania Przykazania 

Miłości Boga i Bliźniego, Dekalogu i innych przykazań są okazywaniem naszej 

miłości Bogu Ojcu. Każdy nasz czyn, każda wypowiedź jest jej obrazem. Pomyśl 

o tym, a twoje życie może przemienić się w czas  pełen radości. 

 



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

SIÓDME MIESZKANIE 

Życie duchowe jest zbudowane i oparte na wierzę. Wiara znajduje się 

u początku mojej drogi do Boga, ale jest także na końcu tej drogi. Dla Świętej 

Teresy z Avila osiągnięcie świętości, czyli siódmego mieszkania, to jest ta sama 

wiara, która była u początków, tylko udoskonalona, pogłębiona przez miłość 

doskonałą, bo nie da się oddzielić wiary od miłości. Zagłębiamy się w Bogu 

przez miłość, ale korzeniem mojego nadprzyrodzonego życia, mego kontaktu 

z Bogiem pozostanie zawsze wiara. Nie można budować bez korzeni, 

fundamentów. Jeżeli będziemy próbowali bardziej kochać Boga nie 

pogłębiając wiary, to cała ta konstrukcja się rozleci. 

 Msza święta może być początkiem życia w wierze. Eucharystia może być 

początkiem, ale pogłębiona wiara będzie rodziła nadzieję i miłość.                  W 

efekcie coraz lepiej będziemy widzieli Boga na ołtarzu, aż w końcu ta wiara w 

Jego obecność w Sakramencie Miłości osiągnie zjednoczenie, nasze 

zjednoczenie przemieniając je w miłość. Osiągniemy świętość, bo akt wiary 

uzyska w nas pełnię. W tym sensie Eucharystia może być dla nas pokarmem i 

oparciem w drodze ku świętości. 

 Nie wystarczy chodzić na Mszę św. czy na adorację. Trzeba coraz lepiej 

rozumieć związane z Mszą św. czy adoracja akty wiary. Pan Bóg zawsze daje 

łaskę pogłębiającą więź z Nim, trzeba tylko z coraz większym otwarciem starać 

się przyjmować spływające łaski, którymi tak hojnie pragnie nas obdarzać. 

 Mistrzynią w odbieraniu tych łask była św. Teresa z Lisieux. Ukazuje ona 

Jezusa na szczycie schodów i małe dziecko, które próbuje wdrapać się na te 

schody i ciągle się zsuwa. To dziecko wpatruje się w oblicze Jezusa i próbuje 

wspinać się. To wpatrywanie się jest głośnym lub niemym wołaniem: 

Potrzebuję Ciebie. 

 Czy ty Siostro i Bracie, dorosłeś w wierze tak bardzo, że wyznałeś Jezusowi: 

Potrzebuję Ciebie? 

 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 

 



         KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
 

Pan Bóg upodobał sobie ludzi małych i ubogich. Taką była Maryja, 
a ludźmi, którzy pierwsi dowiedzieli się o narodzinach Mesjasza i pierwsi 
pobiegli Go przywitać, byli pasterze. Grupa w społeczności żydowskiej 
ignorowana i poniżana. Już prorok Izajasz głosił, że dobra nowina o zbawieniu 
będzie głoszona ubogim. Pasterze dowiedli realizacji tego proroctwa, a znak 
rozpoznawczy dla nich też wskazywał na ubóstwo Dziecka: „Niemowlę 
owinięte w pieluszki i położone w żłobie”. O ubóstwie rodziny Jezusa świadczył 
żłób. Nawet w najuboższych rodzinach przygotowywano koszyk lub kołyskę. 
Żłób świadczył też, że była to rodzina podróżująca. Pasterze nie mieli trudności 
odnalezienia Świętej Rodziny. Odnaleźli, zobaczyli i uwierzyli. Uwierzyli, że 

dziecko jest obiecanym Mesjaszem. A potem rozgłaszali wieść, 
że narodził się Zbawiciel. Przyszedł, aby ofiarować pokój 
wszystkim ludziom. Ich działalność miała dwa cele ściśle ze sobą 
związane. Tylko oddając Bogu chwałę i zachowując Jego 
przykazania, można zagwarantować pokój w sercu każdego 
człowieka. Kiedy ludzie uznają Boga za Ojca, wtedy poznają, że 
są braćmi. 

 Święty Łukasz zwraca uwagę na rolę Maryi w 
odnajdywaniu w Jezusie Mesjasza. Oto jego komentarz: „Maryja zachowywała 
wszystkie te słowa i rozważała je w swoim sercu”. Ona jest wspomniana jako 
pierwsza, gdy pasterze zbliżają się do groty. Wydaje się, że to Ona pokazała 
Jezusa, zaczynając w ten sposób swą cenną misję: Dziecko zrodzone z Niej nie 
jest wyłącznie dla Niej, ale jest dla Ojca i dla całej ludzkości. Nie patrzy na Nie 
w sposób władczy i zaborczy, lecz pokazuje Je, ofiaruje Je, współpracując od 
początku z Jego wielką misją. Konieczne jest, abyśmy stali się mali jak dzieci, 
byśmy mogli zrozumieć tajemnice Boga. Taka postawa oznacza otwartość 
ducha i pokorę, i jest możliwa dla wszystkich. Historia kościoła pokazuje wiele 
osób, które były obdarzone pokorą serca i całkowitą dyspozycyjnością wobec 
Boga tak, iż były zdolne do zrozumienia Jego nauki i życia według niej. Wśród 
tych ludzi było wielu przedstawicieli świata kultury, polityki, a także władcy i 
królowie. Pasterze zobaczyli i świadczyli o tym, co widzieli; Maryja nie zwlekała 
z ukazaniem im wielkości Boga. Każdy chrześcijanin musi czuć się zobowiązany 
do świadczenia o wierze, która nim kieruje. 
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