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   LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Pwt 4,32-34,39-40); (Rz 8,14-17); Psalm: (Ps 33) 

Słowa z Ewangelii wg św. Mateusza (28,16-20) 
 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia 

świata”. 

Każda niedziela przypomina nam 

prawdę zmartwychwstania Jezus, a jej 

liturgia zaprasza do zjednoczenia 

z Bogiem Ojcem przez Jezusa 

Chrystusa w jedności z Duchem 

Świętym. Dzień Pański jest też okazją 

do budowania wspólnoty z innymi 

wierzącymi, zwłaszcza w parafii. Jezus 

zapewnia nas, że ciągle jest z nami, by 

nas umacniać. Bądźmy z Nim nie tylko w niedzielnej Mszy 

Świętej, lecz także każdego dnia. Czerpiąc z Niego, pokrzepiajmy 

innych. 

http://www.czarze/


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
 

 Branka kleryków  

Ciosem w pasterskie serce Prymasa stał się nowy sposób walki 

z Kościołem, jakim było bezprawne powoływanie kleryków do wojska. 

Zamysł był ściśle diabelski. Przewrotni planiści bezpieki - przerażeni 

lawinowym wtedy wzrostem powołań kapłańskich - umyślili sobie taki 

właśnie sposób na odciąganie kleryków od pójścia drogą powołania, a tym 

samym na zmniejszeniu liczby kapłanów. Po raz pierwszy pobór do wojska 

zaczął się w 1959 roku. Ostatni zaś klerycy - w czasie klejącej się już rewolty 

społecznej - opuścili wojsko w kwietniu 1980 roku, kiedy to wszystkie 

jednostki kleryckie zostały rozwiązane. 

Na początku przez pięć lat umieszczano kleryków po kilku w różnych 

jednostkach wojskowych. Zarzucono jednak ten pomysł, gdyż klerycy 

wywierali - jak ocenili oficerowie polityczni – „negatywny wpływ na 

żołnierzy”. W 1964 roku zdecydowano się powołać odrębne jednostki 

złożone z samych tylko alumnów, w których poddawano ich prymitywnej, 

komunistycznej indoktrynacji. 

Prymas nieustannie bolał nad krzywdą wyrządzoną Kościołowi przez 

pobór kleryków do wojska. Sadystyczne wykrywanie, poniżanie i psychiczne 

znęcanie się nad alumnami spowodowały, że w kwietniu 1965 roku Ojciec 

osobiście interweniował u Mariana Spychalskiego, ówczesnego ministra 

obrony, w  specjalnym liście, w którym między innymi czytamy: „Głównym 

zadaniem specjalnych jednostek dla kleryków jest całkowite odciągnięcie ich 

od obranej drogi powołania, co niedwuznacznie wypowiadają oficerowie - 

obecni przełożeni alumnów. Cel kleryckich jednostek to dalszy ciąg 

przemyślanej walki z powołaniami kapłańskimi i zakonnymi w Polsce, 

prowadzonej według dyrektyw Urzędu do spraw Wyznań”. 

Ból zakonny 

Mniej znaną kartą z posługi pasterskiej Prymasa są bóle i troski 

związane z prześladowaniem zakonów. Prym w tej formie walki z Kościołem 

wiodła „krwawa Luna”, Julia Brystygierowa, która odkryła, że zakony są 

najbardziej przestarzałą, średniowieczną formą życia. Postulowała więc 

swoim czerwonym towarzyszom: „Nasz kurs do zakonów winien mieć na  



celu ich likwidację”. Brutalne ostrze nienawiści najpierw skierowało się na 

zakony żeńskie. Usuwano siostry zakonne ze szpitali i domów opieki. 

Rozwiązywano prowadzony przez zgromadzenia ośrodki wychowawczo - 

Oświatowe (szkoły, przedszkola, internaty, świetlicę). Dla męskich 

zgromadzeń szczególnym ciosem było w 1952 roku rozwiązanie 

tzw. niższych seminariów, które były jednocześnie szkołami średnimi, 

a z których po maturze niemały procent młodych występował do seminarium. 

Statystyki ukazują przerażające skale dewastacji ewangelicznej służby 

zakonów. Tylko zgromadzeniom żeńskim odebrano: 215 miejsc kultu, 

35 szkół średnich, 39 szkół podstawowych, 327 przedszkoli, 53 internaty, 

117 domów dziecka, 52 domy starców, 63 szpitale. Pozbawiono pracy 7326 

osób, przejęto 658 budynków niegospodarczych i 155 gospodarstw rolnych, 

zakonnice usunięto z 72 szpitali. W słynnym opactwie mniszek benedyktynek 

w Staniątkach utworzono nawet obóz dla zakonnic, gdzie kilkaset sióstr 

stłoczono w jednym miejscu. 

Z kolei zgromadzenia męskie utraciły: 63 miejsca kultu, 

29 seminariów duchownych, 14 szkół średnich, 4 szkoły podstawowe, 

6 przedszkoli, 15 internatów, 14 domów dziecka, 12 szpitali. Pozbawiono 

pracy 1080 osób, przejęto 149 budynków niegospodarczych i 57 gospodarstw 

rolnych. Najdotkliwsze były represje: aresztowania, przesłuchania i procesy 

osób zakonnych. Ich celem było zastraszenie sióstr, ojców i braci zakonnych. 

Aresztowano i więziono zakonników 

pod różnymi zarzutami: szkalowania 

ustroju socjalistycznego, szeptanej 

propagandy, wywieszania flagi 

papieskiej, współpracy z wywiadem 

watykańskim, państwowych wystąpień 

z ambony, przynależności do 

nielegalnych organizacji i pomocy im, 

a nawet pod zarzutem posiadania obcej 

waluty. 

Ojciec niezwykle boleśnie 

przeżywał to barbarzyńskie bezprawie. 

To była rana Jego pasterskiego serca.  



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE (18) 
Kolejnym świętym, który oddawał szczególną cześć św. Józefowi, był nasz 

rodak, który poczytywał sobie za zaszczyt, że nosił imię św. Józefa i, co 

więcej, kiedy w dniu obłóczyn żegnał się ze swoim imieniem chrzcielnym, 

zechciał przyjąć świętojózefowy zakonny predykat. Św. Józef był zatem 

podwójnym jego patronem: ze chrztu i w dokumentach cywilnych, nazywał 

się bowiem do śmierci „Józef Kalinowski”, a w Karmelu był "Rafałem od 

św. Józefa"; innymi słowy w życiu świeckim „Józef” było jego imieniem, 

w życiu zakonnym zaś „Józef” stało się jego nazwiskiem. I zarówno jako 

człowiek świecki, jak i potem, jako zakonnik, żywił zawsze i propagował 

cześć do przybranego ojca Jezusa Chrystusa i troskliwego opiekuna zakonu 

karmelitańskiego. 

Za przykładem św. Teresy św. Rafał zawierzył św. Józefowi dzieło odnowy 

życia zakonnego w Polsce, jakiego się podjął, by wskrzesić polski Karmel po 

kasatach spowodowanych przez zaborców. 

Wezwanie św. Józefa nadał też założonemu 

przez siebie klasztorowi w Wadowicach, które 

dziś cieszy się statusem sanktuarium 

Oblubieńca NMP z obrazem swego patrona, 

przyozdobionym papieskim pierścieniem, 

darem św. Jana Pawła II. Przekazując na ręce 

wadowickich karmelitów bosych ten 

pierścień, Namiestnik Chrystusa prosił, aby 

widzieli w nim oni symbol jego wdzięczności 

za to wszystko, co sam od najmłodszych lat 

otrzymał od karmelitańskiej szkoły 

duchowości, także w odniesieniu do czci 

drugiego patrona z jego chrztu i zachęcał ich, 

„by za przykładem  swej św. Matki Teresy od 

Jezusa kontemplowali w św. Józefie doskonały wzór zażyłości z Jezusem i z 

Maryją, Patrona modlitwy wewnętrznej i niestrudzonej służby braciom”.  



Powrócę jeszcze raz do objawienia Matki Bożej w Fatimie w 1917 

roku, które dały nam poznać Serce Maryi. Przesłanie fatimskie jest ściśle 

związane z Niepokalanym Sercem Maryi. Już podczas pierwszego objawienia 

Maryja pytała dzieci: Łucję, Franciszka i Hiacyntę, czy chcą oddać się Bogu, 

przyjąć cierpienie za nawrócenie grzeszników i zadośćuczynić za zniewagi, 

bluźnierstwa, wyrządzone Jej Niepokalanemu Sercu. W związku z tym, 

podczas trzeciego objawienia, Matka Boża zażądała poświęcenie świata Jej 

Niepokalanemu Sercu, a także ustanowienie nabożeństwa pięciu pierwszych 

sobót miesiąca ku czci Jej Niepokalanego Serca. Dzieci przyjęły prośbę 

Maryi. Na wzgórzu Cova da Iria powiedziała do nich: „Widzieliście piekło, 

dokąd idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić 

nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca”. 

 10 grudnia 1925 roku Matka Boża 

z Dzieciątkiem objawiła się już dorosłej siostrze 

Łucji i pokazała jej cierniami otoczone 

serce. Dzieciątko powiedziało: „Miej 

współczucie z Sercem Twej Najświętszej 

Matki, otoczonej cierniami, którymi 

niewdzięczni ludzie je  wciąż na nowo ranią, 

a nie ma nikogo, kto by przez akt 

wynagrodzenia te ciernie powyciągał”. Maryja 

zaś powiedziała: „ Córko moja, spójrz Serce moje otoczone cierniami, 

którymi niewdzięczni ludzi przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią”. 

 Kto kocha Serce Maryi już zwyciężył. Jej serce zwyciężyło na samym 

początku. W Nazarecie, kiedy powiedziało Bogu: „Tak”. W Betlejem.             

W Egipcie. W Jerozolimskiej świątyni. I na Golgocie. Jej Serce we 

wszystkich tych sytuacjach zwyciężyło. Dla tego, że było oddane całkowicie 

Bogu. Pokorne i posłuszne. Jeśli nasze serca będą takie, to w każdej sytuacji 

naszego życia będziemy zwyciężać. A serce matki jest ściśle złączone 

z sercem dziecka. Dlatego, kiedy kochamy Serce Maryi, to również kochamy 

Serce Jezusa. Te dwa serca to jedno. To wszystko. Te Serca triumfują razem. 

Serce Maryi jest kanałem, który łączy nas z Sercem Jezusa. 



O TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ 

 
Św. Cyryl głosił, że „wiara 

wszystkich chrześcijan opiera 

się na Trójcy Świętej”. Wystarczy 

pomyśleć. Każdy z nas wykonuje znak 

krzyża i wymawia następujące słowa: 

„W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Są to 

słowa z Ewangelii św. Mateusza ( 28, 19).  

 Każdy z nas jest ochrzczony w to Imię. Jedno 

imię, a nie w imiona Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Liczba pojedyncza słowa 

imię jest efektem prawdy o Bogu. Bóg jest jeden, Ojciec Wszechmogący 

i Jego jedyny Syn, i Duch Święty, czyli Trójca Święta. 

 Proces zrozumienia istoty Trójcy Świętej odbywał się w Kościele 

bardzo powoli. W Starym Testamencie spotykamy wiele informacji o Bogu, 

jako Panu jedynym. Żyd odmawia pierwszą codzienną modlitwę zaczynającą 

się od słów: „Szemma Izrael” – „Słuchaj, Izraelu Pan jest naszym Bogiem, 

Panem jedynym” (Pwt 6,4). Są także wzmianki o Synu Bożym, choćby 

wspomnieć Psalm 2, w którym Pan Bóg mówi: „Jam Cię dziś zrodził” – 

zrodził, a nie stworzył – dlatego Jego Syn jest Synem Jedynym. W wielu 

miejscach wspomniany jest także Duch (o czym pisałam w poprzednim 

numerze). Izraelici znali, czyli posiadali dobrą wiedzę o Bogu na długo przed 

Jezusem Chrystusem. Z dziesięciu praw danych na górze Synaj, uczynili 

około 650 praw studiując i wyjaśniając poszczególne przykazania. W ich 

mniemaniu wiernie bronili wiary wypełniając nakazy Pana Boga bardzo 

skrupulatnie. Nie sama jednak wiedza wystarcza, by wejść w relację przyjaźni 

z Bogiem. A do czego prowadzi teoria, ludzkie podejście do wiary uwidacznia 

Stary Testament w historii Izraela. Od zarania Królem Żydów był Bóg. Potem 

w wyniku obserwacji ościennych narodów, ustanowili królami Saula, a po 

nim Dawida…. Tak zaczął się upadek Izraela. Aby ratować swoje wybrane 

dzieci, Pan Bóg postanawia zbliżyć się, żyć z nimi. Następuje wcielenie. 

Prości ludzie, nieobciążeni nadmiernie rozbudowaną wiedzą, przyjmują wiarę 



i to, co zrozumieli jest współmierne do niej. Przyjęli słowa Chrystusa, kiedy 

mówił o Bożym Synostwie. Natomiast, gdy Jezus zrównywał się z Ojcem, 

Żydzi zatykali sobie uszy i rozdzierali swoje szaty. A kiedy w Sanhedrynie 

powiedział: „Ja jestem”, co uczonym w Piśmie kojarzyło się z imieniem Boga 

– Jahwe, krzyczeli, że zbluźnił i skazali Go na ukrzyżowanie (J 18,1-11; Łk 

22,66-71). 

 Dopiero w naszych czasach, w XX wieku, św. Jan Paweł II głosił, że 

wiedza musi iść w parze z wiarą, bo są to dwa skrzydła ludzkości. 

 Powróćmy do informacji o tajemnicy Trójcy Świętej. Jest Ona 

w centrum wiary i życia chrześcijan. Bez tej tajemnicy nie zaistnieje 

w Kościele jakakolwiek inna tajemnica.  To ona jest ich źródłem, rzuca 

światło na nie i pozwala dostrzec jedność w egzystencji pozostałych. 

Rozważmy tajemnicę Niepokalanego Poczęcia Maryi, którą kojarzę 

z wejściem Chrystusa po zmartwychwstaniu przez zamknięte drzwi. 

Apostołowie go dotykali, był głodny. Czy te sprawy mogłyby zaistnieć, 

gdyby nie plan Ojca, moc ich wykonania przez Ducha Świętego i przy udziale 

Syna? W ten sposób można rozważać tajemnice: Mszy Świętej, sakrament 

bierzmowania, chrztu itd. Ta tajemnica jest najbardziej podstawowym 

nauczaniem o prawdach wiary. „Cała historia 

zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi 

i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, 

Ojciec, Syn i Duch Święty, objawia się, pojednuje 

i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od 

grzechu ” (KKK 234). 

 Podsumowując tę wypowiedź ważne jest, 

abyśmy pamiętali, że tajemnica Trójcy Świętej 

zajmuje pierwsze miejsce w tajemnicy wiary i życia 

chrześcijańskiego. Tylko dzięki działaniu Boga 

możemy otrzymać łaskę wiary i poznać Go jako 

Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wcielenie Boże 

w Jezusie Chrystusie objawia, że Bóg jest wiecznym 

Ojcem i, że Syn jest współistotny Ojcu, czyli że On 

jest w Nim i z Nim tym samym Jedynym Bogiem. 



NABOŻEŃSTWO PIĘCIU PIERWSZYCH SOBÓT 

MIESIĄCA KU CZCI NIEPOKALANEGO SERCA 

MARYI 
Nabożeństwo pierwszych pięciu sobót 

miesiąca ku czci Najświętszej Marii Panny 

zostało zainicjowane przez Maryję w Fatimie. 

Wierni mieliby przyjąć Komunię świętą 

wynagradzającą Jej Sercu za grzechy i zniewagi, 

własne i świata. „Jeśli zrobi się to, co ja wam 

mówię, wiele dusz zostanie uratowanych, 

nastanie pokój na świecie”. 

Na czym polega to nabożeństwo? Ci, 

którzy przez pięć kolejnych pierwszych sobót 

godnie przyjmą Komunię świętą, odmówią 

dowolną cząstkę różańca świętego (5 tajemnic) i 

przez 15 minut będę rozmyślać jedną lub kilka 

tajemnic - dostąpią wyjątkowej łaski.  

Matka Boża powiedziała: „Tym, którzy przyjmą to nabożeństwo, 

obiecuję ratunek. Przyjdę w godzinie śmierci z całą łaską, jaka dla ich 

wiecznej szczęśliwości będzie potrzebna. Te dusze będą obdarzone 

szczególną łaską Bożą. Jako kwiaty przed tronem Bożym je postawię”.  

Dlaczego ma to być pięć sobót, a nie dziewięć lub siedem? Odpowiedź 

otrzymała siostra Łucja 30 maja 1930 roku. Zostało jej objawione, co 

następuje: Córko, motyw jest prosty: jest pięć rodzajów obelg i bluźnierstw 

wypowiedzianych przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi.   Oto One. 

Pierwsze: Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu. 

Drugie: Przeciwko Jej dziewictwu. 

Trzecie: Przeciwko Bożemu macierzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się 

Ją wyłącznie jako matkę człowieka. 

Czwarte: Bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach 

dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki.  

Piąte: Bluźnierstwa tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych 

wizerunkach. 



K O L O R O W A N K A 
 

TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA – BÓG OJCIEC, SYN BOŻY I DUCH 

ŚWIĘTY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NIEPOKALANE SERCE MARYI 
Kończy się miesiąc maj, w którym tak bardzo nagłośnione są sprawy 

związane z naszą kochaną Maleńką - Maryją. Poświęćmy jeszcze więcej 

miejsca Matce. Nie tylko tej Jednej, Jedynej, ale Matce każdego z nas. 

Często jest tak, że matka czuję, gdy z jej dzieckiem dzieje się coś 

złego. Mówi wtedy, że ma złe przeczucie. Serce matki zna najlepiej swoje 

dziecko. Cierpi razem z nim, kiedy ono doświadcza bólu. I raduje, kiedy jest 

szczęśliwe. Serce matki nie da się oszukać. Jaki to wielki dar i łaska, którą 

Bóg wlewa do serca kobiety, kiedy staje się matką. Zaraz po narodzinach to 

przecież matka najlepiej wie, dlaczego niemowlę płacze. A kiedy bierze je na 

ręce, ono od razu ją rozpoznaje. Słyszy bicie jej serca, które jest mu dobrze 

znane. Bo przez dziewięć miesięcy rozwijając się w jej łonie słyszało je 

nieustannie. 

Kiedy byłam dzieckiem, często tuliłam 

się do swojej mamy. Ale i dziś potrzebuję czuć 

bliskość matki, choć jestem dorosła. Tym 

bardziej pragnę wtulić się w jej ramiona. 

Jest jedno serce dane nam na zawsze. Do tego 

serca zawsze można się przytulić. To serce nas 

zna i kocha miłością wieczną. Ono również 

cierpi, jeśli je odrzucamy i znieważa 

my. To jest Niepokalane Serce Maryi. 

Skarbnica miłości. Bóg uczynił Maryję 

Matkę Swojego Syna. Już w raju 

zapowiedział, że Jej świętość będzie 

jedyna w dziejach ludzkości. 

Wielkość Maryi przewyższa wszystkich świętych. Jest najczystsza, 

najświętsza, niepokalana. 

 Wielu ludzi obraża to serce. Nie patrzą na Maryję jako na swoją Matkę.           

A przecież jest Ona Matką wszystkich ludzi. Nasz pobyt na ziemi nie jest 

usłany różami. Trzeba nieustannie walczyć. Bóg daje nam broń. Niepokalane 

Serce Maryi. Ona już tę walkę wygrała. Ona z nami jest i składa nam 

największą obietnicę: „Na koniec moje Niepokalane Serce Zatriumfuje”.  
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