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   LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Rdz 3,9-15  ); (2 Kor 4,13-5,1); Psalm: (Ps 130) 

Słowa z Ewangelii wg św. Marka (3,20-35) 
 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

Mówiono bowiem: „Odszedł od zmysłów”. 

Czyżby Maryja dała posłuch plotkom o opętaniu Syna? Czy Jezus 

rzeczywiście nie wyszedł do Niej, by się z Nią spotkać? Nie 

wiemy! Wszak Ewangelia to nie opowieść o uczuciowych 

relacjach jej bohaterów. Wiemy, że wszystkie cierpienia tej rozłąki 

Maryja przyjęła dla apostolskiego dzieła Jezusa. Dlatego też 

przyjęcie takich rozłąk, w milczeniu i z miłością, skutecznie 

zjednuje nam łaski Boże. Kochające posłuszeństwo Maryi i Jej 

dzieci wzrusza Jezusa do tego stopnia, że czyni On dla nas więcej, 

niż oczekujemy. 

http://www.czarze/


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
Zabór Caritas 

Przedwojenna Caritas szybko odrodziła się po wojnie i z energią wznowiła 

działalność charytatywno-opiekuńczą. W latach powojennych Polska otrzymała 

pomoc z Ameryki. Powstały też nowe odziały Caritas na Ziemiach Odzyskanych. 

Komisją Episkopatu do spraw charytatywnych kierował sam książę arcybiskup 

Adam Stefan Sapiecha, który szczególnie pilnował, aby w pierwszym rzędzie zadbać 

o wygnańców zza Buga i ofiary wojen. 

 Działalność Caritas rozkwitła w ciągu krótkiego czasu w sposób 

imponujący. Liczba woluntariuszy w 1948 roku sięgała 830 tysięcy. Już od tego roku 

zaczęto eliminować Kościół z działalności charytatywnej. Caritas cieszyła się 

ogromnym uznaniem i wdzięcznością, co mierziło partyjnych dygnitarzy, którym nie 

brakowało niczego oprócz uznania i poklasku obywateli. Tego zaś nie potrafili 

zdobyć. 

 Nagle 21 września 1949 roku Rada Ministrów wydała uchwałę 

o przejęciu kościelnych szpitali, a 25 styczni 1950 roku wprowadzono zarządy 

komisaryczne w Caritas. Istotnym i prawdziwym celem tego posunięcia była 

grabież wielkiego majątku w postaci nieruchomości i ziemi, podarowanej 

głównie zakonom, które w większości prowadziły dzieła charytatywne. Spory o 

Caritas wybuchały potem raz po raz. W szczególności, gdy w 1957 roku były 

wielkie braki w zaopatrzeniu. Caritas w USA chciała wspomóc Polskę dużymi 

zapasami żywności pod warunkiem, że dysponentem będzie wyłącznie Prymas. 

Wtedy rozpętano następną nagonkę na Kardynała, a radiowęzły nie ustawał w 

prymitywnej nagonce na Kościół. Doszło nawet do tego, że 20 lipca 1958 roku 

banda esbeków napadła na jasnogórski klasztor i wdarła się do Instytutu 

Prymasowskiego. Dokonano kradzieży materiałów i opracowań związanych z 

Wielka Nowenną oraz aresztowano świeckich i duchownych pracowników 

Instytutu. Do czegoś podobnego nie posunęli się nawet zaborcy i okupanci. 

Ojciec Korneliusz Jemioł, ówczesny przeor paulinów, w liście do Rady Państwa 

pisał: „Ten karygodny i niespotykany w dziejach Jasnej Góry czyn 

sprofanowania Sanktuarium Narodowego przez bezprawne włamanie i brutalne 

bicie pątników wywołał w społeczeństwie i delegacjach z zagranicy głębokie 

ubolewanie i uważany jest za obrazę i zniewagę uczuć religijnych całego, 

wierzącego Narodu”.  



Zasługi dla Ziem Zachodnich 

  Na mocy szczególnych pełnomocnictw udzielonych 

Prymasowi przez Stolicę Apostolską objął On 

zwierzchnictwo kościelne nad tzw. Ziemiami 

Odzyskanymi, inaczej Ziemiami Zachodnimi.                      

Z zagrabionych na Wschodzie ziem masowo przesiedlali 

się tzw. repatrianci. Prymas pożył ogromne zasługi dla 

jednoczenia Pomorza, ziemi lubuskiej i Śląska 

z Macierzą. Dla napływowej na te tereny z różnych stron 

ludności Kościół stał się główną siłą integrującą. 

Świątynia i Eucharystia jednoczyły serca i dusze. 

Znękani przybysze bez jasnych perspektyw, zniszczeni przez wojnę 

i okupację, wyrwani z korzeniami ze swoich wsi i miasteczek na Litwie, 

Wołyniu i Podolu, przeżywali traumę, której nie jesteśmy w stanie pojąć. 

Prymas mówił do przybyłych z tobołkami wygnańców: „Oto na ziemi 

piastowskiej Dolnego Śląska ojcowie nasi – książęta piastowscy i rycerze – 

wznosili Bogu niebosiężne świątynie. A wyście do nich wrócili jak dzieci po 

długiej wędrówce w progi własnego domostwa”. Pokrzepiał przybyłych: „Nie 

jesteście tu samotni, stoi za wami Kościół święty z biskupami, którzy 

zorganizowali Wam życie religijne i kościelne. Nie uważamy się tu za 

szacownych gości, pracujemy dla przyszłości Polski na tej ziemi”. 

 Prymas dziesiątki razy opuszczał Warszawę, by objeżdżać i doglądać 

Ziemie Odzyskane. Te pasterskie wizyty Ojca skrzętnie odnotowywała prasa 

zachodnia, a zwłaszcza z dużą niechęcią prasa niemiecka. PRL-owska 

pomijała głuchym milczeniem. Zachowało się 17 pięknych patriotycznych 

wypowiedzi Prymasa o historycznej polskości tych ziem. Żadnej z nich nie 

podały polskie radio czy gazety. 

 Ogromna propaństwowa praca Prymasa uwieńczona została 

reaktywacją administracji kościelnej, a w końcu powstaniem archidiecezji 

wrocławskiej, szczecińsko–kamieńskiej, koszalińsko–kołobrzeskiej 

i opolskiej. Historycy jednogłośnie stwierdzają, że bez osobistego 

zaangażowania kardynała Wyszyńskiego ziemie te jeszcze bardzo długo nie 

zostałyby zrepolonizowane. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Wyszynski_Coat_of_Arms.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


MARYJA 

„MATKA KOŚCIOŁA” 

21 LISTOPADA 1964 ROKU SOBÓR WATYKAŃSKI II OGŁOSIŁ 

KONSTYTUCJĘ DOGMATYCZNĄ „LUMEN GENTIUM”, w której 

rozdział VIII został poświęcony Maryi Dziewicy. W tym dokumencie papież 

Paweł VI nadał Maryi tytuł „Matka Kościoła”. Oto słowa papieża: 

„Ogłaszamy Najświętszą Maryję Matką Kościoła, czyli całego ludu Bożego, 

zarówno wiernych, jak i pasterzy, którzy nazywają Ją najukochańszą 

Matką.(…) Boskie macierzyństwo Maryi jest fundamentem Jej specjalnej 

relacji wobec Chrystusa i podstawą Jej obecności w dziele zbawienia 

dokonanego przez Jezusa Chrystusa. Jej Boskie macierzyństwo stanowi 

również fundament relacji Maryi z Kościołem, gdyż była Matką Chrystusa, 

który od pierwszej chwili wcielenia w Jej dziewiczym łonie zjednoczył ze 

sobą jako Głową swoje Mistyczne Ciało, którym jest Kościół. Zatem Maryja, 

jako Matka Chrystusa jest również Matką wiernych i wszystkich pasterzy, 

czyli całego Kościoła”. 

Kościół powstał z woli Chrystusa, a nie 

ludzi. Ewangelista św. Jan zapisał słowa 

Jezusa:, „Kto wierzy i przyjmie chrzest, 

będzie zbawiony, a kto nie wierzy, ten się 

potępi” (16,16). 

Bardzo ważne jest nieustanne powtarzanie 

faktu, że Kościół został powołany przez 

Chrystusa, dla przedłużenia Jego misji, że 

Chrystus go kocha i prowadzi swoją łaską, 

że dał mu jako duszę samego Ducha 

Świętego i że Maryja jako Matka Kościoła 

wciąż mu towarzyszy. Są to prawdy bardzo 

ważne, szczególnie w czasach, gdy Kościół 

jest odrzucany i źle rozumiany. Tak właśnie 

dzieje się dzisiaj. Często nawet sami 

chrześcijanie uważają Kościół za coś poza nimi. Dziś można usłyszeć takie 

zdanie: „Kościół to księża”. Jest to przykład fałszywych pojęć o Kościele. 



pragnie jak wprowadzić cię do swojego szczęścia, do swojego światła 

chwały”. 

Kościół jest odbiciem tajemnicy Chrystusa, dlatego słusznie mówi się 

o „tajemnicy Kościoła”. Tajemnica Chrystusa polega na tym, że był On 

Bogiem i człowiekiem: ludzie, którzy żyli obok Niego, widzieli w Nim 

człowieka takiego jak inni, który potrzebował jeść, spać, odpoczywać… 

A jednak ten ograniczony, słaby ludzki wygląd ukrywał rzeczywistość Osoby 

Boskiej. Była to tajemnica trudna i oszałamiająca, dlatego za każdym razem, 

gdy Jezus działał jako Bóg (np. odpuszczając grzechy), był traktowany jak 

bluźnierca. Również w Kościele skrywa się tajemnica: choć składa się z ludzi 

słabych i grzesznych jak wszyscy, to właśnie im została dana moc Boża, aby 

głosić słowo Boże, przebaczać grzechy, składać ofiarę eucharystyczną. Jest 

to tajemnica Kościoła świętego i zarazem ludzkiego. 

Warto zastanowić się nad macierzyństwem Maryi w odniesieniu do Kościoła, 

które nie dotyczy jedynie katolików lub chrześcijan, ale wszystkich ludzi, 

ponieważ Kościół został ustanowiony dla zbawienia wszystkich. 

Pan Jezus powiedział do Piotra: „Paś moje baranki (…), paś 

moje owce” (J 21,15-17), czyli całą ludzkość. 

Najbardziej widocznym znakiem tej 

uniwersalności był nieodparty, duchowy 

urok św. Jana Pawła II, dzięki któremu 

zjednywał ludzi wszystkich krajów 

świata. Każda Jego podróż ściągała 

niezliczone tłumy. Wynikało to 

z natchnienia Ducha Świętego. Nawet 

najbardziej odległe narody wyczuwały 

osobistą więź z „białym ojcem” 

przybyłym z Rzymu. 

Święty Cyprian stwierdził: „Nie może 

uznawać Boga Ojca ten, kto nie uznaje 

Kościoła za Matkę”. 

MARYJA, MATKA KOŚCIOŁA, NIECH SPRAWI,  

ŻE ZROZUMIEMY I POKOCHAMY TĘ PRAWDĘ. 



UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA 

BÓG OJCIEC WZOREM WYCHOWAWCY 

 Pragnieniem każdego ojca jest wychowanie dziecka tak, aby mogło 

ono egzystować samodzielnie, współpracować ze swoimi braćmi i siostrami 

w zgodzie i aby owoce ich współpracy były obfite. Jakie to ważne – 

ukształtować młodego człowieka, by zrozumiał, że wszelkie zakazy i nakazy 

były mu dane z miłości i roztropności rodziców. Pamiętam jednego Ojca 

jezuitę, który wychował wiele tysięcy młodych ludzi, w tym kilkuset 

kapłanów i wiele sióstr zakonnych. Mawiał, że wychowujący musi być jak 

kaloryfer: twardy, ale gorący. Powiedziałabym, może nie twardy, ale 

konsekwentny oraz gorący jak Boża Miłość.  

 Pan Bóg właśnie taki jest i dlatego obchodziliśmy w czwartek 

uroczystość Bożego Ciała. Na dzieje człowieka można spojrzeć tylko w jeden 

sposób, jako na relację z Panem Bogiem. Relację Mistrza i ucznia. Taka jest 

Boża pedagogika. Raj to pierwszy etap Bożego nauczania człowieka, by był 

ukształtowany na obraz i podobieństwo Boże. Prawo, które Pan ustanowił, 

nie było rozbudowane, ale było krótkie, zrozumiałe. Adam i Ewa nie mieli 

zrywać owoców z drzewa poznania dobra i zła. Raj – ogrody Edenu - nie były 

skażone złem, a człowiek ogarnięty tylko Duchem Bożym, czuł się tam 

bezpieczny i umiłowany. To poczucie było tak głębokie, że nie odczuwali 

swojej nagości. 

 Niestety wścibskość, zazdrość, poczucie wielkości, które obudził 

w pierwszych ludziach szatan, spowodowało wystąpieniem Ewy przeciwko 

prawu. Ona zaś dała posmakować owoc zła Adamowi. Cóż może zrobić 

w takiej sytuacji dobry Ojciec? Oni popełnili grzech. Efektem była kara – 

opuszczenie raju. 

 Tutaj zaczyna się drugi etap, Bóg – Ojciec nie opuścił swoich dzieci, 

ale dał im żyć tak, by to oni musieli wybierać między dobrem a złem. Można 

to chyba nazwać kształtowaniem woli dzieci – ludzi. Przypomnę tu historię 

Kaina i Abla, wieży Babel, Sodomy i Gomory. W końcu Boża uwaga skupiła 

się na Abramie, któremu Bóg po wypełnieniu Jego woli, zmienił imię na 

Abraham. Ten ród – to początek narodu wybranego przez Boga. Znowu Pan 

jest blisko swojego stworzenia. Wkrótce ród staje się narodem i to Narodem 



Wybranym. Dlaczego wybranym? Bo sam Bóg był jego Królem i prowadził 

go, władał nim. Tak było przez wieki. Coraz częściej zaczęły pojawiać się 

uczucia ( a nie miłość) zazdrości, pychy, poczucia wielkości. Coraz częściej 

występowały przejawy samowystarczalności, które prowadziły do wojen 

i w efekcie do niewoli: babilońskiej, egipskiej. 

 Nie ma nic lepszego nad cierpienie, by wzrastać, dojrzewać do 

dorosłości, zwłaszcza wzrastać duchowo. Znowu Bóg Ojciec swoim dzieciom 

przychodzi z pomocą. Pomaga im wyjść z niewoli, a to jest początek 

nawrócenia człowieka. Jest wiele rodzajów niewolnictwa, ale wspomnę tylko 

o dwóch. Niewola grzechu. Zrzucenie jej jest konieczne, by zbliżyć się do 

Boga, który jest Miłością. Już wtedy zaczyna się radość. Drugie niewolnictwo 

to narzucenie woli drugiego człowieka. „ Nie pokładaj ufności w człowieku”; 

mówi jeden z Psalmów. Bo gdy ufamy drugiemu człowiekowi, to zaufanie do 

Pana jest małe, albo nie ma go wcale. Wtedy spadają na nas okropności 

i wielki smutek. Jedynym rozwiązaniem jest zrzucenie tej niewoli i dążenie 

do pełni życia. I tu najlepszą pomocą jest wskazówka Jezusa Chrystusa, który 

powiedział o sobie: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. 

 Tak zaczyna się trzeci etap wychowywania nas przez Boba Ojca. 

Wybierz drogę, Moją – mówi Pan – pozwól Mi być twoim Mistrzem. Poznaj 

Moją Prawdę i bądź jak Ja – Życiem pełnym miłości. Jezus jest bramą, którą 

wchodzi się do stanu wiecznej miłości i szczęścia. Przymus jest złem, dlatego 

Pan Bóg nikogo nie przymusza. Każdy z nas ma wolny wybór. Dał nam ten 

wybór Pan Jezus umierając na krzyżu, a zmartwychwstając, pokazał, że to, 

czego nauczał jest prawdą.  

 Kiedy na Ostatniej Wieczerzy Bóg ustanowił Najświętszą 

Eucharystię, to raz jeszcze powiedział ludziom: Nie bójcie się. Zwyciężyłem 

śmierć. Pójdźcie Moją drogą. Bóg po raz kolejny pragnie być blisko swojego 

stworzenia. Tym razem wcielił się w pokarm, by być z nami i w nas. Mało 

tego - raz do roku wychodzi z tabernakulum, a także z kościoła, by choć na 

chwilę stać się jednym z nas. Szkoda, że Jego zakres oddziaływania 

ograniczono tylko do drogi wokół kościoła. 

 Panie Boże, Ojcze, Jezu Chryste, Duchu Święty są wśród nas ludzie, 

którzy miłują Cię i pragną wynagrodzić swoją postawą i modlitwą Twoje 

cierpienia. 



N I E D Z I E L N E    Z A M Y Ś L E N I A 
JEZUS – EUCHARYSTIA 

Jezu – Eucharystio, Miłości moja, odkupieńczo – uświęcająca, której tak 

bardzo potrzebuję. Przychodzisz do mnie, a jednocześnie do każdego z ludzi 

inaczej. Bo każdy jest inny. Każdy jest tajemnicą nigdy do końca nieodkrytą, 

dla samego siebie, dla innych. Tajemnicą, którą tylko Ty znasz. 

Wezwania Jezu – Eucharystio używał wielokrotnie w swoich wypowiedziach 

św. Jan Paweł II. W jednym z listów apostolskich zwracając się do kapłanów 

napisał: „doświadczać, jak dobrze jest nie tylko codziennie uczestniczyć we 

Mszy św., ale również prowadzić długi dialog z Jezusem – Eucharystią”. 

W „Przesłaniu do młodzieży na XX Światowe Dni Młodzieży” w 2005 roku, 

modlił się: „… patrzymy na Ciebie, Jezu – Eucharystio, z odnowioną 

nadzieją. (…) Adorujemy Cię, Jezu – Eucharystio! Adorujemy Twe Ciało 

i Twoją Krew, oddane za nas i za wszystkich na odpuszczenie grzechów: 

o Sakramencie nowego i starego Przymierza! (…) O Jezu – Eucharystio, 

zawierzam Ci młodych Rzymu, Lacjum i świata całego”. 

Jezu Eucharystyczny, Ty zawsze jesteś 

pierwszy ze swoją łaską miłosierdzia 

eucharystycznego. To nieprawda, że ja 

muszę sam przedzierać się ku Tobie. Ty 

pierwszy mnie odszukujesz w moim 

zagubieniu. I chcesz mi powiedzieć, że 

i tak, kiedy przychodzę na Mszę świętą, 

to przecież nic nie mogę Tobie 

ofiarować. Bo wszystko jest Twoim 

darem, a ja – sam z siebie – nie mam nic. 

Ty jednak tylko czekasz, abym odkrył, że 

nic nie mam, i żebym wtedy oddał Ci 

siebie. Żebym nie zanurzał się w doczesności, bo ona bez Ciebie, Jezu 

Eucharystyczny, jest przecież tylko iluzją. Jakby chciała mi powiedzieć: „To 

nie we mnie szukaj oparcia, radości, celu. To tu, na ołtarzu, masz wszystko – 

i Miłość nieskończoną, i nieskończoną Moc, która niczego bardziej nie 



K O L O R O W A N K A   N I E   T Y L K O  

D L A    N A J M Ł O D S Z Y H 



 OFIAROWANIE 
Błogosławiony jesteś Boże mój 

bo z Twojej hojności mamy chleb 

przynosimy go Tobie 

by stał się dla nas chlebem życia 

i wino z kroplą wody przynosimy 

by stawać się jak Ty 

wznosimy serca do Ciebie Panie 

by śpiewać Tobie radosne Hosanna 

razem z aniołami i świętymi 

uwielbiamy Ciebie Baranku Boży 

który na ołtarzu złożysz za mnie 

za każdego z nas 

ofiarę ze swojego życia 

godne i sprawiedliwe 

słuszne i zbawienne 

jest uwielbienie w naszych sercach 

bo pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej 

Błogosławiony Ty który przychodzisz 

w Imię Pańskie 

uwielbiony niech będzie Twój Majestat 

teraz i na wieki wieków 

amen                           ks. Marek Chrzanowski FDP 

Obieram Ciebie, o Najświętsze Serce,  

jako jedyny przedmiot mojej miłości, 

jako obrońcę mego życia, 

jako rękojmię mego zbawienia, 

jako lekarstwo na moją słabość, 

jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia 

i jako pewne schronienie w godzinę mej śmierci. 

                                  św. Małgorzata Maria Alacoque 
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