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   LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Ez 17,22-24); (2 Kor 5,6-10); Psalm: (Ps 92) 

Słowa z Ewangelii wg św. Marka (4,26-34) 
 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 

„Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy,  

nasienie kiełkuje i rośnie”. 

 

„Człowiek rzuca dobre ziarno, gdy w swym sercu wzbudza dobrą 

intencję, a potem odpoczywa w nadziei dobrego czynu, gdyż dusza 

ludzka, za uprzednim działaniem łaski, powstaje spontanicznie ku 

owocom dobrych uczynków. Najpierw jest łodyga – wrażliwość 

duszy i pragnienie dobrych uczynków, potem kłos – początek 

dobrych czynów, na końcu 

dojrzałe ziarno – czyn doskonały i 

naprawdę wielki” (papież, św. 

Grzegorz Wielki). 

 

SIANIE JEST NADZIEJĄ 

 

JAKĄ GLEBĄ JESTEŚ? 

 

http://www.czarze/


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

Dzisiaj rozważmy początek drogi krzyżowej Prymasa 

Tysiąclecia, o której św. Jan Paweł II powiedział: „Nie 

cofnął się przed więzieniem i cierpieniem”. 
 Dnia 25 września 1953 roku, w piątek, Prymas, jak co roku, 

sprawował uroczystą liturgię ku czci patrona stolicy bł. Władysława 

z Gielniowa przy jego relikwiach w warszawskim kościele akademickim 

św. Anny. Podczas kazania opatrznościowo powiedział do młodzieży 

akademickiej słynne słowa: „Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że 

Prymas zdradził sprawy Boże – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas ma 

nieczyste ręce – nie wierzcie. Gdyby mówili, że Prymas stchórzył – nie 

wierzcie. Gdy będą mówili, że Prymas działa przeciwko Narodowi i własnej 

Ojczyźnie – nie wierzcie. Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce 

i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej”. Wcześniej, po południu 

tego samego dnia, słowa te wypowiedział 

do swojej bliskiej współpracownicy Marii 

Okońskiej. Po Mszy św. na spotkaniu z 

kapłanami rektoratu akademickiego 

powiedział: „Znacie obraz Michała 

Anioła <Sąd Ostateczny>? Anioł Boży 

wyciąga człowieka z przepaści na 

różańcu. Mówcie za mnie różaniec”. 

Około godziny 22.00 do domu Prymasa 

wdarło się około 50 bezpieczniaków. 

Kilku aresztowało Ojca i wywiozło w 

kolumnie 7 samochodów w nieznanym 

kierunku. Pozostali aż do wieczora 

następnego dnia plądrowali osobiste 

mieszkanie i biuro Prymasa. Ukradli setki 

kościelnych dokumentów oraz archiwalia 

związane z pracą Kościoła w Polsce. 

Wiele z nich nigdy już nie odzyskano. 

 



Na miejsce przeznaczenia konwój dotarł po trzeciej w nocy w sobotę.  

Okazało się, że jest to klasztor franciszkanów kapucynów w Rywałdzie 

Królewskim koło Grudziądza. Rywałd słynny jest powszechnie z cudownej 

gotyckiej figury Matki Bożej znajdującej się tam już od XV wieku. 

 W „Zapiskach więziennych” Prymas zanotował” „Wprowadzono 

mnie do pokoju na pierwszym piętrze. Oświadczono mi, że jest to miejsce 

mego pobytu, że nie należy wyglądać oknem […]. Pokój robi wrażenie 

mieszkania świeżo opuszczonego. Łóżko nie jest zasłane […], walizka na 

wpół otwarta […], miednica z niewylaną wodą, w szafie osobista bielizna 

i ubranie. Zostałem sam. Na ścianie nad łóżkiem wisi obraz z dopiskiem: 

<Matko Boża Rywałdzka, pociesz strapionych>. Był to pierwszy głos 

przyjazny, który wywołał wielką radość, […] wzrok mój zatrzymał się na 

biurku. Stoi tu Chrystus Miłosierny z podpisem: <Jezu, ufam Tobie> - 

fotografia starego obrazu. Uznaję to za drugą łaskę dnia dzisiejszego”. 

 Zakonnicy nie rozumieli nocnego najścia UB-eków 

i bezceremonialnego zachowania. Wytłumaczono im, że będą tu sporządzone 

tajne wojskowe plany. Kazano z celi zabrać garderobę brata, który akurat był 

w tym dniu poza klasztorem. 

 Po licznych prośbach dopiero 

szóstego dnia pobytu dostarczono księdzu 

kardynałowi przywiezione z Warszawy 

paramenty do sprawowania Mszy św. 

W pierwszą więzienną niedzielę, 

4 października, Ojciec odnotował: „Dziś 

<erygowałem> sobie drogę krzyżową, 

pisząc na ścianie ołówkiem nazwy stacji 

Męki Pańskiej i oznaczając je 

krzyżykiem”. Cela najdostojniejszego 

więźnia została później z wielką 

pieczołowitością zaaranżowana przez 

ojca Gabriela Bartoszewskiego na Salę 

Pamięci o Ojcu. 

 



ŚWIĘTY JÓZEF – PATRON KARMELU 
 

Kult św. Józefa powoli zaczął przenikać od Karmelu Terezjańskiego 

do całego Kościoła. Papież Grzegorz XV 8 maja 1621 roku nakazał wpisanie 

Jego święta do kalendarza powszechnego w dniu 19 marca. 

  Niech więc nikogo nie dziwi, że karmelici bosi, recytując litanię do 

św. Józefa, dodają w niej wezwanie: „Opiekunie naszego Zakonu – módl się 

za nami”. Nadto kapłani karmelitańscy, gdy w prefacji mszalnej o św. Józefie 

wymieniają słowa: „a jako wiernego i roztropnego sługę postawiłeś Go nad 

swoją Rodziną”, myślą nie tylko o Rodzinie Nazaretańskiej, której św. Józef 

był głową (co przejęło wezwanie litanijne „Głowo Najświętszej Rodziny”); 

co więcej, nie myślą też oni tylko o wielkiej rodzinie Kościoła, którego 

św. Józef jest opiekunem. Wymawiając z namaszczeniem te słowa 

liturgicznego tekstu, karmelici myślą także, i to nie tylko w sensie 

alegorycznym, o własnej 

rodzinie zakonnej, o rodzinie 

Karmelu, nad którą Bóg 

postawił św. Józefa jako 

Patrona i Orędownika, i w 

której duchowości zajmuje On 

miejsce bardziej niż poczesne, 

ukierunkowując siostry i braci 

zakonu ku intymnej zażyłości 

z Jezusem Chrystusem i z Jego 

Matką, zażyłości podobnej do 

tej, jakiej sam doświadczył, 

obcując z Nimi na co dzień w 

domu nazaretańskim. Tak 

było wczoraj i tak jest dzisiaj. 

 
 

PRACOWAĆ, MILCZEĆ, WALCZYĆ, KOCHAĆ – TAK JAK ON. 



AKT ODDANIA SIĘ NAJŚWIĘDSZEMU SERCU 

PANA JEZUSA 

Niedawno słuchaliśmy z ambonki rozważań na temat św. Małgorzaty Marii 

Alacoque. Jej mistyczne widzenia inspirowane były przez samego Pana 

Jezusa, w których widziała otoczone cierniową koroną Jego Najświętsze 

Serce. Za Jej przyczyną powstało nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca 

Pana Jezusa, w którym uczestniczymy w miesiącu czerwcu. Jest Ona autorką 

osobistego aktu oddania się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Oto on: 

Ja … oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 

Chrystusa; moją osobę i moje życie, uczynki, trudy i cierpienia, aby 

odtąd jedynie czcić, miłować i wielbić to Serce. Mocno postanawiam 

należeć całkowicie do Niego i wszystko czynić z miłości ku Niemu, 

wyrzekając się całym sercem wszystkiego, co by się Mu nie podobało. 

Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram sobie jako jedyny przedmiot swej 

miłości, za obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako 

lekarstwo na moją słabość i niestałość, jako naprawienie błędów całego 

mojego życia i jako pewne schronienie w chwili mej śmierci. 

O Serce Jezusa, pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec 

Boga Ojca i odwróć ode mnie Jego słuszne zagniewanie. 

O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą ufność moją, ponieważ 

obawiam się wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, 

natomiast spodziewam się wszystkiego od Twojej dobroci. Wyniszcz 

we mnie wszystko, co może się Tobie nie podobać lub sprzeciwiać. 

Niech Twoja czysta miłość, tak głęboko wniknie w moje serce, bym 

nigdy nie zapomniał(a) o Tobie ani nie oddalił(a) się od Ciebie. 

Błagam Cię przez dobroć Twoją, by imię moje zapisane było w Tobie, 

ponieważ pragnę, aby największym moim szczęściem i radością było 

żyć i umierać jako Twój wierny i sługa.  Amen 

 

 



O  ŚWIĘTOŚCI 
 

Święci, to ludzie tacy jak my – z ciała i krwi oraz obdarzeni Duchem 

Świętym na chrzcie. Oni i my mamy ten sam początek. Co powoduje, że jedni 

z nas zasługują na miano świętych, a inni nie? 

 Rola świętych w każdym społeczeństwie jest bardzo ważna. 

Oni byli i są przykładem realizacji najważniejszego przykazania 

chrześcijan: PRZYKAZANIA MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO.  

 W czasach nam współczesnych, w których świat próbuje podzielić 

ludzkość na chrześcijan i ludzi ze świata, miejsce świętego zastępuje idol, 

a więc aktor, piosenkarz, kobieta „krzycząca”, sportowiec. Działanie idoli 

powoduje podziały wśród ludzi na tych, którzy ich lubią lub nie. Nie ma tu 

mowy o Miłości, czyli o Bogu. Podział jest domeną zła – szatana, a tylko 

jedność jest Boża. 

 Przekonajmy się, jakie podejście do świętych miał św. Jan Paweł II. 

Już za życia wielu uważało Go za świętego. Jego osobowość promieniowała 

i obdarzała świętością. Kiedy Papież pokazywał się publicznie, wszyscy 

byliśmy zachwyceni Jego wewnętrznym pięknem, dobrocią, miłością 

i mądrością. Iluż On wtedy pociągnął do świętości? 

 Zapewne mając świadomość tego, jaką rolę odgrywają święci, św. Jan 

Paweł II ogłosił 1820 osób świętymi i błogosławionymi (w tym 482 

kanonizował, czyli błogosławionych ogłosił świętymi). Wiele narodów 

otrzymało swoich pierwszych beatyfikowanych i świętych. W liście 

apostolskim „Novo millennium ineunte” św. Jan Paweł II napisał: „Drogi 

świętości są wielorakie i dostosowane do każdego powołania. Składam dzięki 

Bogu za to, że pozwolił mi beatyfikować i kanonizować w minionych latach 

tak wielu chrześcijan, a wśród nich licznych wiernych świeckich, którzy 

uświęcili się w najzwyklejszych okolicznościach życia. Dzisiaj trzeba na 

nowo z przekonaniem zalecać wszystkim dążenie do tej <wysokiej miary> 

zwyczajnego życia chrześcijańskiego. Całe życie kościelnej wspólnoty 

i chrześcijańskich rodzin winno zmierzać w tym kierunku. Ale jest też 

oczywiste, że istnieją różne indywidualne drogi do świętości, wymagające 



specjalnej pedagogiki świętości, która zdolna jest dostosować się do rytmu 

poszczególnych osób”. 

Święci i błogosławieni, wyniesieni na ołtarze przez Papieża Polaka mieli 

jedną wspólną cechę: życie według Ewangelii i Bożych Przykazań.   

 Jan Paweł II jako pierwszy papież w historii, beatyfikował małżeństwo – 

Alojzego i Marię Beltrame Quattrocchich. Wyniesienie na ołtarze pary 

małżeńskiej stało się przełomem w duchowości chrześcijańskiej. Papież 

stwierdził, że Luigi i Maria „przeżywali zwyczajne życie w sposób 

nadzwyczajny”. W ich wspólnym życiu codziennym rozwinęła się niezwykła 

głębia ducha i wierność Ewangelii. Życie małżeńskie i rodzinne stało się dla 

nich sposobem wzajemnego uświecania i dojścia do heroicznych cnót. 

Małżeństwo stało się dla nich drogą do świętości, którą przebyli nie 

w pojedynkę, ale we dwoje. 



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

 

TRUD POZNANIA SIEBIE 

Św. Jan Paweł II napisał kiedyś, że bez poznanie naszego Pana, Jezusa 

Chrystusa, nie jesteśmy w stanie poznać siebie. Pan Jezus nazywał się naszym 

Bratem. I tak właściwie jest. Bóg – Stworzyciel wszystkiego i wszystkich jest 

naszym Ojcem, ale przede wszystkim sobą i Ojcem Jezusa – Boga 

i Człowieka. Bóg będąc Ojcem objawia się w Jezusie Chrystusie. Bóg Ojciec 

jest Ojcem, który zrodził Jezusa Chrystusa i w Nim wezwał również nas do 

istnienia i świętości. Jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga. 

Stąd tak ogromna Jego troska, by przemienić nas, wychować i doprowadzić 

do wzorca, do roli, jaką Bóg Ojciec przeznaczył każdej i każdemu z nas 

jeszcze przed narodzeniem. 

 Wyobraźmy sobie, że świat jest wielką maszyną, składającą się 

z ogromnej ilości śrub, nakładek, kół zębatych, pasków klinowych, gniazdek 

i wtyczek itd. A każda część symbolizuje człowieka. Jeżeli wszyscy 

znajdziemy swoją misję do spełnienia i swoje miejsce, maszyna pracuje 

idealnie. Przypuśćmy, że ktoś chce zastąpić Pana Boga, tak jak to chciał 

uczynić Hitler lub Stalin, wtedy maszyna ulega zepsuciu i mamy wojnę. 

 Istnieje w chrześcijaństwie pojęcie: dziecko Boże. Ideał człowieka, 

który został stworzony, a nie zrodzony jak Chrystus. Dzięki poznawaniu 

Pisma Świętego, a przede wszystkim Ewangelii, zdobywamy wiedzę o Synu 

Boga i naszym Bracie – Jezusie Chrystusie. Naśladować Chrystusa 

i postępować według Bożych przykazań jest najważniejszym celem naszej 

misji tu na ziemi. 

 Jakże łatwo można zniszczyć kogoś, układając mu życie w imię 

wyższości, domniemanej głębszej wiary, bądź wątpliwemu rozeznawaniu 

duchowemu. W Księdze Mądrości jest takie zdanie o oraczu, czyli zwykłym 

człowieku, który nie powinien oglądać się za siebie, kiedy przyłoży rękę do 

pługa, do Życia, do spraw Bożych. Bramy do przeszłości musimy zamknąć, 

aby żyć. Pan Bóg wzywa do wzajemnej pomocy w ziemskiej wędrówce, ale 

źle czyni ten, który chce za to nagrody już w życiu doczesnym. Ona czaka na 

nas w niebie!   



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABC 
Społecznej Krucjaty Miłości 
 

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim 

żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata. 

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się 

nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego. 

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. 

Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku 

między ludźmi. 

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie 

przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj 

i okazuj dobroć. 

5. Przebaczaj wszystko – wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. 

Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody. 

6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, 

jakbyś pragnął, aby tobie czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest 

kto winien, ale co ty jesteś winien innym. 

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz pociechą, radą, 

pomocą, sercem. 

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty 

korzystasz z pracy drugich. 

9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim 

i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących 

wokół siebie. 

10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 

      

               Kardynał Stefan Wyszyński  

http://www.wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=929
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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