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Czytania: (Iz 7, 10-14); (Ap 12, 1.3-6a. 10ab); Psalm: (Ps 71)  

Słowa z Ewangelii wg św. Ja (J 19,25-27) 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

Według tradycji ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

zawdzięcza swój tytuł specjalnemu objawieniu, które 

otrzymała pewna dziewczynka, gdy obraz po swojej 

dramatycznej pielgrzymce z Krety znalazł się w jednym 

z rzymskich domostw. Matka Najświętsza miała zjawić się 

we śnie małej rzymiance z żądaniem, by kreteński obraz 

został umieszczony i był czczony w jednym z rzymskich kościołów, 

znajdującym się między Bazyliką Laterańską a tą poświęconą Matce Bożej 

Większej na Eskwilinie. Przy tej właśnie okazji Maryja miała podać swoje 

imię: Matka Boża Nieustającej Pomocy.  

Bez względu na rzeczywiste dzieje ikony, nazwa ta jest z nią związana od 

niepamiętnych czasów i wierni zwracają się do Najświętszej Dziewicy 

obecnej w tym malunku, ufając w Jej macierzyńskie, nieustające 

wstawiennictwo u Boga. 

Matka Boża Nieustającej Pomocy jest od początku Patronką diecezji 

toruńskiej (wcześniej diecezji chełmińskiej). 

Niech to dzisiejsze święto, uświęcenia i uwielbienia, niech przyczyni się przez 

wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej Pomocy do wzrostu naszej wiary, 

która wyrażać się będzie w nieustannej ewangelizacji i społecznej trosce o 

dobro każdego człowieka.   

Matko Pomocy Nieustającej, Proś Boga za nami! 

http://www.czarze.parafia.net.pl/


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

Po czterech latach od opuszczenia 

więzienia Prymas wrócił do Stoczka, 

aby podziękować Opatrzności za 

uwolnienie z więzienia. „Nie 

wiedziałem wtedy -  wspominał 

Ojciec w kazaniu 28 kwietnia 1958 roku -  że byłem tak blisko obrazu 

Matki Bożej słynącej łaskami. Gdy słyszę, jak się tu modlicie i 

śpiewacie, widzę, że byłem pod potężną opieką waszej i mojej Pani. 

Odczułem Jej zwycięską opiekę [...]. Przyszedłem dzisiaj w duchu 

pielgrzymim do Nieznanej Opiekunki mojej z czasu więzienia, aby 

Jej podziękować za wszystko. Choć Jej nie znałem, ale czułem Jej 

troskliwą, macierzyńska opiekę". Jeden z uczestników tej Mszy św. 

opowiada: „Pamiętam, że Prymas płakał i ze wzruszenia ocierał łzy 

chusteczką. Ludzie byli bardzo wzruszeni i także płakali". 18 maja 

1977 roku Ojciec przekazał do sanktuarium bursztynowy Różaniec 

z dedykacją: „Różaniec wotum do Matki Bożej Królowej Pokoju 

w Stoczku Warmińskim składa więzień Stefan Kardynał Wyszyński, 

Prymas Polski". W załączonym liście napisał: „Wdzięczny za opiekę 

Matki Najświętszej Królowej Pokoju podczas mojego uwięzienia 

w Stoczku Warmińskim (1953 -  1954), składam jako wotum 

Różaniec do Obrazu łaskami słynącego. Polecam się modlitwą 

pielgrzymów, których całym sercem błogosławię". 

 Ofiarowany różaniec zawieszony jest odtąd na obrazie Matki 

Pokoju. 8 grudnia 1953 roku, w święto Niepokalanego Poczęcia, 

w więziennym pokoju przed obrazem Świętej Rodziny w Stoczku 

Warmińskim dokonał się najważniejszy akt wiary w życiu 

duchowym Prymasa Polski. Oddał się wtedy po raz pierwszy 

osobiście w macierzyńska niewolę Maryi. 



STACJA III: PRUDNIK  

(6 PAŹDZIERNIKA 1954 – 29 PAŹDZIERNIKA 1955) 

 

6 października 1954 roku Ojca i dwoje współwięźniów pospiesznie 

przewieziono wojskowym samolotem do Prudnika. I znowu wybrano 

destynacje zaledwie 7 km od granicy czeskiej. Dostojnego więźnia po raz 

drugi zamknięto w klasztorze franciszkańskim. 

 Zaledwie na dwie godziny przed przybyciem z opolskiego lotniska konwoju 

z uwięzionym Prymasem nakazano franciszkanom opuścić ich klasztor. 

Klasztor prudnicki z godziny na godzinę przeszedł pod władze wojska. 

Więźniów ulokowano na pierwszym piętrze, oddając do dyspozycji Ojca dwa 

pokoje. Pospiesznie urządzono osobną kaplicę. Na korytarzu znajdowała się 

już łazienka. „Ochrona" zainstalowała się i czuwała na drugim piętrze. 

Osadzonych pilnowało -  na zmianę! -  trzydziestu funkcjonariuszy. 

W Prudniku Prymas mógł już skorzystać z badań w klinice wojskowej 

w Opolu. Uczciwie orzeczono wysoki stopień wyniszczenia organizmu Ojca. 

W Prudniku mógł też Ojciec wreszcie podleczyć sobie zęby. Na leczenie do 

Opola Ojciec zawsze przewożony był nocą. 

W nowym miejscu uwięzienia mógł też 

mieć już korespondencyjny kontakt ze 

swoim Ojcem -  Stanisławem i siostrą 

-  Stasią Jaroszową. Listy pisane do nich 

przez Prymasa funkcjonariusz 

odczytywał adresatom w miejscu ich 

zamieszkania. Po czym ubek kładł je do 

kieszeni, nie zwracając adresatom. W 

nowym więzieniu pozwolono też 

zamawiać Ojcu potrzebne mu książki. 

Zapewne planowano przetrzymywać go 

tu latami, bo cały teren obwarowano aż 

3,5 metrowym parkanem i opasana 

kolczastym drutem. Wokół zaś 

posadzono szpalery świerków. 



ŚWIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II 

ŚW. BRAT ALBERT CHMIELOWSKI 

Niedawno obchodziliśmy wspomnienie 

Świętego Brata Alberta Chmielowskiego. 

Urodził się 20 sierpnia 1845 roku w Igołomi 

pod Krakowem. Gdy miał 6 lat matka 

w czasie pielgrzymki do Mogiły poświęciła 

go Bogu. Kiedy miał 8 lat, umarł jego ojciec, 

sześć lat później zmarła matka. Kształcił się w 

szkole kadetów w Petersburgu, następnie w 

gimnazjum w Warszawie, studiował 

w Instytucie Rolniczo - Leśnym w Puławach. 

Powstaniu styczniowym został ciężko ranny 

w bitwie pod Mełchowem i dostał się do 

niewoli rosyjskiej. W warunkach polowych bez środków znieczulających 

amputowano mu nogę, miał wtedy 18 lat. Potem przebywał w więzieniu w 

Ołomuńcu, skąd został zwolniony dzięki interwencji rodziny. Wyjechał do 

Paryża, później Belgii gdzie  studiował malarstwo. Ukończył akademię sztuk 

pięknych w Monachium. Po powrocie do ojczyzny w wieku 35 lat wstąpił do 

nowicjatu Jezuitów. Po pół roku w stanie silnej depresji, opuścił nowicjat. W 

1884 roku w Krakowie zatrzymał się przy klasztorze Kapucynów. Sprzedawał 

swoje obrazy i wspomagał najbiedniejszych. Jego pracownia malarska stała 

się przytuliskiem. W 1887 roku Adam Chmielowski przywdział szary habit 

tercjarski i przyjął imię brat Albert. Od tego momentu uważa się początek 

istnienia zgromadzenia braci i sióstr, albertynek i albertynów. Święty Albert 

był człowiekiem rozmodlonym, pokutnikiem. Odznaczał się heroiczną 

miłością bliźniego. Zakładał nowe przytuliska, sierocińce dla dzieci 

i młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie chorych. Za jego życia 

powstało 21 takich domów. Zmarł w 1916 roku w Krakowie w opinii 

świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w przytułku. Papież 

św. Jan Paweł II beatyfikował go 22 czerwca 1983 roku, a kanonizował 

12 listopada 1989 roku jest patronem zakonów albertynek i albertynów, 

a w Polsce także artystów plastyków. 



ŚWIĘTY JÓZEF 

Słuchać woli Bożej i stawać się 

czystym, a przez to wolnym, to znaczy 

wspiąć się na wyżyny i ujrzeć Pana 

Boga we wszystkich i we wszystkim. 

Obrazuje ten proces fragment 

Ewangelii, w którym Józef otrzymuje 

nakaz powrotu do Judei, ale boi się 

wracać, ponieważ tam już zaczął 

panować potomek Heroda i dopiero w kolejnym śnie 

dostaje  pozwolenie, aby iść w stronę Galilei. Wygląda na to, że Józef 

znowu mówił w sercu do Boga, iż ma obawy. To cichy i wspaniały 

człowiek, który nie jest marionetką, ale jest w nieustannym dialogu 

z Bogiem.  

Istnieją dwa rodzaje posłuszeństwa; czasami ich nie rozróżniamy. 

Pierwsze posłuszeństwo jest charakterystyczne dla mentalnego 

niewolnika, który zrzuca odpowiedzialność za swoje życie 

i postępowanie na tego, który mu rozkazuje. Natomiast u św. Józefa 

posłuszeństwo nie jest znakiem jego słabości, że on musi być 

prowadzony, że sam sobie nie radzi. Jego posłuszeństwo jest znakiem 

jego czystości. Bo on w sobie nie stawia Bogu żadnych przeszkód. Nie 

ma w sobie takiego oporu, który byłby oznaką jakichś wad, przywiązań. 

On nie jest posłuszny niewolniczo, ale ma cnotę posłuszeństwa. Czyli 

taką dojrzałość, która powoduje, że to wszystko, co jest wolą Boga, 

jest też jego wolą. To jest czystość duszy. To jest jej wolność. Nie ma 

w Józefie jakichś przywiązań do swoich pomysłów, nie ma skupienia 

na sobie. Możemy tu zrobić porównanie do szyby -  kiedy światło 

przechodzi przez czystą szybę, to jej nie widać, natomiast kiedy szyba 

jest brudna, to światło się załamuje i dostrzegamy że napotkało 

przeszkodę. 

 Spraw Panie Jezu, abyśmy potrafili naśladować św. Józefa i być 

przejrzystym jak czysta szyba. Spraw, aby Bóg działający w nas, 

był widoczny dla naszych braci i sióstr.  



ONA I ON 

ORAZ NOWY RAJ 

W kilku ostatnich numerach starałam się przedstawić istotę Pana Boga, 

tajemnicę Jezusa Chrystusa, wspaniałość i doskonałą rolę kobiety w postaci 

Najświętszej Maryi Panny, odmienną, ale równie ważną rolę mężczyzny 

w  osobie świętego Józefa. Dalej pisałam o świętości, a w 

następnych  numerach przyjrzymy się postaciom kilku świętych, a w efekcie 

drogom, które prowadzą do uświęcenia i zbawienia. 

 Pismo Święte, pismo natchnione przez samego Boga, ukazując powstanie 

świata i życie, daje obraz rozwoju ludzkości, ale przede wszystkim ukazuje 

jednostki. Historia raju, to dzieje Adama i Ewy. Raj jest ich światem, 

w którym Bóg i człowiek żyją razem. Radość, uwielbienie Boga i Jego 

dbałość i czułość o człowieka budują klimat wszechobecnej Miłości. Ten 

okres dziejów ludzkości przypomina słodkie dzieciństwo. Zauważmy, że 

małe, kilkuletnie dziecko nie wstydzi się swojej nagości, tak jak Adam i Ewa. 

Dopiero grzech, brud tego świata i zło powodują powstawanie uczucia 

wstydu. Psychika, mentalność ludzka zostaje uwikłana, kuszona i narażona 

na grzech i jego skutki. Co mogłoby się stać, gdyby Ewa nie uległa namowom 

szatana? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam moim czarżeńskim 

czytelnikom. Na pewno można dojść do bardzo ciekawych wniosków. 

Utrata raju była konsekwencją popełnienia grzechu. Dalsza historia ludzkości 

przedstawiona jest na przykładzie rodu Abrama, który po spełnieniu woli 

Bożej, złożenia syna Izaaka w ofierze całopalnej, został nazwany 

Abrahamem. Przez swój czyn stał się człowiekiem czystym, a więc też 

człowiekiem wolnym. Poprzez ten ród od Abrahama, Izaaka, Jakuba, Booza, 

Jessego, Dawida, chyba w 48 pokoleniu narodził się Jezus, Syn Boży z Maryi 

i wychowany przez Józefa. Ziemscy rodzice Jezusa pochodzili z rodu Dawida, 

czyli aż od Abrahama. 

 Po burzliwym życiu narodu wybranego, pełnym sprzeniewierzania się, 

obrażania, odwracania się od Boga i Króla, po zesłaniu proroków przez Pana, 

aby nauczyć Izraelitów posłuszeństwa, Pan Bóg zdecydował się na swoje 

zamieszkanie wśród wybranych dzieci. Betlejem i Nazaret z pewnością 

można nazwać Nowym Rajem. Maryję - Nową Ewą, która zamiast akceptacji 



kuszenia szatana i grzechu, wypowiada fiat -  zgodę na wypełnianie się woli 

Boga. Ona też, tak jak Abraham, jest czysta i co za tym idzie, wolna. Tylko 

taka Maryja mogła zostać narzędziem w ręku Pana Boga i pomocą 

w realizacji ogromnej, wielkiej misji Jezusa Chrystusa. Często nie zdajemy 

sobie sprawy z wagi roli kobiety i matki w życiu nowonarodzonego 

człowieka. To od niej zależy przyszłość i realizacja misji syna czy córki. To 

często także od niej zależy rozwój miłości w młodym człowieku. Troska, 

wdzięczność, służenie drugiemu człowiekowi są cechami przyjmowanymi od 

naszych matek. 

 W tym miejscu nie mogę się oprzeć ocenie młodych kobiet, które domagają 

się prawa do "własnego brzucha". Nie będę ich krytykować, ale z żalem patrzę 

na ich życie, bo widzę w nim ogromną pustkę; po prostu brak życia. 

Przebywanie w śmierci, po to by za ileś tam lat umrzeć także fizycznie.             

A wieczność?!  Dla takich jak one przyszedł Bóg na ziemię, by wszyscy mieli 

życie, by szczęście i radość człowieka mogło sięgnąć zenitu. Człowiek jest 

jednak słaby. Nie widzi dobra, które Bóg daje mu w obfitości. On chce "siam" 

kierować sobą. 

"Jezu, ufam Tobie!" Zaufanie jest największym przymiotem człowieka 

zakochanego. I tu proponuję spojrzeć na postawę Józefa. Opiekuna rodziny. 

Przez ile niebezpieczeństw musiał ten 

człowiek przejść. Uczynił to w 

milczeniu. To może oznaczać, że w 

sobie rozmawiał z Panem Bogiem i 

Jego słucha. Sen, w którym anioł 

nakazuje mu przyjąć Maryję, ratuje Ją, 

bo Maryi groziło ukamienowanie. 

Rzeź niewiniątek. Emigracja do 

odległego Egiptu. Nowe życie 

-  kwestia utrzymania rodziny. Powrót 

okrężną drogą do Nazaretu. W końcu 

normalne życie, ciężka praca i dbałość 

o rodzinę. Myśląc o życiu św. Józefa zastanawiam się nad cytatem z Psalmu: 

„Nie pokładaj ufności w człowieku". Święty Józef i Maryja wygrali swoje 

życie, bo zaufali Bogu. 



MIŁOSIERDZIE BOŻE (1) 

NAŚLADOWANIE I JEGO PRAKTYKA W ŻYCIU CODZIENNYM 

W Katechizmie Kościoła Katolickiego w punkcie 2447 czytamy: 

„Uczynkami miłosierdzia są dzieła miłości, poprzez które pomagamy 

bliźnim w potrzebach ciała i duszy. Pouczać, radzić, pocieszać, 

umacniać, jak również przebaczać i krzywdy cierpliwie znosić -  to 

uczynki miłosierdzia co do duszy. Uczynki miłosierdzia co do ciała 

polegają zwłaszcza na tym, by głodnych nakarmić, bezdomnym dać 

dach nad głową, nagich przyodziać, chorych i więźniów nawiedzać, 

umarłych grzebać. Spośród tych czynów jałmużna dana ubogim jest 

jednym z podstawowych świadectwem miłości braterskiej; jest ona 

także praktykowaniem sprawiedliwości, która podoba się Bogu". 

 Papież Franciszek, w bulIi „Misericordiae vultus”, dodaję: „Jest moim 

gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli uczynki 

miłosierdzia względem ciała i względem ducha. Będzie to sposobem 

na obudzenie naszego sumienia, często uśpionego w obliczu dramatu 

ubóstwa, a także umożliwi nam coraz głębsze wejście w serce 

Ewangelii, gdzie ubodzy są uprzywilejowani dla Bożego Miłosierdzia. 

Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, abyśmy 

mogli poznać, czy żyjemy jak Jego uczniowie, czy też nie. Odkryjmy 

na nowo uczynki miłosierdzia względem ciała: głodnych nakarmić 

spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, 

więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, Umarłych pogrzebać. I nie 

zapominamy o uczynkach miłosierdzia względem ducha: wątpiącym 

dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, 

strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie 

darować, modlić się za żywych i umarłych". Większość uczynków 

miłosierdzia względem ciała wymienił Chrystus opisując Sąd 

Ostateczny. Listy uczynków miłosierdzia względem duszy Kościół 

zaczerpnął z innych tekstów zawartych w Piśmie Świętym, jak również 

z czynów i nauczania samego Chrystusa: przebaczenia, upomnienia 

braterskiego, rady, znoszenia cierpienia. 



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 



MODLITWA (1) 

Modlitwa, post i jałmużna są trzema ścieżkami prowadzącymi 

do zbawienia. W latach 2007-2013 zakonnik benedyktyński otrzymał 

łaskę słyszenia pragnień i pouczeń Jezusa Chrystusa i Jego Matki, 

Maryi. Wypowiedzi spisał i w ten sposób powstała książka 

zatytułowana „Kiedy serce mówi do serca". Jest to wspaniały dziennik 

kapłana zawierający wiele cennych uwag dla nas zwykłych 

ludzi.  Chcę się na tej książce oprzeć i przekazać kilka uwag, ale tak 

naprawdę to chcę ją także polecić tym wiernym, którzy pragną modlić 

się szczerze i chcą wiedzieć jak się modlić. Zacznijmy od 11 lutego 

2009 roku, Jezus: „Spędzaj mniej czasu przed komputerem, a więcej 

w Mojej obecności. Czekam na ciebie. Tęsknię za tobą. Chcę ci dać 

wszystkie oznaki przyjaźni, jakie moje serce przeznaczyło wyłącznie 

dla ciebie, ale musisz przyjść do Mnie". 

  Tajemnica tęsknoty Boga za 

miłością człowieka jest jednym 

z głównych tematów orędzia, 

które Pan Jezus skierował do 

irlandzkiego mnicha. Oto 

fragment, w którym Pan Jezus 

naucza nas, jak się modlić. 

Modlitwa jest rozmową, a jej 

owocem jest intymna relacja 

z Bogiem. 

„Znam twoje najskrytsze myśli i bardzo dobrze znam pytania, 

z którymi przychodzisz do Mnie [...]. Znam je, lecz pragnę, byś je 

wyraził, bo chcę z tobą rozmawiać". To Jezus pragnie tej czułości 

i bliskości w relacji z każdym z nas. Ze wszystkich istot i rzeczy 

stworzonych tylko człowiek jest zdolny w całkowitej wolności 

odpowiedzieć miłością na nieskończoną miłość, którą został przez 

Boga umiłowany. Jedynie człowiek jest tym „ty", którego Bóg pragnie i 

którego zaprasza do udziału w doskonałej miłości i jedności pomiędzy 

Ojcem i Synem w Duchu Świętym. 
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