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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Am 7.12-15); (Ef 1.3-14); Psalm: (Ps 85) 

Słowa Ewangelii wg św. Marka (6.7-13) 
 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

„Idźcie!" 

Do kogo skierowane jest to 

słowo? Do Dwunastu, czyli do uczniów 

Jezusa. Określenie „dwanaście" jest 

w języku Żydów nie tylko liczebnikiem, 

ale ogólnym określeniem wielości, 

dużej, niepoliczalnej wielości. Mieścimy 

się w tej liczbie także i my.   

Wyposażenie posłanego ma być 

skromne: tylko laska, sandały i jedna 

tunika. Bronią głosicieli Bożego Słowa 

ma być samo Słowo i Jego siła. Ilekroć Kościół wyposażony 

jest w zbyt wiele dóbr i środków, sprzeniewierza się misji 

ewangelizacyjnej. Im skromniejszymi środkami dysponowali 

głosiciele Jezusowego  orędzia, tym skuteczniejsi byli. Nie oni 

w prawdzie, a Słowo Boże, którego nie zasłaniali bogactwami 

świata. 

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


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
26 sierpnia 1956 roku zgromadziła się pod Jasną Górą niespotykana 

w jej dziejach milionowa rzesza, by nie tylko odnowić stare śluby, ale 

złożyć nowe. Wszystko zaczęło się w Rywałdzie Królewskim, do 

którego przywieziono Prymasa Stefana Wyszyńskiego 26 września 

1953 roku 

11 października, w dawne święto Macierzyństwa Maryi (dziś 

1 stycznia), Prymas podjął postanowienie o całkowitym zawierzeniu 

poddaniu się Matce Najświętszej. W  Rywałdzie tkwią korzenie 

wszystkich późniejszych wielkich inicjatyw maryjnego Prymasa 

i początek całej maryjnej drogi Kościoła w Polsce. Tak zrodziła się 

w sercu Prymasa po raz pierwszy myśl zawierzenia Matce Bożej 

i całkowitego zdania się na Nią we wszystkim. „Tu właśnie, pod opieką 

Pani Rywałdzkiej, zaczęły się wielkie rzeczy". Tu Ojciec wprowadził w 

czyn hasła swojej biskupiej posługi: "Soli Deo" – „Tylko Bogu"  i 

„Wszystko postawiłem na Maryję". 

Po osobistych ślubach w Stoczku zrodził się zamysł ślubów całego 

Narodu. Jak ślubować może każdy z osobna, tak ślubować i oddawać 

się w niewolę może cały Naród. Inspiracją dla ślubów Narodu był też 

dla Ojca zbliżający się wielki jubileusz 300-lecia królewskich ślubów 

Jana Kazimierza złożonych Matce Bożej w katedrze lwowskiej 1 

kwietnia 1656 roku. 

W „Zapiskach więziennych"  zanotował, że czytając w Prudniku 

„Potop" Sienkiewicza, uświadomił sobie, że „Trzeba pomyśleć o tej 

wielkiej dacie. Byłem przecież więziony tak blisko miejsca, gdzie król 

Jan Kazimierz i prymas Leszczyński radzili, jak ratować Polskę 

z odmętów". I dodał: „Warto myśleć o <obronie Jasnej Góry> roku 

1955. Jest to obrona duszy, rodziny, Narodu, Kościoła -  przed 

zalewem nowych <czarów>". Troska i narady dotyczące losu Ojczyzny 

sprzed blisko 300 lat, prowadzone w niedalekim od Prudnika 

Głogówku, zainspirowały Ojca do działania. Napisał: „Do czwartego 

miejsca mego odosobnienia (Komańczy) jechałem z myślą: musi 

powstać nowy akt Ślubowania odnowionych". 



Dostojny więzień gorąco pragnął, by 

poprzez Jasnogórskie Śluby Narodu 

rozpoczął się jednocześnie 

w Ojczyźnie wielki program odnowy 

społecznej i moralnej rodaków, tak 

bardzo zniszczonych, boleśnie 

okaleczonych i osłabionych moralnie 

przez ideologię bezbożnego, 

antyludzkiego komunizmu. W 

Komańczy dwa kolejne zdarzenia 

umocniły Ojca w decyzji 

przeprowadzenia nowych ślubów na 

wzór lwowskich, ale jednocześnie 

diametralnie od nich odmiennych. Nowe śluby -  postanowił Ojciec 

-  będą ślubami całego Narodu, wszystkich Polaków. 

 Ojciec, jako człowiek święty, widział głębiej i dalej to, czego nie widzi 

człowiek żyjący w grzechu. Oczyma swojej czystej i zjednoczonej 

z Bogiem duszy Prymas dostrzegł ogarniający Polskę nowy, straszliwy 

potop, znacznie niebezpieczniejszy od szwedzkiego. To potop 

czerwonego kłamstwa, bolszewicki, po stokroć groźniejszy niż 

szwedzki, gdyż zagrażał duchowi Narodu, naszej wierze, przetrwaniu 

i samej tożsamości Narodu. W programie ideologicznym komunizmu 

było bowiem stworzenie nowego człowieka -  homo sovieticus. Nowy, 

socjalistyczny człowiek, miał wszystkie swoje siły oddać partii i klasie 

robotniczej, zaś ducha bezbożnej, obłędnej ideologii i kolejnym jej 

bożkom. 

 Natchniony Bożym światłem Prymas wiedział -  co nie wszyscy 

jeszcze rozumieli -  że w Polsce  rozpoczęła się śmiertelna walka 

synów ciemności z synami światła. I że w tej walce 

chodzi  w rzeczywistości „O obronę chrześcijańskiego ducha narodu, 

obronę kultury rodzimej, obronę jedności serc ludzkich -  w Bożym 

Sercu. Jest to obrona swobodnego oddechu człowieka, który chce 

wierzyć bardziej Bogu niż ludziom, a ludziom -  po Bożemu. 



ŚWIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II 

ŚW. KAROL BOROMEUSZ 

Karol urodził się na zamku Arona 3 

października 1538 roku jako syn 

arystokratycznego rodu spokrewnionego 

z rodem Medici. Kiedy miał zaledwie 7 

lat, miejscowy biskup dał mu suknię 

klerycką, przeznaczając go w ten sposób 

do stanu duchownego. Pierwsze nauki 

pobierał Karol na zamku rodzinnym. Po ukończeniu studiów w domu 

wyjechał  na uniwersytet do Pavii, gdzie zakończył studia z prawa 

kościelnego i cywilnego (1559). W tym samym roku jego wuj został 

wybrany na papieża (Pius IV). Za jego przyczyną Karol trafił do Rzymu 

i został mianowany protonotariusz apostolskim i referentem w 

sygnaturze. W 23. roku życia, został mianowany kardynałem i 

arcybiskupem Mediolanu, mimo że święcenia kapłańskie i biskupie 

przyjął dopiero 2 lata później. Karol bardzo poważnie traktował 

powierzone sobie obowiązki,. Wyróżniał się szczególnym 

nabożeństwem do Męki Pańskiej, dlatego nie rozstawał się z krzyżem. 

Tkliwą miłością darzył też sanktuaria Maryjne. Rzadko spał dłużej niż 

4 -  5 godzin, w dodatku na zwykłej pryczy. Potrafił też całą noc spędzić 

na modlitwie i rozmyślaniu. Brewiarz odmawiał na kolanach. Karmił się 

chlebem i wodą, czasem jarzynami. W zimie rezygnował z ogrzewania. 

 W 1575 roku w Mediolanie pojawiła się dżuma. Karol Boromeusz 

oddał się bez reszty biednym chorym, mając wystarczającą w tamtych 

czasach wiedzę medyczną. Nie zwracając uwagi na możliwość 

zarażenia wspomagał umierających. Gdy epidemia ustała arcybiskup 

zorganizował wielką procesję wynagradzającą. Sam szedł na jej czele 

boso. Zmarł w Mediolanie W 1584 roku na febrę. Pozostawił po sobie 

dorobek pisarski. Został beatyfikowany w 1602 roku, kanonizowany 

przez Pawła V 1610 roku. Jest patronem bibliotekarzy, instytutów 

wiedzy katechetycznej, proboszczów i profesorów seminarium. 

 



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 

POWIERZYĆ SIEBIE ŚW. JÓZEFOWI 

Powierzenie się św. Józefowi 

pomaga stać się wiernym, 

miłującym, ufnym towarzyszem 

Jezusa i Maryi. W Nowym 

Testamencie czytamy, że Jezus 

czynił postępy w mądrości, 

latach, w łasce u Boga i u ludzi, 

pod czułą opieką swoich 

Rodziców. My też możemy czynić takie postępy, kiedy powierzymy się 

ojcowskiej opiece św. Józefa. Kim był, jakim człowiekiem był 

św. Józef, możemy dowiedzieć się z jego imienia, które w tłumaczeniu 

znaczy „Bóg doda". Co św. Józef dodaje? Święty Józef dodaje nam 

ojcowską miłość, która pomaga wznosić się na wyżyny naszego życia 

duchowego. Potrzebujemy go, by pomógł nam żyć coraz bliżej Jezusa 

i żyć cnotliwie. Potrzebujemy Jego opieki. W czasach nam 

współczesnych jest atakowana rodzina. Również Kościół katolicki 

doznaje złośliwych napaści ze strony świata. Potrzebujemy św. 

Józefa, aby nas chronił. Jest on naszym ojcem duchowym. Chronił 

Świętą Rodzinę, więc i nas będzie chronił: Rodzinę -  Wspólnotę 

Kościoła. Opiekował się Jezusem, to i nami będzie się opiekował. Św. 

Józef odgrywa zasadniczą i życiodajna rolę w naszym wzrastaniu, w 

rozumieniu życia.  

Św. Józef nie był biernym narzędziem w procesie naszego zbawienia. 

To on czynem, który był obrazem jego miłości, wskazuje nam, jak 

podążać wąską dróżką do nieba. Cichość, modlitwa, pełne poddanie 

się woli Bożej jest dla nas przesłaniem i dziedzictwem  otrzymanym po 

tym świętym. 

Kościół i świat potrzebują ludzi, którzy chcą naśladować św. Józefa. 

Ludzi, którzy nie dyskutują, tak jak Ewa w raju z szatanem, ale po 

cichu, z całym oddaniem realizują czynem Bożą miłość i miłosierdzie.      



ŚW. PAWEŁ I JEGO LISTY (2) 

Po upadku z konia i spotkaniu z Jezusem Szaweł stracił wzrok na 3 dni 

i noce. Jego towarzysze zaprowadzili go do Damaszku. Tam 

medytował i pościł przez ten czas. Potem spotkał się z Ananiaszem, 

który był szanowanym członkiem gminy chrześcijańskiej w Damaszku. 

To on właśnie otrzymał od Boga misję ochrzczenia Szawła, tego 

gorliwego prześladowcy uczniów Jezusa. Pewnie się bał. Ale uwierzył 

i zaufał. A Szaweł stał się Pawłem, jednym z najgorliwszych, 

najwierniejszych uczniów Chrystusa. Odtąd żył Ewangelią, głosił 

Ewangelię i był wierny aż do męczeńskiej śmierci. 

Opisane wydarzenie jest określane mianem „nawrócenia świętego 

Pawła". Jest ono nieprecyzyjne i krzywdzące. Paweł bowiem wierzył w 

Boga gorąco, wypełniał z gorliwością Prawo. On tylko potrzebował 

tego bezpośredniego spotkania z Jezusem, tego dotknięcia, tej łaski. 

Jezus go powołał do bycia Jego świadkiem. Dlaczego nie zrobił tego 

w sposób delikatny? Cóż, widocznie Szaweł bardzo potrzebował, aby 

nim potrząsnąć. Tak się stało. I to go zmieniło. 

Pierwsza podróż misyjna św. Pawła 

Po swoim chrzcie Paweł udał się na krótko do „Arabii"   (kraju 

Nabatejczyków). Po powrocie do Damaszku przez 3 lata głosił 

w synagogach, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Bardzo się tym 

naraził. Część Żydów chciała go zabić. Na szczęście udało mu się 

uciec. Uczniowie spuścili go nocą w koszu z okna w murze. Udał się 

do Jerozolimy. Nie było mu łatwo, ponieważ chrześcijanie, którzy 

pamiętali go jako prześladowcę, traktowali go bardzo nieufnie. 

Zmieniło się to dzięki Barnabie, który przedstawił go Apostołom: 

Piotrowi i Jakubowi. Niestety również w Jerozolimie święty Paweł 

przestał być bezpieczny. Wyruszył więc do rodzinnego Tarsu. W Cylicji 

i Syrii spędził kilka lat. Potem zjawił się u niego Barnaba i razem 

wyruszyli do Antiochii. 

Święty Paweł sporo podróżował. Mówi się o trzech jego podróżach 

misyjnych. Pierwsza jego podróż miała miejsce w latach 45 -  48. 



Paweł wraz z Barnabą został wysłany do Seleucji. Stamtąd wyruszył 

na Cypr. W tej podróży miał jeszcze jednego towarzysza. Był nim Jan 

Marek. Święty Paweł, wraz ze swoimi towarzyszami głosił Słowo Boże 

w synagogach w Salaminie. W Pafos udało im się nawrócić 

rzymskiego prokonsula Sergiusza Pawła. Po opuszczeniu Pafos udali 

się drogą morską do Perge. Gdy tam dotarli, Jan Marek podjął decyzję 

o powrocie do Jerozolimy, a Paweł i Barnaba udali się do Antiochii 

Pizydyjskiej. Po kilku tygodniach poszli do Ikonium. Ewangelizowali w 

synagogach. Jednak Żydzi podburzyli przeciwko nim sporą grupę 

znaczących obywateli i Paweł z Barnabą musieli uciekać, gdyż groziło 

im ukamienowanie.  Udali się do Listry. Jednak ich przeciwnicy 

odnaleźli ich tam, „wywlekli" Pawła za miasto i kamienowali. Paweł 

przeżył kamienowanie. Powrócił do miasta, a już następnego dnia 

wyruszył z Barnabą do Derbe. 

 

Sobór jerozolimski 

Mniej więcej w tym samym czasie, kiedy Paweł odbywał swoją 

pierwszą wielką podróż misyjną, zaczął coraz wyraźniej rysować się 

konflikt między chrześcijanami pochodzenia żydowskiego, 

a nawróconymi poganami. Żydzi uważali, że aby zostać 

chrześcijaninem, najpierw trzeba przyjąć zasady i wymogi prawa 

mojżeszowego. Nawróceni poganie twierdzili, że nie jest to konieczne. 

Święty Paweł z Tarsu popierał tezę byłych pogan. Za to święty Piotr 

apostoł -  niekoniecznie. Piotr bowiem spożywał posiłki razem z 

poganami w Antiochii, ale kiedy tylko pojawili się chrześcijanie z Judei, 

odsunął się od chrześcijan nie -  Żydów. Paweł publicznie zwrócił mu 

uwagę. Aby rozwiązać spór zwołano tzw. sobór jerozolimski (pierwszy 

sobór w Kościele). Tam potwierdzono stanowisko Pawła. 

Postanowiono, że przepisy Prawa, których muszą przestrzegać 

poganie to powstrzymywanie się od: składania ofiar bożkom, od  krwi, 

od tego co uduszone i od nierządu  (Dz 15,29). Sobór jerozolimski 

wyjaśnił sporne kwestie i Paweł z Barnabą udali się do Antiochii z 

dekretem Apostołów i starszych. 



CZYNY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO WZGLĘDEM 

CIAŁA (3) 
 

Głodnych nakarmić i spragnionych napoić.  Ewangelia wg św. 

Łukasza przekazuje następujące wskazanie Jezusa: „Kto ma dwie suknie, 

niech (jedną) da temu, który nie ma; a kto ma żywność, niech tak samo czyni" 

(Łk 3,11). 

Nagich przyodziać.  Oddając nasze ubrania warto pomyśleć, że możemy dać 

to, co nam zbędne, co już nie może nam służyć, ale możemy też dać        z 

tego, co jeszcze jest zdatne do użytku. Do takiej hojności zachęca nas List św. 

Jakuba: „Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im 

codziennego chleba, a ktoś z was powie im: < Idźcie w pokoju, ogrzejcie się 

i najedzcie do syta!> -  a nie dacie im tego czego koniecznie potrzebuję dla 

ciała -  to na co się to przyda?"(Jk 2, 15- 16). 

Podróżnych w dom przyjąć. W starożytności przyjęcie w dom 

podróżnych było sprawą życia i śmierci ze względu na komplikacje i ryzyko 

związane z podróżowaniem. Również dzisiaj możemy stanąć przed 

koniecznością przyjęcia kogoś do domu z powodu autentycznej potrzeby. 

Więźniów pocieszać.  W tym przypadku chodzi o odwiedzenie więźniów 

i ofiarowanie im nie tylko pomocy materialnej, ale również duchowej, która 

pomogłaby im stawać się lepszymi, poprawić się, by mogli nauczyć się pracy, 

przydatnej po upływie terminu wyznaczonego przez wymiar sprawiedliwości. 

Chorych nawiedzać.  Chodzi tu o autentyczną troskę o chorych i osoby w 

podeszłym wieku, tak w aspekcie fizycznym, jak i dotrzymanie im przez jakiś 

czas towarzystwa. Najlepszym przykładem w Piśmie Świętym jest 

przypowieść o dobrym Samarytaninie, który opatrzył rannego, powierzył 

opiekę nad nim innej osobie, której zaoferował zapłatę (por. Łk 10,30- 37). 

Umarłych pogrzebać.  Chrystus nie miał miejsca, gdzie mógłby głowę 

złożyć. Swój grób oddał mu Jego przyjaciel, Józef z Arymatei. Dlaczego 

wyprawienie ciału ludzkiemu godnego pogrzebu ma takie znaczenie? 

Ponieważ ciało to było mieszkaniem -  świątynią -  Ducha Świętego (1Kor 

6,19). 

 



 

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 

 



O MODLITWIE (3) 
Jednym z sekretów dobrej modlitwy jest ufność. Jezus 

wielokrotnie zapewnia, że ta postawa otwiera drzwi do skarbca 

Jego Serca. Może to właśnie dlatego jest ona głównym celem 

ataków szatana, który na wiele sposobów i za wszelką cenę 

próbuję najpierw zniechęcić nas do modlitwy, a następnie 

wzbudzić w nas wszelkiego rodzaju wątpliwości, na przykład 

tę, czy Bóg rzeczywiście nas słucha. Tymczasem Jezus 

zapewnia:  „Z większą uwagą słucham twoich modlitw, niż ty 

je wypowiadasz. Ufaj mi. Wierz w Moją czułą i wierną miłość 

do ciebie. Jestem twoim przyjacielem i wybrałem cię po to, 

abyś stał się przyjacielem mojego Eucharystycznego Serca. 

Dlaczego więc nie miałbym wysłuchiwać twoich modlitw?" (13 

grudnia 2009 roku). Jezus chce, byśmy przychodzili do Niego 

z ufnością dziecka: „Mów do Mnie ufnie i bez obawy, że 

będziesz osądzony czy źle zrozumiany. 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, ponieważ wybrałem cię na swojego 

przyjaciela i po to, byś trwał w miłości, blisko Mojego Serca. 

Nigdy nie zaprzestawaj dialogu ze Mną". (27 sierpnia 2011 

roku) 

Jezus pragnie również żebyśmy w czasie modlitwy 

oddawali Mu wszystkie zmagania serca: „Przychodź do Mnie z 

twoimi pytaniami, problemami i lękami, a Ja się nimi zajmę; dla 

Mnie ciemność nie jest ciemna, a noc jak dzień zajaśnieje. Nie 

ma takich sytuacji ani tak wielkich cierpień, których nie 

mógłbym uczynić lekkim brzemieniem, a nawet zdjąć zupełnie 

ich ciężar z tych, którzy są  nim zmiażdżeni" (7 września 2011 

roku) 
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