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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Ez 2.2-5); (2 Kor 12.7-10); Psalm: (Ps 123) 

Słowa z Ewangelii wg św. Marka (6.1-6) 
 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

Jezus przyszedł do Nazaretu. Znali Go Jego sąsiedzi. Tu się 

wychował. Dziwią się Jego słowom i mądrości. Widzieli cuda. 

Komentują Jego wypowiedzi, niedowierzając człowiekowi z własnej 

społeczności. Zamiast oceny słuchających Ewangelista przytacza 

słowa Jezusa: „Tylko wśród swoich może być prorok tak 

lekceważony". O znieważeniu proroka słyszeliśmy w księdze 

Ezechiela. Ewangelista Łukasz również komentuje niedowiarstwo 

Żydów: „Wyrzucili Jezusa z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, 

aby Go strącić". 

 To działo się 2000 lat temu. Dziś jest podobnie. Ostatnie miesiące 

przyniosły wiele zaczepek, ataków na wszystko, co związane  jest 

z wiarą w Boga. Pierwsza fala ataku uderza ludzi kościoła. Ogromna 

jest winna tych, którzy wizerunek kościoła zeszpecili na różne 

sposoby. To wszystko bolesna prawda. Ale grzechy ludzi Kościoła 

piętnuje świat pogrążony przecież w takich samych grzechach 

Dramat swoich słabości przeżywał już Apostoł Paweł. Słowa Jezusa 

skierowane do niego możemy odnieść do siebie: „Wystarczy ci Mojej 

łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali". Mamy nadzieję, że 

w nas, że w Kościele z nową siłą objawi się moc Chrystusa. 

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


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
 

„Z klasztoru nie było można zobaczyć żywej duszy -  zapisał Ojciec 

-  oglądamy skrawek nieba i to wszystko". Dom był wreszcie suchy, o 

widnych oknach, starannie poosłanianych storami i firankami. Dwa 

miesiące później zza murów dotarły pierwsze, od czasu aresztowania, 

wiadomości ze świata. Przez cały ten czas od pierwszego dnia 

uwięzienia Prymas nie miał żadnego dostępu do prasy, nie 

wspominając o radiu. Z listów do Ojca od bliskich wycinano 

skrupulatnie wszystko, co ideologicznym cenzorom wydawało się 

niejasne bądź podejrzane. 

 Ksiądz kardynał od roku nie wiedział, co dzieje się w Ojczyźnie, 

Narodzie, Kościele i na świecie. Nagle w lutym 1955 roku 

ks. Skorodeckiemu pozwolono na widzenie ze swoim ojcem. Przywiózł 

on bolesne i zatrważający informacje o usuwaniu katechetów ze szkół, 

o nieustającym nękaniu i nachodzeniu zgromadzeń zakonnych i 

utrudnianiu w administrowaniu sprawami Kościoła, a zwłaszcza w 

nominacjach na różne stanowiska kościelne.  W wyniku tych 

niepokojących informacji Ojciec zapisał z goryczą: „Nadzieja na to, że 

moje uwięzienie powstrzyma wyniszczanie Kościoła, zaczyna 

blednąć". 

 Pod wpływem tych nowych wieści serce 

Ojca doznało kolejnych nowych udręk 

i cierpień. Brak perspektyw na zmianę 

więziennego losu zrodził w duszy Ojca 

pragnienia osobistego  oddania na 

własność i w niewolę Maryi całego 

Narodu. Inspiracją do ślubów Narodu stał 

się też zbliżający wielki jubileusz 300-

lecia królewskich ślubów Jana 

Kazimierza złożonych Matce Bożej 

w Katedrze Lwowskiej pierwszego 

kwietnia 1656 roku. 



STACJA IV: KOMAŃCZA  

(29 PAŹDZIERNIKA 1955 – 28 PAŹDZIERNIKA 1956) 

Do domu Sióstr Nazaretanek w Komańczy koło Zagórza w powiecie 

sanockim Ojca przywieziono już bez „asystentów": ks. Stanisława i s. 

Leonii. Siostry były poruszone wycieńczeniem Ojca. Była to ostatnia 

chwila, by w klimacie uzdrowiska Prymas mógł zregenerować swoje 

siły. Czas przebywania Prymasa w Komańczy różnił się diametralnie 

od dotychczasowych obozowych warunków, w których go 

przetrzymywano. „Smutni panowie" nie stali już przed drzwiami, przed 

domem, a nawet w zasięgu wzroku. A co najważniejsze, Ojciec miał 

odtąd kontakt z biskupem Choromańskim, a przez niego wpływał już 

na pracę całego Episkopatu. Dopuszczono też do Ojca kilku innych 

biskupów. 

Siostry nazaretanki we wspomnieniach podkreślają, jak 

zdyscyplinowany kalendarz dnia miał Ojciec. Modlitwa, praca, relaks 

-  wszystko według regulaminu i o stałej godzinie. 

Podczas zamknięcia w kolejnych więzieniach Ojciec nieustannie 

pracował. Pozostawił wspaniałe owoce swojego ducha i umysłu.        W 

sumie jest to prawie 3000 stron. „Zapiski więzienne" Ojca są niemal 

tekstem mistycznym. Prowadził przecież duchowe rozmowy z Panem 

i Najświętszą Matką. „Zapiski" powinny być obowiązkową lekturą 

duchową w naszych rodzinach, a już zwłaszcza w nowicjatach i 

seminariach. Razem z „Zapiskami" Ociec prowadził „Kalendarzyk 

łaski". Nadto redagował „Listy do moich kapłanów". Później już nikt nie 

przemawiał do nas tak jak Prymas. W Komańczy Ojciec przeżył 

najważniejsze 2 dni całego swojego  więziennego życia: 16 maja 1956 

roku - w proroczym natchnieniu napisał Śluby jasnogórskie oraz 26 

sierpnia tegoż roku -  kiedy to milionowa rzesza rodaków składała 

napisane przez Ojca Śluby na Jasnej Górze. 

26 października 1956 roku Gomułka -  5 dni po swoim wyborze na 

pierwszego sekretarza politbiura - wysłał do Komańczy swoich dwóch 

najbliższych zauszników, prosząc o to, aby Prymas jak najszybciej 

stanął w Warszawie. Gomułka lękał się rewolty społeczeństwa i 

zaakceptował uwolnienie Ojca.   



ŚWIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II 

ŚW. RAFAŁ KALINOWSKI 

Urodził się w 1835 roku w Wilnie. Na chrzcie 

otrzymał imię Józef. Po ukończeniu Instytutu 

Szlacheckiego w Wilnie podjął studia w szkole 

Inżynierii Wojskowej w Petersburgu, gdzie uzyskał 

tytuł inżyniera. Jednocześnie wstąpił do wojska. 

Wtedy przestał przystępować do sakramentów 

świętych, do kościoła chodził rzadko, przeżywał 

rozterki wewnętrzne, a także kłopoty związane ze swoją narodowością, służbą 

w wojsku rosyjskim i zdrowiem. Wciąż jednak stawiał sobie pytanie o sens 

życia, Szukając na nie odpowiedzi w dziełach filozoficznych i teologicznych. 

Został członkiem rządu narodowego i objął stanowisko ministra wojny w 

rejonie Wilna. W końcu zdecydował się na wyjazd do Warszawy, gdzie chciał 

podjąć leczenie i miał nadzieję na znalezienie pracy. Przeżywał nawrócenie 

religijne, między innymi pod wpływem lektury „Wyznań” św. Augustyna. Po 

upadku powstania styczniowego powrócił do Wilna, gdzie został aresztowany 

i osadzony w więzieniu. Skazano go na karę śmierci. Później jednak władze 

carskie zamieniły wyrok na 10-letnią katorgę na Syberii. Podczas pobytu na 

zesłaniu oddziaływał na współtowarzyszy swoją głęboką religijnością, 

wspierał dobrym słowem i modlitwą. Szczególnie chętnie katechizował 

dzieci i młodzież. Powrócił do kraju w 1874 roku. Mając 42 lata wstąpił do 

nowicjatu Karmelitów w Grazu  (Austria), przybierając zakonne imię Rafał 

od świętego Józefa. Otrzymał święcenia kapłańskie w 1882 roku w Czernej 

koło Krakowa. Kilka miesięcy później został przeorem klasztoru. Urząd ten 

pełnił przez 9 lat. Miał niezwykły dar jednania grzeszników z Bogiem i 

przywracania spokoju sumienia ludziom dręczonym przez lęk i niepewność. 

Przeżyty w młodości kryzys wiary ułatwiał mu zrozumienie błądzących 

i zbuntowanych przeciwko Bogu. Zmarł 15 listopada 1907 roku. Jego 

relikwie spoczywają w kościele Karmelitów w Czernej. Beatyfikował go Jan 

Paweł II w 1983 roku podczas Mszy świętej na krakowskich Błoniach; 

kanonizacji dokonał w Rzymie w roku 1991. Św. Rafał jest patronem 

oficerów i żołnierzy, orędownikiem w sprawach trudnych i beznadziejnych. 



ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 

Św. Jan Paweł II, Watykan 1 maja 1980 roku: Św. Józef -  mąż pracy. 
Św. Józef -  mąż Boży, który przez Opatrzność został postawiony 
w samym centrum dwóch wielkich rzeczywistości ludzkiego losu, 
jakimi są rodzina i praca. Wszyscy tkwimy w sercu tych rzeczywistości, 
specjalnie zaś ci, którzy żyją w rodzinie, w małżeństwie, którzy pracują 
na chleb dla swych rodzin. I w ten sposób św. Józef staje się patronem 
większości mężczyzn chrześcijan i patronem laikatu. Przykład jego 
stawia nam żywo przed oczy to, czym może być powołanie 
chrześcijańskie w życiu rodzinnym i w środowisku pracy. Tak więc, 
spoglądając na tę tak wspaniałą, a jednocześnie tak prostą i pokorną 
postać św. Józefa modlimy się dzisiaj, za wszystkich mężczyzn 
żyjących w rodzinach, zwłaszcza za tych, którzy tak jak św. Józef 
pracą rąk własnych zarabiają na chleb dla swoich rodzin. 

Św.  Jan Paweł II, „Wstańcie, chodźmy”. Ojcostwo na wzór św. Józefa: 

Biskupstwo niewątpliwie jest urzędem, ale trzeba, aby biskup za 

wszelką cenę walczył, aby nie „zurzędniczał". Nie może zapomnieć, 

że ma być ojcem. Jak powiedziałem, książę Sapieha dlatego był tak 

kochany, że był dla swoich księży ojcem. Kiedy myślę o tym, kto może 

być pomocą i wzorem dla wszystkich powołanych do ojcostwa -  w 

rodzinie albo w kapłaństwie, a tym bardziej w służbie biskupiej 

-  przychodzi mi na myśl św. Józef. 

Dla mnie także kult św. Józefa  łączy się z doświadczeniami 

przeżywanymi w Krakowie. Blisko pałacu biskupiego są przy ulicy 

Poselskiej siostry bernardynki. Mają w swoim kościele, pod 

wezwaniem właśnie św. Józefa, stałe wystawienie Najświętszego 

Sakramentu. Chodziłem tam w wolnych chwilach i modliłem się 

zapatrzony w piękny obraz przybranego ojca Jezusa. Tam też 

prowadziłem niegdyś rekolekcje dla prawników. Lubiłem rozważać o 

św.  Józefie w kontekście Świętej Rodziny: Jezus, Maryja, Józef. 

Wzywałem ich razem do pomocy w różnych sprawach. Rozumiałem 

dobrze tę jedność i miłość Świętej Rodziny: trzy serca, jedną miłość. 

Szczególnie duszpasterstwo rodzin zawierzałem św.  Józefowi. 



ŚW. PAWEŁ I JEGO LISTY 

Pisałam już o świętym Pawle w biuletynie. Z pewnością wiem, że 

przedstawiłam jego " Hymn o miłości" z pierwszego listu do Koryntian 

rozdział 13. Hymn jest wyjątkowym utworem. Znałam go na 

pamięci  i był on początkiem fascynacji innymi, Pawłowymi tekstami. 

Są one mądre, pełne Ducha Świętego, pisane prostym, pięknym i 

pełnym troski o braci w wierze językiem. Kim był święty Paweł? Skąd 

pochodził? Co sprawiło, że oddał swoje życie Chrystusowi i za 

Chrystusa? Jeszcze jedno pytanie: dlaczego jest tak ważny dla 

Kościoła? 

Szaweł -  fanatyczny Żyd 

On sam przedstawia się tak: „Obrzezany w 8 dniu, z rodu Izraela, 

z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, pod względem 

stosunku do Prawa faryzeusz (Flp 3,5); urodzony w Tarsie, w Cylicji" 

(Dz 22,3) Był zatem Paweł prawowitym Żydem. Właściwie powinnam 

napisać: Szaweł, bo takie imię nosił, zanim nie spotkał Chrystusa. 

Niewiele wiemy o jego rodzinie. Ojciec zajmował się wyrobem 

namiotów. Nauczył tego rzemiosła swojego syna. Szaweł miał też 

siostrę, która wyszła za mąż w Jerozolimie. O matce nic nie wiemy. 

Nie do końca jest również jasne, w jaki sposób rodzina Szawła 

uzyskała rzymskie obywatelstwo. Zwykle nadawano je za wybitne 

zasługi np. na polu walki lub otrzymywali je wyzwoleni niewolnicy 

rzymscy. W każdym razie święty Paweł był obywatelem rzymskim. Był 

też człowiekiem wykształconym. Studiował prawo, zgłębiał nauki 

proroków i poznawał historię swojego ludu. Jako faryzeusz uzupełnił 

studia rabinistyczne i skrypturystyczne  w Jerozolimie. Wiadomo też, 

że Szaweł znał dwa języki. Językiem greckim posługiwał się tak samo 

dobrze jak ojczystym. Był pełen religijnego zapału. Tradycja przodków 

była dla niego najważniejsza, najświętsza. Uważał doktrynę 

chrześcijańską za herezję i zaczął gorliwie niszczyć uczniów Jezusa. 

Wiadomo, że brał udział w kamienowaniu diakona Szczepana. On nie 

rzucał kamieni, bo według prawa był za młody, ale asystował tym, 



którzy to robili (trzymał ich szaty). Był jednym z najbardziej 

fanatycznych Żydów. Sam o sobie tak pisał: „Z niezwykłą gorliwością 

zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć" (Ga 1, 13 -  14). 

Śmierć Szczepana rozpoczęła prześladowania chrześcijan. Wielu z 

nich uciekło wówczas z Jerozolimy. Docierali aż do Damaszku. Tam 

właśnie udał się Szaweł z misją. Miał złapać i uwięzić jak największą 

ilość nazarejczyków" (tak wówczas nazywano uczniów Chrystusa). 

 

„Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? 

O nawróceniu Szawła czytamy w rozdziale 9. Dziejów Apostolskich. W 

drodze do Damaszku Szaweł przeżył to, co wywróciło Jego życie do 

góry nogami. Nagły, oślepiający błysk. Upadek i głos: „Szawle, 

Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz"? Szaweł z pewnością od razu 

domyślił się, kto pyta. A jednak chciał się upewnić: „Kto jesteś, Panie"? 

Odpowiedź mogła być tylko jedna: „Ja jestem Jezus, którego Ty 

prześladujesz". Wtedy Szaweł poczuł, że jego serce wypełnia Boże 

światło i miłość. Już nie był tym samym Szawłem, faryzeuszem 

zapragnął należeć do 

Jezusa. A Jezus go wybrał. 

Właśnie jego. Tego, który 

tak bardzo szkodził, tak 

nienawidził jego uczniów. 

„Wybrałem bowiem tego 

człowieka za narzędzie. 

On zaniesie imię moje do 

pogan i królów, i do synów 

Izraela. Jako, że nie ma 

odkupienia bez Krzyża, 

musiał się on stać także i 

jego udziałem. I pokażę 

mu, jak wiele będzie musiał cierpieć dla imienia Mego”. 



CZYNY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (2) 

JAKIE OWOCE MIŁOSIERDZIA WYWOŁUJĄ 

UCZYNKI U TEGO, KTO JE PRAKTYKUJE? 

Owocami uczynków miłosierdzia są łaski dla tego, kto je praktykuje. 

Miłość, która najbardziej uwidoczniona jest w czynie, leży u podstaw 

miłosierdzia.  W Ewangelii wg św. Łukasza Jezus mówi: „dawajcie, 

a będzie wam dane". Dawać z miłością i brać z miłością potrafi każdy 

prawdziwy chrześcijanin. Zatem praktykując dzieła miłosierdzia, 

realizujemy wolę Bożą, dajemy innym coś od siebie, a Pan obiecuje 

nam, że również da nam to, czego będziemy potrzebowali. 

 Ponadto uczynki miłosierdzia pomagają nam w drodze do nieba, 

ponieważ upodabniają nas do Jezusa, który jest naszym wzorem, 

który nauczył nas, jaka powinna być nasza postawa wobec innych. 

Ewangelia wg św. Mateusza przytacza następujące słowa Chrystusa: 

„Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i 

gdzie złodzieje włamują się, i kradną. Gromadźcie sobie skarby w 

niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują 

się, i nie kradną. Bo gdzie jest twój skarb tam będzie i serce twoje". 

Stosując się do tego nauczania, wymieniamy dobra doczesne na 

wieczne, które to mają rzeczywistą wartość. Olbrzymia liczba czynów, 

które mogą być nazwane miłosiernymi, została nazwana, 

usystematyzowana i  podzielona na dwie grupy. 

WIELE ZAWDZIĘCZAMY BOŻEMU MIŁOSIERDZIU! 

 



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 

 

WIECZORNA MODLITWA DZIECKA 



O MODLITWIE (2) 
Wytrwała modlitwa powoduje stopniową przemianę, czyni silnymi 

w okresach ucisku, daje łaskę bycia wspieranym przez 

Tego, który zawsze nas kocha i chroni. (papież Franciszek) 

Podczas modlitwy Duch Święty jednoczy duszę z Chrystusem 

i pozwala jej wraz z Nim stanąć przed obliczem Ojca. W książce „Kiedy 

serce mówi do serca" została zapisana w dniu 28 marca 2008 roku 

następująca wypowiedź: „Duch Święty jednoczy twoją duszę z Moją, 

twoje serce z Moim, w taki sposób, że  kiedy się modlisz, twoja 

modlitwa staje się Moją modlitwą wznoszącą się do Ojca jak wonne 

kadzidło". I prosi: „Daj Mi swoje serce jako kadzielnicę dla słodkiego 

okadzenia Mojej modlitwy zanoszonej do Ojca. Pozwól, aby modlił 

się w tobie". 

Co w praktyce oznacza pozwolić Jezusowi modlić się w nas? 

Podpowiedź znajdujemy we fragmencie z dnia 28 marca 2008 roku: 

„Odłóż na bok wszelkie niepokoje i troski i pozwól Duchowi Świętemu, 

aby łagodnie jednoczył twoje modlitwy z modlitwą, która wznosi się do 

Ojca z Mojego Eucharystycznego Serca". „Ja sam powiem ci, jak się 

modlić. Wyjawię ci to, o co chcę, abyś Mnie prosił. Udzielę ci łask, 

których pragnienie wzbudziłem w tobie i o które, z mojej inspiracji, się 

modliłeś. Właśnie to miał na myśli Mój apostoł, gdy pisał, że< Duch 

przychodzi z pomocą naszej słabości, gdy nie umiemy się modlić, jak 

trzeba>. Duch przenika Serce Mojego Ojca i zna wszystkie pragnienia 

Mojego Najświętszego Serca, jakie mam wobec ciebie. Kiedy się 

modlisz, nie musisz martwić się o to, co powiesz albo o co masz prosić. 

Wystarczy pokornie stanąć w Mojej obecności i modlić się tak, jak 

sugeruję ci Duch Święty. Taka 

modlitwa jest zawsze piękna. Taka 

modlitwa zawsze przynosi owoce bo 

nie wypływa z ciebie samego, lecz 

ze Mnie, nie z tego, czego ty 

pragniesz, ale z tego, co Ja chcę ci 

dać" (3 lipca 2008 roku).  
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