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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (2 Krl 4,42-44); (Ef 4,1-6); Psalm: (Ps 145) 

Słowa Ewangelii wg św. Jana (6, 1-15) 
 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 

 Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go 

obwołać królem, sam usunął się na górę. 

Bóg ma dla nas zawsze przygotowaną drogę ucieczki od zła. 

Troszczy się o to, by nasza wolność mogła zostać zachowana. Tak 

jak wolność Chrystusa – zbyt dobrze wiedział, że obwołanie Go 

królem przez lud nie będzie służyło prawdzie. Nie takim Mesjaszem 

był Jezus, jakiego spodziewali się Żydzi. Dlatego usunął się na górę. 

Pozostał wolny i w tej wolności ofiarował 

później swoje życie za nas na Krzyżu. 

Dzisiejsza Ewangelia uczy nas, że zaufanie 

Bogu ma istotne znaczenie w zdobywaniu 

chleba i pokoju. Młody człowiek, właściciel 

5 chlebów i 2 ryb, ze spokojem powierzył je 

apostołom. Nie przeliczył się: chleb 

pobłogosławiony przez Jezusa trafił do 

wszystkich. 

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


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

W sobotę 25 sierpnia pod Jasną Górą stanęły już pierwsze setki 

tysięcy pielgrzymów. W niedzielę -  samo święto Matki Bożej 

Jasnogórskiej -  było ich już ponad 

milion. Warto dodać, że jeden z 

głównych bonzów partyjnych, 

Zenon Kliszko, już po dziesięciu 

latach, w lutym 1966 roku na 

posiedzeniu Komisji do spraw Kleru 

powiedział, że 26 sierpnia 1956 roku 

na Jasnej Górze było milion 

czterysta tysięcy pielgrzymów. 

 Na uroczystość ślubów przybyły delegację ze wszystkich  parafii w 

Polsce. Dla partii i następcy Bolesława Bieruta -  Edwarda Ochaba 

był to absolutny szok. Śluby Jasnogórskie pokazały agentom 

demonicznej ideologii Kremla, że na nic zdała się cała ponad 

dziesięcioletnia nachalna, brutalna i prymitywna komunistyczna 

indoktrynacja polskiego społeczeństwa. W sam dzień ślubów o 

godzinie 10.00 zaczęły bić jasnogórskie dzwony i Cudowny Obraz 

naszej Matki i Królowej -  wynoszony z kaplicy raz na 50 lat -  na 

ramionach kolejnych stanów narodu w uroczystej procesji 

przeniesiony został do ołtarza na wałach jasnogórskich. 

Na najświętszym wizerunku zawisł różaniec Prymasa przywieziony 

z Komańczy. Po Mszy św. biskup Michał Klepacz, ówczesny 

przewodniczący Episkopatu, zaczął wolno i dobitnie odczytywać 

nowe, napisane przez Ojca narodu śluby. Były to już -  po raz 

pierwszy -  śluby całego polskiego Narodu zjednoczonego wokół 

uwięzionego Prymasa. Z serc i ust niepoliczalnej rzeszy pątników 

rozlegało się siedmiokrotnie wzbijające się ku niebu wołanie: 

„Królowo Polski, przyrzekamy!". Był to ewidentny dowód, że Polacy 

wybierają Maryję, a nie Marksa. 
 



Puste krzesło 

W ślubach nie uczestniczyła jednak osoba najważniejsza: Prymas Polski. 

Obok ołtarza na podwyższeniu ustawiono krzesło, na którym położono 

bukiet biało-czerwonych róż. Powyżej nad fotelem umieszczono okazały 

baldachim, a pod nim herb Prymasa, na którym widnieją wizerunek 

Królowej Polski, Wojciechowe lilie kapituły gnieźnieńskiej i ścięta głowa 

Jana Chrzciciela -  znak warszawskiej archikatedry. U dołu namalowana 

wstęga z napisem „Soli Deo -  Tylko Bogu". 

 Wśród nieprzeliczonych rzesz 

otaczających zewsząd Jasną Górę 

Zwycięstwa znajdował się też 

incognito ówczesny szef 

wojewódzkiego Urzędu 

Bezpieczeństwa ze Stalinogrodu 

(dziś Katowice), późniejszy 

generał milicji, minister i członek 

KC PZPR Franciszek Szlachcic, 

który służbowo udawał pielgrzyma. 

Doniósł wojewódzkiej egzekutywie 

partyjnej: „Nigdy dotąd nie 

widziałem w jednym miejscu takiej 

masy ludzi ... Największe wrażenie 

robił wystawiony pusty fotel, który 

symbolizował domaganie się 

obecności Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego". 

 Prymas odczytał śluby samotnie w Komańczy, nawet bez udziału 

nazaretanek, z lęku o możliwe wobec nich represje. Wyrazem 

szczególnej łączności Prymasa z Jasną Górą w dniu ślubów były dwie 

hostię mszalne: przysłana z Komańczy na Jasną Górę i z Jasnej Góry do 

Komańczy, użyte w dzień ślubów do konsekracji: prymasowska na jasnej 

Górze, a Jasnogórska w Komańczy. 

 



ŚWIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II 

ŚW. TERESA Z AVILA 

Urodziła się 28 marca 1515 roku w Hiszpanii. 
Pochodziła ze szlacheckiej i zamożnej rodziny, 
miała dwie siostry i 9 braci. W 20 roku życia 
wstąpiła do klasztoru karmelitanek w rodzinnym 
mieście Avili. Ku swojemu niezadowoleniu 
zastała tam wielkie rozluźnienie. Siostry 
prowadziły życie na wzór wielkich pań: 
przyjmowały wizyty, a rozmowy były dalekie od 
ducha Ewangelii. Już wtedy powstała w Teresie 
myśl o reformie. Złożyła śluby zakonne w roku 
1537. Utalentowana i wrażliwa odkryła, że 
modlitwa jest tajemniczą bramą, przez którą 
wchodzi się do  „twierdzy wewnętrznej". 
Mistyczka i wizjonerka, a jednocześnie osoba o umysłowości wielce 
rzeczowej i praktycznej. Postanowiła założyć nowy dom, gdzie można by 
było przywrócić pierwotną obserwancję zakonną. W roku 1562 zakupiła 
skromną posiadłość w Avila, dokąd przeniosła się z czterema 
ochotniczkami. Pan Bóg doświadczył Teresę wieloma cierpieniami. 
Trapiły ją nieustannie dolegliwości ciała osłabienie i gorączka. Nie mniej 
ciężkie były cierpienia duchowe i osamotnienie. Wszystko to znosiła z 
heroicznym poddaniem się woli Bożej. Zmarła 4 października 1582 roku 
w wieku 67 lat. Została beatyfikowana w roku 1614 przez Pawła V, a 
kanonizował ją w roku 1622 Grzegorz XV. Zostawiła dzieła, które można 
nazwać w dziedzinie mistyki klasycznymi. Święta Teresa z Avila jest 
patronką Hiszpanii, miast Avila i Alba de Tormes; karmelitanek bosych, 
karmelitanek trzewiczkowych, chorych i dusz w czyśćcu cierpiących. 

Św. Jan Paweł II tak mówił o tej świętej: "Teresa była przekonana, że 
kiedy modli się w Duchu Świętym, modli się w niej cały kościół. Tego uczy 
nas św. Teresa z tym autorytetem, który płynie z przebytej przez nią 
drogi, ponieważ w praktyce życiowej zrozumiała, że nie ma miłości poza 
Chrystusem i że tę miłość odnajduje ten, kto się poświęca Kościołowi; że 
nie może też istnieć posłuszeństwo Kościołowi, które nie wyrażałoby się 
w czynach spełnianych z nowym zapałem i mocą, których źródłem jest 
modlitwa". 



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 

RZEKA I ŹRÓDŁO 
W ostatnim numerze pisałam o ojcostwie na przykładzie św. Józefa. Dzisiaj 
przyjrzyjmy się temu problemowi z jeszcze innej strony. Ojcostwo ludzkie, tak 
jak i macierzyństwo, wypływa z ojcostwa Bożego i jeżeli w pewnym momencie 
któraś rzeka wyschła, to nie znaczy, że źródło przestało bić. Możemy spróbować 
przekroczyć jakąś tamę, która spowodowała brak miłości ziemskiego taty i 
zwrócić się do samego źródła -  do miłości Ojca.     I dopiero w Nim tak naprawdę 
odkrywamy, czym jest nasze ludzkie ojcostwo i macierzyństwo. Na tej drodze 
Bóg stawia nam pewne wzorce. Tak jak Maryja jest wzorem macierzyństwa i 
kobiecości, tak Józef jest wzorem ojcostwa i męskości. Papież Franciszek pisze 
w adhortacji „Patris corde", że „Jezus widział w Józefie czułość Boga". Tym 
bardziej każdy z nas, wierzących, może zobaczyć w Józefie właśnie czułość 
samego Boga, istotę Jego ojcowskiej troski. 
W przeżywaniu wiary postać św. Józefa nie jest opcjonalna, jak postać każdego 
innego świętego, lecz jest ona konieczna - tak jak osoba Matki Bożej. Dzięki 
temu, że Maryja i Józef zajmują szczególne miejsce w życiu Jezusa, pokazują 
nam, jak przeżywać kobiecość i męskość. Ze względu na decyzję samego Boga, 
który zechciał się narodzić i żyć w ich rodzinie, postać św. Józefa nabiera 
szczególnego charakteru. Warto pamiętać, że zawsze jest to odkrywanie 
własnej męskości i ojcostwa w relacji do Boga. Papież Franciszek pięknie to 
ujmuje, odwołując się do idei cienia: „Za każdym razem, kiedy znajdujemy się w 
sytuacji spełniania ojcostwa, musimy zawsze pamiętać, że nigdy nie jest to 
spełnianie posiadania, ale „znak", który odnosi do pewnego wznioślejszego 
ojcostwa. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy zawsze w położeniu Józefa: 
jesteśmy cieniem jedynego Ojca Niebieskiego". 
 Jest to ważne oświadczenie. Powołanie do ojcostwa, tak jak każde powołanie, 
pochodzi od samego Boga. Warto o tym pamiętać, by nie postąpić tak jak Adam 
i Ewa. Pan Bóg dał nam nowego Adama -  Jezusa i nową Ewę -  Maryję, abyśmy 
zrozumieli ogromnie ważną rolę  wypełniania Bożej misji przez nas. Rodzice 
ziemscy Jezusa rozumieli i wspierali Go. Zwłaszcza Maryja towarzyszyła misji 
Syna do końca, do krzyża. 

Jezu, obdarz nas łaską, abyśmy umieli wspierać życie, 
powołanie i misję naszych dzieci! 

 



ŚW. PAWEŁ I JEGO LISTY (2) 
PAWEŁ, ŚWIĘTY WSŁUCHANY W GŁOS PANA  

Latem 64 roku doszło do pożaru Rzymu. Opinia 

publiczna oskarżała o tę tragedię Nerona. On, chcąc 

uwolnić się od podejrzeń, wskazał jako winnych 

chrześcijan. Rozpoczęły się prześladowania. Czy 

dotknęły one bezpośrednio Pawła? Prawdopodobnie 

nie, choć tradycja podaje, że zginął w Rzymie za czasów 

Nerona. Jednak został aresztowany w Azji Mniejszej na 

skutek zatargu z pewnym rzemieślnikiem. Święty 

powiedział o tym człowieku: „wyrządził mi wiele zła; 

odda mu Pan według jego uczynków". Podczas 

pierwszej rozprawy św. Paweł tak skutecznie się bronił, że udało mu się uniknąć 

skazania. Podobno w oczekiwaniu na drugą napisał drugi list do Tymoteusza. 

Wyznawał w nim, że jest sam, bo opuścili go wszyscy uczniowie (oprócz 

Łukasza). Druga rozprawa przyniosła Pawłowi wyrok. Został skazany na śmierć i 

ścięty (jako rzymski obywatel miał też i takie prawo). Według tradycji  Paweł 

został stracony za bramą Ostyjską.                  W czerwcu 2009 roku papież 

Benedykt XVI ogłosił, że szczątki Apostoła odnaleziono w jednej z bocznych ścian 

grobowca w Bazylice św. Pawła za Murami. 

Święty Paweł został nazwany apostołem Narodów. W pełni zasłużył na to 

miano. Chociaż on sam, z pokorą wyznawał, że nie jest godzien, by ktokolwiek 

nazywał go apostołem. A jednak jest jednym z największych  świętych Kościoła. 

Nie ma w tym żadnej przesady. Od kiedy spotkał Jezusa, nie ustawał w 

wysiłkach, aby nieść Dobrą Nowinę dalej i dalej. Wsłuchiwał się w głos Pana i był 

pełen Jego ducha. 

LISTY św. Pawła są cenną kopalnią wiedzy o Ewangelii Jezusa Chrystusa. Jest 
ich 14, ale są wzmianki o kolejnych trzech, które zaginęły. Ich treść, konkretne 
wyjaśnienia dotyczące wiary, wolności, Krzyża, sprawiedliwości stały się 
fundamentem życia gmin chrześcijańskich i są podstawą teologii współczesnego 
nam Kościoła. Biuletyn nie jest fachowym pismem w sprawach wiary, ale na 
jego łamach staram się przedstawić w sposób prosty, niektóre zagadnienia z 
nauczania Jezusa Chrystusa. Dzisiaj rozpoczniemy przyglądanie się Listowi do 



Rzymian. List był gatunkiem literackim w starożytności. Był czymś w rodzaju 
współczesnej nam prasy, czyli był środkiem przekazu nauki Nowego 
Testamentu. A posługiwał się nimi przede wszystkim święty Paweł. 
 List do Rzymian został napisany w Koryncie pod koniec lat 50. Właściwie 
stanowi on streszczenie Ewangelii. Jego treść wyraźnie jest podzielona na dwie 
części. Pierwsza dotyczy zbawienia. Druga mówi o: sprawiedliwości Bożej w 
życiu chrześcijańskim. Paweł przedstawia relacje Boga i człowieka.  Poganie, 
którzy własnym wysiłkiem próbują dojść do usprawiedliwienia, przegrywają. 
Starotestamentalni Żydzi ustanowili bardzo szczegółowe Prawo, które 
próbowali wypełniać, a to miało prowadzić do zbawienia. Niestety okazali się 
bezsilni wobec wielkich wymagań Prawa, które nie jest narzędziem wiodącym 
do usprawiedliwienia, lecz jedynie przygotowuje na przyjście Zbawiciela. 
Człowiek sam nie jest w stanie osiągnąć sprawiedliwości Bożej. Tylko Bóg może 
udzielić jej człowiekowi. Od człowieka wymagana jest wiara -  usłyszenie głosu 
Bożego, zawierzenia Bogu i przyjmowania ofiarnego daru (łaski). Św. Paweł 
podaje przykład wierzącego człowieka, Abrahama. 
 Przedmiotem wiary jest Jezus Chrystus. Stał się drugim Adamem, tzn. nowym 
Ojcem ludzkości, który dzięki swemu posłuszeństwu wobec Boga wysłużył jej 
usprawiedliwienie obfitujące w życie Boże. Sprawiedliwość Syna Bożego stała 
się źródłem sprawiedliwości ludzi. Praktycznym wyrazem wiary jest przyjęcie 
chrztu. Chrzest jest zanurzeniem w śmierć Chrystusa, w Jego pogrzeb, a dzięki 
temu także w Jego zmartwychwstanie. Wspólnota śmierci i zmartwychwstania 
z Chrystusem sprawia, że chrześcijanin staje się nowym człowiekiem 
-  usprawiedliwionym i wiodącym nowe życie, odznaczające się brakiem grzechu 
i sprawiedliwością. Chrześcijanin przestał być niewolnikiem Prawa, a stał się 
poddany prawu Ducha Bożego i dzięki temu mieszka w nim Duch Święty. 
Człowiek jest dzieckiem Bożym, spadkobiercą dóbr Bożych. Dzięki temu cała 
ziemska egzystencja ludzka nabiera głębokiego sensu i uzasadnienia. 
Chrześcijanin musi ustawicznie konkretyzować swoją wiarę, która trwa zawsze, 
jak zawsze trwa chrzest, bo nieustannie trwa rzeczywistość zainicjowana przez 
wiarę i chrzest: stan synostwa Bożego. Wiara konkretyzująca się w codziennym 
życiu to: miłość, posłuszeństwo, wyrozumiałość. Przykładem jest życie Jezusa 
Chrystusa. Dobre uczynki spełniane przez chrześcijanina są owocem działania 
obecnego w dziecku Bożym Ducha Świętego. List kończy się uwielbieniem Boga 
-  doksologią: „Bogu, który jedynie jest mądry, przez Jezusa Chrystusa, niech 
będzie chwała na wieki wieków. Amen”. 



I OSÓB STARSZYCH  
Pierwszy Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych 
został ustanowiony w przeddzień wspomnienia w liturgii 
Kościoła św. Joachima i Anny, Rodziców Najświętszej 
Marii Panny. Papież Franciszek opierając się na 
obecnej, pandemicznej sytuacji mieszkańców Europy 
oraz na fakcie ich starzenia się, pragnie, by Kościół 
podążył z pomocą tym, którym życie sprawia najwięcej 

trudności. Wnukowie, ludzie młodzi mają nieść tak, jak Maryja do 
Elżbiety, przesłanie bliskości i pocieszenia. Papież zaleca młodym, by 
powiedzieli i praktykowali zdanie: „Jestem z tobą zawsze". Niech kwiaty, 
prezent, a przede wszystkim umożliwienie przyjęcia sakramentów 
pojednania i Eucharystii będą wyrazem jedności z osobami starszymi. 
Za odwiedziny, bądź połączenie się za pomocą mediów 
społecznościowych z ludźmi złotego wieku można uzyskać odpust 
zupełny z okazji tego światowego dnia. Odpust otrzymać mogą osoby 
starsze, które w pełni będą uczestniczyć we Mszy św.. Jeżeli ze względu 
na obostrzenia nie mogą brać w niej udziału na żywo, to otrzymają odpust 
za uczestnictwo we Mszy św. w mediach. „Uczynek miłosierdzia" 
-  odwiedziny osób starszych, to także podstawa do uzyskania odpustu 
zupełnego dla ludzi młodych. Warunki zostały już opisane powyżej. 
Papież Franciszek udzielił także Błogosławieństwa Na Długie Życie. 
 Boże Miłosierdzia, 
 który obdarzyłeś swoje dzieci darem długiego życia; 
 udziel im swego błogosławieństwa. 
 Spraw, aby odczuły miłość i moc Twojej obecności. 
 Niech się radują z Twego miłosierdzia, gdy patrzę w przeszłość. 
 Gdy patrzą w przyszłość, niech wytrwają w nadziei, która nie gaśnie. 
 Tobie niech będzie cześć i chwała na wieki. 
Każdy z nas jest dzieckiem. Wiemy, że miłość 
rodzicielska jest tak wielka, że tworzy fundament 
całego życia człowieka. Ta miłość przezwycięża 
grób i pozostaje w nas. I porównywalna jest do 
Miłości Boga Ojca, bo  z Niej pochodzi. Potrzeba 
przypomnienia o ludziach starszych nie najlepiej 
świadczy o świecie, w którym żyjemy. 
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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 C H 
 

PRYMAS KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 



O MODLITWIE (4) 
„KIEDY SERCE MÓWI DO SERCA” 

Ufność duszy manifestuje się między innymi w sposobie, w jaki 

przyjmuje ona Bożą odpowiedź na zanoszone przez nią 

modlitwy. Jezus podpowiada, w jaki sposób nasza dusza powinna 

być zawsze usposobiona: „Ufaj, że Moja odpowiedź na twoje 

modlitwy jest zawsze najlepsza ze wszystkich możliwych 

rozwiązań i  nigdy nie zapomnij Mi dziękować, nawet już wtedy, 

gdy prosisz, albowiem żadna twoja modlitwa nie pozostaje bez 

odpowiedzi". 

„Nie przychodź do Mnie z gotowymi rozwiązaniami;  przychodź 

do Mnie ze swoimi problemami i pozwalaj Mi je rozwiązywać. 

Módl się z ufnością i zawierzeniem, nie zaś z ukrytym 

pragnieniem, by wymusić u mnie to, co sobie zamierzyłeś. Jak 

nieszczęśliwi są ci, którzy przychodzą do Mnie z własnymi 

rozwiązaniami, zamiast przynieść mi swoje problemy, potrzeby i 

prośby. Pewne dusze są tak przywiązane do tego, co powinienem 

im dać, odpowiadając na ich modlitwy, że kiedy obdarzam je 

tym, co jest dla nich najlepsze i co przynosi chwałę Mi i Mojemu 

Ojcu, nie są w stanie tego dostrzec. Dzieje się tak, ponieważ nie 

proszę pod wpływem Ducha Świętego. Modlą się z głębin swojego 

mroku, zaślepienia i własnego ograniczonego rozumienia rzeczy, 

stawiając granice temu, co mogę dla nich uczynić, i używając 

swych modlitw jako sposobu kontrolowania Mojej miłującej 

wszechmocy. Kiedy o coś prosisz, czym to, zdając się całkowicie 

na Moją mądrość, miłość i Moją doskonałą wolę. Módl się w ten 

sposób, a ujrzysz cuda przekraczający wszystko, co możesz sobie 

wyobrazić". 
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