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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Ap 11,19); (Kor 15,20-26); Psalm: (Ps 45) 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza (1,39-56) 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie” 

Maryja na zawsze pozostaje nierozdzielnie złączona ze swoim Synem 

Jezusem. Jeśli na Jego życzenie, jak Jan pod krzyżem, przyjmuje Ją do siebie, 

On zawsze zjawia się razem z Nią. Maryja wciąż pozostaje Dziewicą rodzącą 

i daje mi Chrystusa w radości Ducha Świętego jak Elżbiecie, jak rodzącemu 

się Kościołowi w Wieczerniku… Przychodzi z Nim do mnie w swoim 

MAGNIFICAT. Mogę z Elżbietą zawołać; A skądże mi to…!  

 

 

 

 

 

 

 

 

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


W N I E B O W Z I Ę T A 

 
Jezus nauczał Jemu współczesnych za pomocą przypowieści. 

Nie dlatego, że nie było innej drogi przekazywania prawd Bożych, ale 
dlatego że metoda ta dawała możliwość uczniowi wykorzystywania 
intelektu w częściowym dochodzeniu do tej prawdy samodzielnie. 
W ten sposób uzyskana wiedza była trwalsza i stawała się swoją. 

Wniebowzięcie. 
Myśląc o Bogu często 
wpatrujemy się 
w niebieskie czy 
granatowe niebo pełne 
gwiazd lub chmur. Dla 
początkujących uczniów 
takiego nieba użył Bóg, 
by wyjaśnić sprawy 

swojego Królestwa. Tak naprawdę niebo jest stanem naszego ducha. 
Czasami wystarczy zamknąć oczy, by zagłębić się we własne wnętrze 
i w Bogu. Niestety można zagłębić się też w strachu, niepewności, 
braku zaufania. A to już inne królestwo, które musi umrzeć w nas, 
byśmy mogli osiągnąć Królestwo Boże. 
Obraz Maryi ukazuje Ją doskonale czystą i wolną, nieskalaną 
grzechem, że nic nie musiało w Niej umrzeć, by mogła wejść z duszą 
i ciałem do nieba. Jej proste życie w doczesnym świecie ukazało Ją w 
całym blasku świętości. Maryja pierwsza ukazuje nam życie, które 
prowadzi do nieba -  do wniebowzięcia. Święty Łukasz w Ewangelii 
pisze, że wystarczy: duszą i ciałem przylgnąć do tego, co tu i teraz 
daje nam Bóg. Bycie najbliżej, jak się tylko da,  tego, co towarzyszy 
nam w danej chwili i miejscu, bez oczekiwań i doszukiwania się 
jasnych sensów, korzyści, nagród, sprawiedliwości. 



Życie jest tym, co można by nazwać kontemplację Boga 
w doczesności, jaką On nam daje. Sięgnijmy do książki: „Życie Maryi 
w wizjach wielkich mistyczek”. W niej św. Brygida Szwedzka spisała 
słowa Maryi o latach po wniebowstąpieniu Syna. Tak opisała Maryja 
swój stan: „Żyłam jeszcze długo na świecie[...], aby widząc moją 
cierpliwość i postępowanie, dużo więcej dusz mogło nawrócić się, a 
także po to, aby umocnić apostołów[...]. Moje zmysły były tak 
wycofane ze światowych spraw, że bez przerwy na zmianę 
odczuwałam na nowo nadprzyrodzone tęsknoty i smutki. Jednak 
panowałam nad moim żalem i moją radością tak, że nie 
zaniedbywałam żadnych swoich obowiązków wobec Boga. Żyłam 
wśród ludzi w taki sposób, że, pominąwszy skąpe posiłki, nie 
zwracałam żadnej uwagi na to, co ludzie o mnie myśleli, albo jakiego 
postępowania się po mnie spodziewali". 
Na uwagę zasługują dwie wskazówki. Pierwsza kieruje ku ludzkiemu 
wnętrzu. Panować nad żalem i radością, aby one nie odrywały nas 
od tego, co najważniejsze – obowiązków, jakie nałożył na nas Bóg. 
Druga wskazówka określa relacje z otoczeniem. Żyć blisko wśród 
ludzi, by przykładem życia wspierać tych, którzy tego potrzebują, ale 
jednocześnie pozostawać niezależnym od tego, co o nas myślą i 
czego od nas mogliby oczekiwać. 
Życie Maryi z całą prostotą ukazuje, że realne wniebowzięcie polega 
na przylgnięciu do tego, co stworzone. Królowa nieba i ziemi, gdy 
zasiadła na tronie, przylgnęła mocno do każdego człowieka na ziemi, 
do jego doli i niedoli, gotowa pouczyć, pocieszyć, umocnić. 
Wniebowzięcie wyniosło na szczyt doskonałości to, co Maryja 
praktykowała przez całe ziemskie życie: bycie blisko ludzi i dla nich, 
by prowadzić ich do Boga. 
Podążając za Maryją nie można szukać beztroski i komfortu. 
„Wniebowzięta" nie oznacza „bujająca w obłokach", ale „bliska 
wszelkiemu stworzeniu". 

 



W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ 

SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
Każdy kolejny rok Nowenny zaczynał się zawsze -  we wszystkich polskich 

parafiach w Ojczyźnie i na obczyźnie -  w niedzielę po 3 maja. Rok za rokiem 

ponawiano Śluby Jasnogórskie z 1956 roku. Każdy też rok miał swoje hasło i 

kolejny z 9 ślubów oraz wskazówki duszpasterskie do jego przeżywania. 

Zwyczaj ponawiania Ślubów każdego roku w Dzień Matki Bożej Jasnogórskiej, 

26 sierpnia, praktykowany jest do dziś. W tym roku Śluby powtórzymy po raz 

65. A oto tematyka i hasła 9-letniej Nowenny: I rok (1957/1958) -  temat: 

„Obrona wiary"; hasło: „Przyrzekamy wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii, 

Kościołowi i jego pasterzom". II rok (1958/1959) -  temat: „Życie w łasce 

uświęcającej"; hasło: ”Naród wierny łasce". III rok (1959/1960) – temat: 

„Obrona życia, zwłaszcza dzieci nienarodzonych"; hasło: „Życie 

jest  światłością ludzi". IV rok (1960/1961) -  temat: „Wierność małżeńska"; 

hasło: „Małżeństwo -  sakrament wielki w Kościele". V rok (1961/ 1962) 

-  temat: „Rodzina katolicka"; hasło: „Rodzina Bogiem silna". VI rok 

(1962/1963) -  temat: „Młodzież"; hasło: „Młodzież wierna Chrystusowi". VII 

rok (1963/1964) -  temat: „Miłość i sprawiedliwość społeczna"; hasło: 

„Abyście się społecznie miłowali". VIII rok (1964/1965) -  temat: „Walka z 

wadami narodowymi"; hasło: „Nowy człowiek w Chrystusie". IX i ostatni rok 

Wielkiej Nowenny (zakończony 31 grudnia 1965 roku) -  hasło: „Weź w 

opiekę Naród cały". Rok milenijny -  1966 -  rozpoczął się 1 stycznia 

uroczystym biciem w dzwony we wszystkich kościołach w Polsce.  

Prymas i pasterze diecezji w swojej posłudze -  przez 9 lat -  ze szczególnym 

naciskiem przypominali, że fundamentem każdej zmiany jest zawsze 

przemiana myślenia i poprzedzająca ją odnowa duchowa. Przede wszystkim 

trzeba najpierw naprawić człowieka i jego duszę, serce, sumienie i myślenie. 

Przekonać go do rzeczywistych, a nie iluzorycznych wartości. Drugim celem 

Nowenny było też umocnienie więzi Polaków z Kościołem -  obrońcą wiary, 

historii i kultury Narodu. 

 



Dziewięcioletnią Nowennę ukierunkowano ku dogłębnemu moralnemu 

uzdrowieniu Narodu i każdego z osobna, co dokonuje się w Kościele poprzez 

sakramenty. Wielka, oryginalna i niespotykana dotąd nigdy i nigdzie w 

Kościele inicjatywa spotkała się z otwartością wiernych.  Szło w niej bowiem 

o wzmocnienie siły ducha polskiego Narodu - tak bardzo przecież 

osłabionego przez trudy życia pod okupacją niemiecką, a po niej przez 

kolejne zniewolenie i narzuconą bezbarwną ideologię sowiecką, tak obcą 

naszej wierzę i tradycji. Komuniści -  według zasady "dziel i rządź" -  siali 

między nami niezgodę, skłócali Naród. Wzajemna wrogość przenikała nawet 

do rodzin, gdy jeden brat zapisał się do partii, drugi zaś uważał go za zdrajcę.  

Prymas wołał „o nowych ludzi plemię", o ludzi, którzy powinni dzielić się tym, 

co otrzymali, aby pokierować życiem innych -  zagubionych, otumanionych 

przez ideologię bądź nałogi. „Ci, którzy Boga się nie boją, a siebie uznają za 

ostatnią instancję -  mówił Ojciec -  niech zawsze oprą się kombinacjom i 

pokusom korupcji, zdradzie zasad dla awansów czy zysku". Prymas niezwykle 

dobitnie wyraził to przekonanie w Gnieźnie 2 lutego 1981 roku: „Każdy musi 

zacząć od siebie, abyśmy prawdziwie się odmienili. A wtedy, gdy wszyscy 

będziemy się odradzać, i politycy będą musieli się odmienić -  czy będą tego 

chcieli, czy nie. Nie  idzie bowiem w Ojczyźnie naszej o wymianę ludzi, ale 

idzie przede wszystkim o odnowienie się człowieka. Idzie oto, aby człowiek 

był nowy, aby nastało „nowych ludzi plemię". Bo jeżeli człowiek się nie 

odmieni, to najbardziej zasobny ustrój, najbardziej bogate państwo nie ostoi 

się, będzie rozkradzione I zginie. Cóż bowiem z tego -  powiem może 

trywialnie -  że krążąca butelka spirytusu przejdzie z rąk jednych pijaków do 

rąk innych pijaków! Powiem jeszcze bardziej drastycznie: że klucz od kasy 

państwowej przejdzie z rąk jednych złodziei w ręce drugich złodziei. Przecież 

chyba nie o to idzie, żeby wszyscy złodzieje mieli dostęp do kasy i wszyscy 

pijący do wódki, tylko żeby sumienie wszystkich się obudziło, żebyśmy 

zrozumieli naszą odpowiedzialność za Naród, który Bóg wskrzesza". Czy po 

40 latach słowa te nie są ciągle aktualne? Tylko kto dziś tak i gdzie 

przemawia? 



ŚW. PAWEŁ I JEGO LISTY   LIST DO GALATÓW -

„ZOSTALIŚCIE POWOŁANI DO WOLNOŚCI!”(Ga 5,13) 
W żadnym liście nie ma tyle informacji o życiu Pawła, jak w tym. Mówi 
o autorytecie apostoła, który swoje źródło ma w Bogu i z tego powodu jest 
niepodważalny. Celowo określa siebie mianem apostoła powołanego przez 
Boga. Jest nim, gdyż ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus.  
Galacja leży w centrum Azji Mniejszej, w okolicy Ankary. Paweł dwukrotnie 
przemierzał Galację, by głosić orędzie o śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa. Założył tam kilka gmin chrześcijańskich. 
W liście Paweł próbuje zapobiec zagrożeniom tamtejszej gminy. Dlatego 
w  liście broni wolności Ewangelii oraz chrześcijaństwa wyzwolonego od 
Prawa. Apostoł otrzymał złe nowiny: obcy misjonarze siali popłoch wśród 
nawróconych pogan, zmuszając ich do uznania i przestrzegania Prawa 
Mojżeszowego. Wpajali chrześcijanom, że bez przyjęcia Prawa i przez nich 
proponowanych rytów astralnych nie będą mieli udziału w zbawieniu. Starali 
się podważyć autorytet apostolski Pawła, tłumacząc, że nie został on 
powołany przez Jezusa, jak Piotr i Jakub. Ten argument zachęcił niektórych 
chrześcijan w Galacji do przyjęcia obrzezania i Prawa Mojżeszowego. 
Popularność tej fałszywej nauki można tłumaczyć tym, że dawała 
ona  poczucie bezpieczeństwa. Zachowanie 613 nakazów Tory uwalniało 
bowiem od osobistego ryzyka związanego z podejmowaniem decyzji. 
List zawiera aż 6 części, z których najważniejsza jest tzw. Ewangelia Pawłowa 
(3,1- 4,11). Przyjrzyjmy się treści tego listu. Paweł uzasadnia swój apostolski 
autorytet. Stwierdził, że swoją „ewangelię" otrzymał przez bezpośrednie 
objawienie wiary, czyli jako doktrynę usprawiedliwienia bez uczynków 
Prawa. Paweł był fanatycznym rzecznikiem Prawa, zetknął się  przywódcami 
chrześcijańskimi 3 lata po swoim nawróceniu. Jako chrześcijanin wyznaje 
usprawiedliwienie jedynie przez wiarę. Galaci powinni wiedzieć z 
doświadczenia, że Duch wstąpił na nich przez wiarę w Jezusa, a nie wskutek 
uczynków Prawa; doktrynę potwierdza historia Abrahama. Otrzymał on 
obietnicę, której późniejsze Prawo nie może unicestwić. Skoro Prawo było 
pedagogiem czy wychowawcą ludu Bożego, pozostającego jeszcze wstanie 
dzieciństwa, to rola jego była przemijająca. Teraz przez swą wiarę w 
Chrystusa, chrześcijanie są prawdziwymi potomkami Abrahama, dziedzicami 
obietnicy, synami Bożymi. Pawła zadziwia jak Galaci mogą marzyć o powrocie 
do starego sposobu życia? Do tego, aby odziedziczyć obietnicę, nie wystarczy 



być synem Abrahama. Nie można pozostawać synem w rodzaju Izmaela, lecz 
w rodzaju Izaaka, synem wolnej kobiety, nie zaś niewolnicy. Akceptując 
obrzezanie, Galaci staliby się niewolnikami i wyrzekliby się Chrystusa. 
Wolność chrześcijańska nie jest samowolną, a owoce Ducha są 
przeciwieństwem uczynków ciała. Światopogląd chrześcijański nie jest 
mglisty; wymaga raczej praktykowania miłości bliźniego i zasiewania 
dobrego nasienia z uwagi na żniwo. Paweł wyznaje, że dla niego Chrystus jest 
ośrodkiem wszechrzeczy. 
Zagadnienie wolności. W sposób bezkompromisowy Paweł walczy o wolność 
od Prawa. Sięga on do argumentu biblijnego, do życia Abrahama 
przedstawiając jego dwóch synów, których matkami były dwie różne kobiety: 
żona i niewolnica -  Sara i Hagar. Symbolizują one dwie grupy ludzi. Pierwsza 
-  to Żydzi będący pod panowaniem Prawa, niewolnicy; druga -  to Kościół, 
wspólnota obdarzona wolnością. Hagar symbolizuje przymierze zawarte na 
Syjonie, z którego wynika Prawo Mojżeszowe krępujące ludzką wolność. Sara 
zaś symbolizuje nowe przymierze, które daje wolność Chrystusowa. Historia 
Hagar i Sary wyjaśnia nieprzyjazny stosunek Żydów do chrześcijan. Apostoł 
wskazuje na konieczność zerwania tego kontaktu. W Chrystusie Jezusie 
mamy naszą wolność. To właśnie jedynie dzięki wierze w Jezusa 
ukrzyżowanego i zmartwychwstałego jesteśmy uratowani.  Kto dał się 
Chrystusowi wyzwolić do wolności, a ponownie powołuje się na Prawo, czyni 
sam siebie niewolnikiem. 
Poprzez Chrystusa staliśmy się „dziećmi Bożymi". Chrześcijanie są 
głosicielami woli Boga; tzn., że główną rzeczą w życiu chrześcijanina jest 
służenie bliźniemu i wsłuchiwanie się w kierownictwo Ducha Bożego. 
Z niewoli uwolniła nas wiara w Jezusa. Tylko grzech trzyma ludzkość w więzieniu. 
Rola Prawa sprowadza się do prowadzenia podopiecznych do Chrystusa, tak jak 
niewolnik prowadził chłopców do szkoły greckiej lub ich nauczał. Skoro  nadszedł 
czas wiary, Prawo przestało obowiązywać. Ludzie przeszli ze stanu dziecięcej 
niedojrzałości w stan dojrzałego człowieka. Wiara sprawiła, że jej posiadacze 
stali się Synami Bożymi. Obok wiary jest chrzest, który przyobleka neofita w 
Chrystusa. Paweł ukazuje człowiekowi dobra otrzymane od Boga przez przyjęcie 
chrztu. Obrazuje to przez zrzucanie starego ubrania przed zanurzeniem w 
wodzie i otrzymanie białej szaty po chrzcie. Chrzest łączy człowieka z Bogiem 
Ojcem, Chrystusem i Duchem Świętym. Tak zjednoczony z Bogiem człowiek jest 
Dzieckiem Bożym: członkiem nowego ludu Bożego -  Kościoła. 



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 

 

Dzisiejsza opowieść o świętym Józefie oparta jest na książce księdza 

Marka Dziewieckiego (doktora psychologii): „Mężczyzna mocny 

miłością", która rozważa sposób, w jaki święty Józef może pomóc w 

dobie kryzysu męskości. Święty Józef przypomina o tym, jaki Bóg od 

samego początku miał pomysł na mężczyznę (także na kobietę). 

Został on stworzony na obraz i podobieństwo Boga.  Skoro Adam 

utracił to podobieństwo, to pierwsze zadanie dojrzałego mężczyzny 

polega na odzyskiwaniu przyjaźni z Bogiem i podobieństwa do 

Stwórcy. Prawdziwy mężczyzna staje się coraz mniej podobnym do 

samego siebie, a coraz bardziej podobnym do wiernie, mądrze i 

ofiarnie kochającego Boga. Pierwszym zadaniem mężczyzny 

jest  zapominanie o samym sobie, aby coraz bardziej ofiarnie kochać. 

W praktyce oznacza to pokonywanie egoizmu, wygodnictwa i 

skłonności do nadmiernego koncentrowania się na samym sobie i na 

własnych potrzebach. Drugie zadanie, jakie Bóg wyznaczył 

mężczyźnie to polecenie, żeby „czynił on sobie ziemię poddaną", to 

znaczy żeby solidnie, wytrwale i mądrze pracował. Mężczyzna z klasą 

to ktoś, kto potrafi kochać i pracować. Miłość przejawia się głównie 

przez pracowitość, zwłaszcza w pracy nad własnym charakterem. 

Kto kocha, ten się nie męczy, 

ani nie zniechęca. Kto nie 

kocha, tego męczy 

najmniejszy nawet wysiłek. 

Dojrzały mężczyzna wie, że 

nie ma miłości bez 

pracowitości. 



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 

 

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY 



O MODLITWIE (7) 
„KIEDY SERCE MÓWI DO SERCA” 

ROZPROSZENIA 

Ani nasza grzeszność, ani nasza słabość, ani nasze rozproszenia nie zdołają 

nas odłączyć od miłości Jezusa. 

„Sądzisz, że twoja niezdolność modlenia się bez roztargnień jest przeszkodą 

dla Mojej łaski. Gdyby tak było, nie byłbym w stanie uświęcić olbrzymiej 

liczby tych, których Mój Kościół uważa ze świętych". 

„Rozproszenia, gdy nie pojawiają się umyślnie, nie są przeszkodą dla Mojego 

działania w duszy. Moja łaska przenika je tak, by poruszyć serce duszy, które 

jest uciszone i gotowe na przyjęcie Mojego uzdrawiającego i uświęcającego 

dotyku. Przyjdź do Mnie z żywym pragnieniem oddania Mi się, a to wystarczy. 

[...] Przynieś Mi swoje pragnienia, swoją dobrą wolę i szczery żal za wszystkie 

swoje grzechy, a przede wszystkim nieograniczoną ufność w Moją miłosierna 

miłość. Przyjdź, by otrzymać to, co pragnę ci dać. Gdy przyjmujesz to z 

prostotą i wdzięcznością serca, wówczas wychwalasz Moje miłosierdzie. 

Nie jestem tyranem modlitwy. Nie proszę cię o nic uciążliwego ani 

niemożliwego do osiągnięcia. Proszę cię, abyś ofiarował Mi towarzystwo 

ukochanego przyjaciela i względy swojego serca. Chcę, abyś trwał w Mojej 

obecności [...]. Modlitwa odmawiana w senności czy w rozproszeniach wcale 

nie mniej Mi się podoba niż ta odmawiana w pocieszeniu czy w skupieniu. 

Twoje subiektywne usposobienie nie wstrzymuje działania Mojej łaski w 

twojej duszy. Miej więc ufność, 

że uczynię rzeczy, których ty nie 

jesteś w stanie zrobić dla samego 

siebie, i pozwól Mi działać 

potajemnie w tobie przez 

działanie Ducha Świętego, w 

sposób zauważalny jedynie 

spojrzeniu Mojego Ojca". 
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