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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (1 Krl 19, 4-8); (Ef 4, 30-5,2); Psalm: (Ps 34) 

Słowa Ewangelii wg św. Jana (6, 41-51) 
 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

„Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało [wydane] za życie 

świata”. 
 

W nadmiarze swej miłości Jezus wydaje swoje Ciało na mękę 

i ukrzyżowanie, by w ten sposób – jak zmielone ziarno – dać Je 

nam jako Chleb życia. Pozostawił Je w Kościele, by wierzący 

w Niego mieli pokarm na drogę do nieba. 

Na tę Boską ucztę, którą sam przygotował za tak wielką cenę, 

zaprasza wszystkich – byle tylko mieli 

godową szatę łaski. 

Czy cenię sobie ten Boski dar? 

Czy łaknę go i pragnę? 

Który głód jest we mnie najsilniejszy?  

JEZUS: JA JESTEM CHLEBEM ŻYWYM, 

KTÓRY ZSTĄPIŁ Z NIEBA. JEŚLI KTROŚ 

SPOŻYWA TEN CHLEB, BĘDZIE ŻYŁ NA WIEKI. 

 

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


W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ 

SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

NARODOWE REKOLEKCJE 

Prymas Wyszyński gorąco pragnął, aby zbliżający się rok tysiąclecia chrztu 

Polski nie był tylko serią imponujących kościelnych uroczystości 

i manifestacji wiary, lecz aby ten niezwykły jubileusz przeżywał i świętował 

cały Naród: oczyszczony, odnowiony, podniesiony duchowo i moralnie. 

Dlatego każdemu z dziewięciu ślubowań przyrzeczeń poświęcono z osobna 

kolejny rok 9-letniej nowenny. „Będziemy -  zapisał Prymas -  rozpatrywali 

zagadnienie po zagadnieniu, aby w ten sposób zrewidować i pogłębić nasz 

stosunek do wiary świętej i moralności chrześcijańskiej...  Wszystko musi ulec 

jakiejś wielkiej rewizji i przemianie. Musimy się wczuć dobrze i zagłębić w 

nasze sumienie, aby się przekonać, czy istotnie duch Ewangelii jest duchem 

narodu. W ten sposób pragniemy przygotować Polskę na Tysiąclecie 

Chrześcijaństwa. Jest to wielkie zadanie". Nowenna trwająca od 1957 roku 

do 1965 roku była więc wielkimi rekolekcjami, rachunkiem sumień i odnową 

duchową przed milenium chrztu Polski. 

Program wielkiej nowenny wynikał z tekstu Ślubów Jasnogórskich ułożonych 

przez Prymasa jeszcze w Komańczy. Powstał on w skromnym, nazaretańskim 

pokoiku zakonnym. Był dziełem jednego człowieka -  bez biura, maszyny do 

pisania i sekretarzy. Ojciec wytyczył w nich w najdrobniejszych szczegółach 

całą  nadchodzącą dekadę życia, pracy i posłannictwa Kościoła w Ojczyźnie. 

Nie tylko ludzkie siły musiały brać udział w tym gigantycznym zamierzeniu 

nigdzie i nigdy dotąd niespotykanym.  

Nowenna tysiąclecia to niezwykły i fascynujący  projekt życia kościelno- 

narodowego. Pokazuje, jaką moc nadprzyrodzoną musiał mieć jej autor 

-  człowiek święty już w ziemskim życiu. „Corocznie powtarzane przez 9 lat 

śluby -  mówił Prymas -  będą obroną wiary Narodu Polskiego mocami Matki 

Najświętszej przed wojujący ateizmem politycznym. Będą to śluby całego 

Narodu, każdego serca, każdych ust i każdej woli".  



Moc Prymasa, tytana ducha, niech przynagla i nas w osobistym dążeniu do 

świętości, abyśmy skuteczniej mogli wpływać na teraźniejszość i przyszłość. 

Prymas -  prawdziwy Ojciec 

Narodu! Jakże On znał polską 

duszę, jak bardzo nas kochał i 

współczuł z nami. Ale był też 

wymagający i potrafił skarcić, 

czy gniewnie podnieść głos, ale 

zawsze tylko po to, by 

pociągnąć nas wzwyż.  

Przygotowanie do Millenium 

9-letnia nowenna stała się 

przygotowaniem do wielkiego jubileuszu tysiąclecia chrztu Polski w 1966 

roku. Dziewięć ślubów z 26 sierpnia 1956 roku rozpisano na kolejne 9 lat. 

Każdego roku w parafiach przeżywano dni nowennowe, w których wierni 

poprzez kazania, katechezy i nabożeństwa rozważali treść kolejnego ślubu 

przyrzeczenia. Częsta praktyka rachunku sumienia i żalu za grzechy wraz 

z  przyrzeczeniem poprawy była sercem nieustannych narodowych 

rekolekcji. Polacy uświadamiali sobie wiele zaniedbań i braków w swoim 

życiu duchowym oraz daleko jeszcze niedoskonałe życie z wiary. Na misjach, 

rekolekcjach, nocnych czuwaniach pod wpływem skruchy i żalu za grzechy 

odmieniło się ludzkie życie. Po podjęciu postanowień z różnych bezdroży 

wracali synowie marnotrawni do Boga i Kościoła, a również -  wyrwani z 

nałogów -  do żon, rodzin i dzieci. Nowenna była też okresem niezwykłej w 

naszej historii mobilizacji duchowieństwa i wiernych. Był to czas wielkiego 

zapału, gorliwych i wzrastających z roku na rok praktyk religijnych, zwłaszcza 

spowiedzi i Komunii świętej, co zadziwiało poganiejącą Europę i Papieży: 

Jana XXIII i Pawła VI. Wędrując od parafii do parafii, Królowa Polski w kopii 

swojego Jasnogórskiego Wizerunku codziennie przemierzała Polskę i -  jako 

prawdziwa misjonarka -  pobudzała nas do rewizji i poprawy życia oraz 

głębszego związku z Narodem i Kościołem Jej Syna. 



ŚW. PAWEŁ I JEGO LISTY 
LIST DO FILIPIAN – „RADUJCIE SIĘ! ZAWSZE W PANU!” 

Możemy sądzić, że Kościół w Filippi był szczególnie drogi sercu Pawła. List do 
Filipian należy do najbardziej osobistych pism apostoła. Należy on do  tzw. 
listów więziennych. Święty Paweł napisał go prawdopodobnie w więzieniu w 
Efezie. List ten jest wyrazem dialogu pomiędzy Pawłem a gminą Filippi. 
Podkreślona została w nim radość, którą zawsze powinni odznaczać się 
wyznawcy zmartwychwstałego Pana. Paweł zmierza do tego, by wierni w 
Filippi mogli zrozumieć motywy jego działalności apostolskiej. Wyjaśnia je w 
kontekście problemów zawsze występujących w ludzkich wspólnotach. 
List zawiera kilka wątków. Tłem ich jest sytuacja gminy doznającej 
prześladowania ze strony Żydów uznających Prawo Mojżesza za jedyną 
drogę do zbawienia. Natomiast wzorem chrześcijańskiego myślenia jest żyć, 
jak żył sam Chrystus. Paweł podkreśla konieczność „wyniszczenia samego 
siebie", dobrowolne przyjęcie cierpień, pokorna służba dla wszystkich, jako 
„dążenie" cechujące chrześcijan, aby mogła istnieć wspólnota -  Kościół. 
Harmonia w Kościele nie jest możliwa bez pomocy Chrystusa, bez 
całkowitego złączenia się z Nim. Bycie w Chrystusie Paweł określił 
następująco: „dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, 
bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim -  nie mając mojej 
sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną 
przez wiarę w Chrystusa". Najważniejszą sprawą w życiu Pawła i w życiu 
wiernych powinien więc być Chrystus, jedynie On. To „dążenie" w Chrystusie 
nie odbędzie się bez przeszkód, bez cierpień i prześladowań, ale nadejdzie 
czas całkowitego złączenia się z Chrystusem, czas paruzji. Fakt złączenia się z 
Chrystusem zarówno teraz, jak i w dniu Pana w sposób ostateczny, powinien 
napawać chrześcijan radością: „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz 
powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza 
wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko". Ton radości przewija się przez cały 
list, przerywa temat smutku, cierpienia i prześladowania oraz apostolskiej 
troski. 
Wspólnotowe myślenie, łączenie w miłości Chrystusowej jej członków 
i Pasterza, który prowadzi do Mistrza i Pana, to jest cel chrześcijan, żyć 
w Chrystusie, przyjmować Go jako swoje życie, żyć tak jak On. A takie życie 
prowadzi do wolności i ogromnej radości! 



To postępowanie łączące nas z Chrystusem, powodujące bycie w Nim, 

ujawnia się szczególnie we wzajemnej miłości, która uwidacznia się we 

wzajemnej trosce i opiece, w podtrzymywaniu na duchu, w umacnianiu 

w wierze, dodawaniu otuchy i nadziei. W każdej sytuacji przeżywanej we 

wspólnocie nie może zaniknąć radość w Panu, nawet w sytuacji 

najgroźniejszej: „A jeśli nawet krew moja ma być wylana przy ofiarniczej 

posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość z wami wszystkimi: a 

także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną". Jedność myśli, wspólne 

przekonania oraz wspólny czyn i postępowanie według przyjętych zasad jak 

najbardziej umacnia jedność Kościoła. Jedność i jednomyślność w gminie 

dopełni radość uwięzionego apostoła: <... dopełnijcie mojej radości przez to, 

że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, 

pragnąc tylko jednego>. Tym jednym jedynym pragnieniem, wspólnym < 

dążeniem>, jest Chrystus. Nad takim < dążeniem w Chrystusie>, któremu 

towarzyszy modlitwa dziękczynna i błagalna, zaistnieje < pokój Boży>: 

<a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł naszych serc i 

myśli w Chrystusie Jezusie>. 

 

O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 
 

MODLITWA DO ŚW. JÓZEFA UŁOŻONA PRZEZ 

PAPIEŻA LEONA XII 

OPATRZNOŚCIOWY STRÓŻU BOŻEJ RODZINY, 

CZUWAJ NAD WYBRANYM POTOMSTWEM JEZUSA 

CHRYSTUSA. ODDAL OD NAS, UKOCHANY OJCZE, 

WSZELKĄ ZARAZĘ BŁĘDÓW I ZEPSUCIA. POTĘŻNY 

NASZ WYBAWCO, PRZYBĄDŹ NAM ŁASKAWIE 

Z NIEBIAŃSKĄ POMOCĄ W TEJ WALCE Z MOCAMI CIEMNOŚCI. A JAK NIEGDYŚ 

URATOWAŁEŚ DZIECIĘ JEZUS Z NIEBEZPIECZEŃSTWA, KTÓRE GROZIŁO JEGO ŻYCIU, 

TAK TERAZ BROŃ ŚWIĘTEGO KOŚCIOŁA BOŻEGO OD WROGICH ZASADZEK I OD 

WSZELKIEJ PRZECIWNOŚCI. AMEN.  



SIERPIEŃ MIESIĄCEM ABSTYNENCJI 

Kolejny już rok duszpasterski Kościół w Polsce poświęca prawdzie, 

że Eucharystia daje życie. […] Niestety, także w naszej Ojczyźnie z wielkim 

niepokojem zauważamy, że dla milionów ludzi najważniejszym „pokarmem” 

stają się śmiercionośne substancje toksyczne lub nałogowe czynności, 

których powtarzanie prowadzi do śmierci. 

Na progu sierpnia, miesiąca abstynencji, trzeba na nowo zastanowić 

się nad przyczynami problemów uzależnień, zwłaszcza od alkoholu, które tak 

boleśnie ranią nasze społeczeństwo. 

Przed laty św. Jan Paweł II prosił na Jasnej Górze Maryję, aby 

powiedziała swojemu Synowi: „Synu, trzeźwości nie mają”. Niestety, ta 

bolesna papieska diagnoza sprzed lat opisuje także sytuację w dzisiejszej 

Polsce.[…] 

 Nadal wielu naszych rodaków lekceważy zagrożenia, których 

źródłem jest nadmierne spożycie alkoholu. Wielu nie dostrzega symptomów 

choroby, która powoli, ale systematycznie wyniszcza nasz narodowy 

organizm. […] W ciągu roku z powodu używania alkoholu  traci życie niemal 

20 tys. Polaków. Jedno średnie miasteczko. Jeden wypełniony po brzegi 

stadion piłkarski. A my, jako społeczeństwo, jako naród, nie chcemy tych 

ofiar dostrzegać. W 2020 roku Polacy wydali na alkohol aż 39 mld zł. Można 

za to kupić ponad 100 tysięcy mieszkań średniej wartości. Pomyślmy, ile 

dobra zmarnowaliśmy. 

Rozważając tak ważny temat, jakim jest trzeźwość Polaków, 

postawmy sobie pytanie, od czego może zależeć pozytywna zmiana w naszej 

obyczajowości, cechującej się skłonnością do pijaństwa i innymi 

zachowaniami prowadzącymi do nałogów. […] 

Eksperci, pisząc o dobrowolnej abstynencji, zwracają uwagę na różne 

podejścia otoczenia społecznego do osób, które nie piją alkoholu. Wiele osób 

nie rozumiejąc tej idei wyraża zdziwienie, czasem politowanie, a nawet 

oburzenie. Dobrowolni abstynenci często podejrzewani są o to, że nie piją, bo 

nie mogą z racji nałogu. Abstynencja jednak może być prawidłowo 

zrozumiana tylko w świetle idei postu. 

Warto więc przybliżyć wpływ, jaki abstynencja wywiera na osoby, 

które ją praktykują, a także na otoczenie. […] 

Po pierwsze, abstynencja jest zasadniczym ratunkiem dla uzależnionych. […] 

Po drugie abstynencja jest darem dla osób towarzyszących uzależnionemu. 

[…] Obecności abstynentów w swoim otoczeniu potrzebują nawet ci, którzy 

praktykują umiar, którzy się nie upijają. […] 



Abstynent nie jest wrogiem alkoholu. Jest prawdziwym przyjacielem 

siebie i innych. To odważny świadek trzeźwego, odpowiedzialnego i 

błogosławionego przeżywania swojego codziennego życia. 

Jako uczniowie Jezusa wszyscy jesteśmy powołani i zobowiązani do 

bycia apostołami trzeźwości. Jesteśmy wezwani do codziennej modlitwy 

o trzeźwość nas samych, naszych bliskich, naszego Narodu. Jesteśmy też 

zobowiązani do odważnego dawania świadectwa, że życie w trzeźwości jest 

błogosławione. A także do sprzeciwiania się przymusowi picia i złym 

obyczajom, z jakimi nadal spotykamy się w wielu środowiskach. […] 

Odpowiedzialność Kościoła katolickiego za trzeźwość naszego 

Narodu jest wyjątkowa. Im więcej będziemy mieli wiernych, którzy z miłości 

do Boga i ludzi rezygnują z alkoholu, tym więcej będzie trzeźwych dorosłych 

oraz takich nastolatków, którzy zachowują abstynencję, by wzrastać w łasce 

i mądrości u Boga i ludzi. 

Jednak najważniejszą, pierwszoplanową rolę w procesie 

upowszechniania w narodzie trzeźwego stylu życia pełni rodzina. To właśnie 

rodzina zyskuje najwięcej wtedy, gdy jej członkowie są wolni od uzależnień. 

Wzajemna, serdeczna, ofiarna i czuła miłość męża i żony oraz ich wspólna, 

stanowcza troska o wychowanie dzieci i młodzieży według zasad Ewangelii 

to najlepsza szkoła życia w trzeźwości. […] 

W naszym społeczeństwie istotne jest stałe pogłębianie wiedzy na 

temat problemów alkoholowych. Ważne jest ukazywanie dróg wyjścia 

z sytuacji uzależnień. Osoby, które się upijają, powinny natychmiast 

rozpocząć walkę o swoją trzeźwość. Dla alkoholików i ich najbliższych 

istnieje szansa na konkretną pomoc w licznych instytucjach, grupach wsparcia 

i wspólnotach. […] 

Kościół w Polsce z wielką radością przygotowuje się do beatyfikacji 

Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Sprawa trzeźwości była dla 

niego niezwykle istotna, gdyż miał pełną świadomość jej roli w zachowaniu 

wiary w narodzie, w obronie polskości i w kształtowaniu pomyślnej 

przyszłości Polski. Mówił, że „naród pijany jest już powalony, zwyciężony, 

tak jak człowiek nietrzeźwy nie jest świadomy swej godności i gubi swoją 

wolność”. Przezwyciężanie klęski pijaństwa i alkoholizmu „musi zaczynać 

się w rodzinie, ale całe społeczeństwo, cały Naród, Kościół i państwo muszą 

współdziałać i to ze wszystkich sił”.  

(fragmenty apelu biskupa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego 

Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych) 



ŚWIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II 

SŁUGA BOŻY JAN TYRANOWSKI 

Czerwcu 1938 roku Karol Wojtyła przeniósł się wraz z ojcem na stałe 
z Wadowic do Krakowa, gdzie zamieszkali przy ulicy Tynieckiej w pobliżu 
Rynku Dębnickiego. Po drugiej stronie tego rynku, przy ulicy Różanej, 
mieszkał krawiec -  Jan Tyranowski. Dobiegał czterdziestki i przeżywał coś, co 
można nazwać przebudzeniem wewnętrznym, odrodzeniem religijnym. 3 
lata wcześniej, w 1935 roku, podczas kazania w kościele na Dębnikach 
usłyszał zachętę do bycia świętym. Zwykłe kazanie otworzyło w sercu 
dojrzałego mężczyzny jakąś nową życiową przestrzeń. Od tej chwili wszystko 
w jego życiu się zmieniło. Był bardzo wymagający wobec siebie: Jego dzień 
wypełniony był modlitwą, pracą i studiowaniem. W lutym 1940 roku drogi 
Karola Wojtyły i Jana Tyranowskiego spotkały się. Stało się to z inicjatywy 
Jana, który prowadził w parafii kółko katechetyczne i Żywy Różaniec. 
Przyglądał się Wojtyle już od dłuższego czasu słuchał jego wypowiedzi 
podczas spotkań katechetycznych i obserwował jak się modli. Zaproponował 
mu udział w Żywym Różańcu, a Karol się zgodził. Od tej pory raz w tygodniu 
był gościem w mieszkaniu Tyranowskiego przy ulicy Różanej 11. Widywano 
Ich też często jak spacerowali po Wałach Wiślanych przy Tynieckiej i z 
zapałem o czymś rozmawiali. Jan Tyranowski był słabego zdrowia. Któregoś 
dnia, 1946 roku, rozchorował się na tyle poważnie, że już nie wyzdrowiał. 
Wkrótce znalazł się w szpitalu i kilka miesięcy później zmarł w ogromnych 
cierpieniach. 
Św. Jan Paweł II – o św. Janie Tyranowskim: 
„Od niego nauczyłem się między innymi elementarnych metod pracy nad 

sobą, które wyprzedziły to, co potem znalazłam w seminarium. Tyranowski, 

który sam kształtował się na dziełach św. Jana od Krzyża i św. Teresy od 

Jezusa, wprowadził mnie po raz pierwszy w te niezwykłe, jak na mój 

ówczesny wiek, lektury. (...) To jeden z nieznanych świętych, ukrytych jak 

cudowne światło na dnie życia, w głębinach, gdzie zwykle panuje noc. Przez 

swoje słowa, duchowość i przykład życia całkowicie poświęconego z samemu 

tylko Bogu reprezentował Nowy Świat, którego dotąd nie znałem. Ujrzałem 

piękno duszy otwartej na oścież przez łaskę". 



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 

 

ŚW. JÓZEF Z DZIECIĄTKIEM JEZUS 



O MODLITWIE (6) 
„KIEDY SERCE MÓWI DO SERCA” 

DIALOG PEŁEN MIŁOŚCI 

Modlitwa jest czasem przebywania twarzą w twarz z Tym, który ukochał nas 

jako pierwszy i który za relację z nami nie wahał się zapłacić najwyższej ceny: 

śmierci na krzyżu. Jezus prosi: „Pozwól Mi przemawiać do twojego serca. 

Chcę wyjawić twojemu sercu sekrety Mojego Serca. Czy nie tak powinno być 

pomiędzy dwoma przyjaciółmi?". „Celem każdego słowa, które do ciebie 

wypowiadam, jest zjednoczenie cię ze Mną. Przyjaciele i zakochani 

rozmawiają ze sobą, aby wyrazić to, co mają w swoich sercach. Kiedy już to 

zostanie wypowiedziane, pozostają w zjednoczeniu, w ciszy, która jest 

najdoskonalszym wyrazem ich miłości. 

Tak wiele dusz obawia się ciszy, w którą 

bym je wprowadził, gdyby Mi na to 

pozwoliły. Strach każe im ukrywać się za 

zasłoną słów i myśli, podczas gdy Moim 

pragnieniem jest zjednoczenie ich 

bezpośrednio ze Mną przez wiarę, nadzieję, 

a szczególnie przez miłość. Miłość jest 

spoiwem Mojego zjednoczenia z tobą i z 

każdą duszą, którą wybrałem, by żyła 

darem Mojej Boskiej przyjaźni. [...] To 

właśnie cisza jest najczystszym wyrazem 

Mojej miłości do ciebie i twojej miłości do Mnie. Stopniowo będę cię 

wprowadzał w tę ciszę jednoczącej miłości. Nie przestanę rozmawiać z tobą, 

bo zarówno ty potrzebujesz Moich słów, jak i inne duszę, ale nauczę cię 

naśladować św. Jana, mojego umiłowanego ucznia, w opieraniu głowy -  tak 

pełnej myśli, trosk, obaw i słów -  na Moim Najświętszym Sercu. Nauczysz się 

odnajdywania pokoju i doskonałego szczęścia we wsłuchiwaniu się jedynie w 

odwieczny rytm Mojego Serca, które bije z miłości do ciebie. Nie liczy się 

długość tych chwil, ale intensywność Boskiej miłości, która je wypełnia".  
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