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                           LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Mdr 2,12.17-20); (Jk 3,16-4,3); Psalm: (Ps 54)  

Słowa Ewangelii wg św. Marka (9,30-37) 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

„O CZYM TO ROZPRAWIALIŚCIE W DRODZE?”. LECZ ONI 

MILCZELI, W DRODZE BOWIEM POSPRZECZALI SIĘ MIĘDZY 

SOBĄ O TO, KTO Z NICH JEST NAJWIĘKSZY. 

Dlaczego Bóg zadaje człowiekowi 

pytania? Dlaczego tak ważne jest 

dla Niego pozostawanie w dialogu z 

człowiekiem? Każda inicjatywa, 

„zaczepka” ze strony Boga 

prowokuje nas do myślenia o tym, 

gdzie jesteśmy, co myślimy, co 

nosimy w sercu, co jest dla nas ważne. Bogu zależy, aby każdy 

z nas umiał stanąć w prawdzie przed samym sobą, by rozwijał się 

ku pełni człowieczeństwa, które ukazał sam Jezus Chrystus. On to 

ukazuje apostołom swoją drogą przez śmierć i zmartwychwstanie 

do nowego życia, ale uczniowie nie pojmują tego. A my, czy 

rozumiemy, że przez zmartwychwstanie Jezusa, mamy szansę na 

naszą przemianę i nowe życie?  

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


BŁOGOSŁAWIONY  

KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ 
OPOWIEŚĆ O TYM, JAK KOMUNIŚCI WALCZYLI Z KRÓLOWĄ POLSKI 

Sercem przygotowań do wielkiego jubileuszu Millenium była peregrynacja 
po Ojczyźnie kopii cudownego wizerunku naszej Jasnogórskiej Matki 
i Królowej Polaków. Rozpoczęła się ona 3 maja 1957 roku i trwała 23 lata 
-  przez 9-letnią Nowennę, rok milenijny - aż do 1980 roku. Prymas tak 
tłumaczył sens nawiedzenia: „W okresie Wielkiej Nowenny cały Naród 
powinien nawiedzić swoją Królową na Jasnej Górze, ale to jest niewykonalne 
w stu procentach. Zawsze ktoś nie będzie mógł pojechać do Częstochowy. 
Dlatego prosimy Matkę Bożą, aby niejako zeszła ze swego Jasnogórskiego 
Tronu i odwiedziła wszystkie swoje dzieci tam, gdzie żyją, w ich parafiach". 
W ciągu niedługiego czasu, ale wyłącznie nocami, kiedy cudowny obraz mógł 
być wyjęty z ołtarza, dwie identyczne kopie jasnogórskiego wizerunku 
namalowane zostały przez prof.  Leonarda Torwirta z Torunia. Po ukończeniu 
swojej pracy autor powiedział: „Już niczego większego w swoim życiu nie 
dokonam". Profesor, którego antenaci byli Szwedami, przyznał, że nieraz 
myślał, jak powinien wynagrodzić Matce Bożej napaść Szwedów na Jasną 
Górę. 
14 maja 1957 roku, w obecności Prymasa oraz grupy biskupów i kapłanów z 
Polski, jedna kopia została ofiarowana Piusowi XII. Druga zaś, poświęcona 
przez papieża, miała nawiedzać wszystkie parafie w Polsce. 
Podczas przewozu wizerunku do katedry na ulicę stolicy wyległy 
wielotysięczne rzesze warszawian witających Matkę Bożą i Prymasa, który po 
przeszło 4 latach mógł też wreszcie odebrać od Piusa XII insygnia 
kardynalskie. 26 sierpnia 1957 roku na Jasnej Górze, na rozpoczęcie 
milenijnego nawiedzenia, nastąpił symboliczny starochrześcijański obrzęd 
zetknięcia oryginalnego obrazu z poświęconą kopią, tzw. Pocałunek, aby ta 
druga nabrała szczególnego duchowego znaczenia i mocy oryginału. Na ten 
czas cudowny obraz został wyjęty z jasnogórskiego ołtarza. 
Trzy dni później 29 sierpnia 1957 roku, kopia Jasnogórskiej Matki rozpoczęła 
swą pielgrzymkę po Polsce. Nawiedzenie zaczęło się od archikatedry 
świętojańskiej w Warszawie i kościoła św. Michała Archanioła na stołecznym 
Mokotowie. 



Pomysł wędrówki Obrazu Matki i Królowej Polski po Jej odwiecznym 
królestwie był genialnym posunięciem Prymasa, by nie powiedzieć, że wręcz 
natchnionym z góry. Najważniejszy i najczulszy w Polsce od wieków znak 
wiary Narodu -  święta Ikona Jasnogórska, "w którą wierzy nawet taki, który 
w nic nie wierzy" -  rzeczywiście przebudziła i zjednoczyła Polaków. W latach 
zniewolenia, uciemiężenia i poniżania wędrująca Matka wlewała w serca 
nadzieję i wolę przetrwania. Owocem peregrynacji Królowej Polski do swoich 
dzieci była wielka mobilizacja duchowieństwa i wiernych na niespotykaną 
dotąd skalę. Wszyscy uświadomili sobie, gdzie jest Polska: przy Maryi, przy 
Chrystusie i  Kościele. Nie mogli tego znieść komuniści. Cały świat katolicki 
był zafascynowany postawą Polaków i manifestacyjnym, żarliwym 
wyznawania wiary. Jak wielki i ożywczy dla wiary był zapał i uniesienie ducha 
w Narodzie, może świadczyć to, że z okazji nawiedzenia w wielu parafiach 
dochodziło niemal do 100% frekwencji parafian. Umożliwiały to godziny 
nawiedzenia, gdyż samochód kaplica przybywał z Obrazem około 16.00, by 
następnego dnia o tej samej porze - po 24 godzinach -  być w kolejnej parafii 
i pozostać w niej również całą dobę. Z badań nad przebiegiem nawiedzenia 
wynika, że frekwencja obecności na wszystkich spotkaniach z Maryją sięgała 
70 -  90 proc. mieszkańców danej parafii. 

Większość parafian z okazji nawiedzenia 

przystępowała do spowiedzi i Komunii św. Był 

to pierwszy prawdziwy powiew Ducha 

Świętego idący przez Polskę przez 9 kolejnych 

lat. Umocnił go po latach Jan Paweł II Wielki, 

wołając: „Niech zstąpi Duch Twój". 

Nawiedzenie poprzedzone było zazwyczaj 

trzydniowym przygotowaniem. Głoszone 

nauki zwracały uwagę na maksymalne 

uporządkowanie spraw moralnych i życie 

wiarą, której owocem są zawsze częsta 

spowiedź i Komunia Święta. Przekazanie 

obrazu z jednej diecezji do drugiej odbywało 

się zawsze w obecności Prymasa oraz 

biskupów obydwu, a nawet sąsiednich diecezji. 



P I S M A   J A N O W E 
 

 

 

 

Kana Galilejska 

Przemienienie 
wody w wino - 
Pierwszy znak 

 

 

Jak wspomniałem w poprzednim numerze, w Ewangelii wg św. Jana 

autor nie pisze o cudach, ale o znakach. Pan Jezus dokonując tego, co 

w ludzkim przekonaniu było niemożliwe, ukazuje swoją Boską moc oraz 

uświadamia nam, że tylko ON może obdarzyć ludzkość tym, co 

najlepsze. W wydarzeniu z Kany Galilejskiej nie chodzi wyłącznie 

o radość weselnych biesiadników.  To, co zrobił Chrystus, ma głębsze 

znaczenie.  

Kana Galilejska. Właściwie chodzi o dwie miejscowości: Khirbet Cana 

i Kefar.  Khirbet Cana była miejscem opisanego w Ewangelii 

wydarzenia.   Obecnie w tym miejscu oprócz ruin i mokradeł z trzcinami 

nic nie ma (cana po hebrajsku oznacza trzcinę).  Miejscowość ta 

znajdowała się 12 km od Nazaretu, zatem Pan Jezus wraz  Maryją i 

uczniami, musieli udać się na dłuższy spacer, by przybyć na przyjęcie 

weselne. W odległości 6 km od ruin Khirbet Cana znajduje się Kefar 

Cana, która niekiedy odbiera splendory właściwej  



Kany.  Perykopa o weselu w Kanie Galilejskiej znajduje się w drugim 

rozdziale, w wersetach od 1 do 12.  

A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: „Nie mają 

wina” (J 2,3). Maryja zauważa pewien brak i zwraca się do Jezusa.  

Następnie powiedziała do sług weselnych: „Zróbcie wszystko 

cokolwiek wam powie” (J 2,5). Dalej czytamy o sześciu stągwiach, 

z których każda mogła pomieścić trzy miary. Jedna miara to około 

25 litrów. Zatem każda ze stągwi mogła pomieścić około 75 litrów.  

Jezus nakazał napełnić stągwie wodą i zanieść staroście weselnemu, a 

gdy ten skosztował, okazało się, że pije dobre wino (J 2, 7-10).  

To, co miało miejsce w Kanie Galilejskiej nie odnosi się wyłącznie do 

przemiany wody w wino.  Wino jest symbolem czasów mesjańskich, a 

woda symbolem Ducha Świętego. Na polecenie Jezusa służący 

nalewają wodę do stągwi, a ta zostaje przemieniona w wino. Choć 

woda jest symbolem Ducha Świętego, Pan Jezus wskazuje na coś 

większego - owoce Ducha Świętego. Nie chodzi tylko o przemianę 

wody w wino, ale o symbolikę DARÓW, które Duch Święty rodzi w 

sercach tych, którzy z pokorą godzą się na Jego przyjęcie do swego 

wnętrza.  

Maryja, również poprzez to wydarzenie, uczy nas pokory. Prośmy 

Matkę Najświętszą, aby pomogła każdemu z Nas otworzyć się na 

działanie Bożej łaski, byśmy przyjmując Bożą dobroć, stawali się coraz 

bardziej doskonali. 

kleryk Łukasz Nehring 

 



OBRZĘDY BIERZMOWANIA 
Po Ewangelii - Kapłan: Czcigodny Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie 

o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży. 

Biskup: Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie 

i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? 

Kapłan: Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania, 

uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu słowa Bożego i wspólnej 

modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. 

Biskup: Droga Młodzieży, powiedzcie przed zgromadzonym tu Kościołem, 

jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie? 

Kandydaci: Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił 

nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. 

Wszyscy: Amen. 

HOMILIA 

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH 

Biskup: Pytam każdego z was: Czy wyrzekasz się szatana, wszystkich jego 

spraw i zwodniczych obietnic? 

Kandydaci: Wyrzekam się. 

Biskup: Czy wierzysz w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba 

i ziemi? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana 

naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który 

powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, którego masz 

dzisiaj otrzymać w sakramencie bierzmowania, tak jak Apostołowie 

otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy? 

Kandydaci: Wierzę. 

Biskup: Czy wierzysz w święty Kościół powszechny, obcowanie Świętych, 

odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? 

Kandydaci: Wierzę. 



Biskup: Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie 

jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. 

Wszyscy: Amen. 

MODLITWA BISKUPA Z KAPLANAMI NAD KANDYDATAMI 

NAMASZCZENIE KRZYŻMEM 

Kandydaci do bierzmowania pojedynczo podchodzą do biskupa. Świadek 

bierzmowania kładzie prawą rękę na ramieniu kandydata. Kapłan podaje jego 

imię biskupowi. 

Biskup zwilża wielki palec prawej ręki krzyżmem i kreśli nim znak krzyża na 

czole kandydata mówiąc: 

N., PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO. 

Bierzmowany: Amen. 

Biskup dodaje: Pokój z tobą. 

Bierzmowany: I z duchem twoim. 

MODLITWA POWSZECHNA 

PROCESJA Z DARAMI 

************* 

O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,  

Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.  

Niebieską łaskę zesłać racz  

Sercom, co dziełem są Twych rąk.  

Pocieszycielem jesteś zwan  

I najwyższego Boga dar.  

Tyś namaszczeniem naszych dusz,  

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.  

Ty darzysz łaską siedemkroć,  

Bo moc z prawicy Ojca masz,  

Przez Boga obiecany nam,  

Mową wzbogacasz język nasz. (...) 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,  

Daj, by i Syn poznany był.  

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,  

Niech wyznajemy z wszystkich sił.  



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE. AKT ZAWIERZENIA POLSKI 
Przygotowujemy się do zawierzenia Polski św. Józefowi. U progu 
niepodległości polecaliśmy Sercu Jezusa Kościół i Ojczyznę, dziękując za 
wolność. Po zakończeniu II wojny światowej w 1946 roku kard. August Hlond 
wraz z całym episkopatem zawierzył Polskę Niepokalanemu Sercu Maryi 
prosząc o pomoc w zachowaniu wierności w obliczu komunizmu. Następnie 
z okazji milenium chrztu Polski kard. Wyszyński, wraz z całym episkopatem, 
oddał Polskę w macierzyńską niewolę miłości Maryi za wolność Kościoła 
Chrystusowego. Obecnie zbliżamy się do zawierzenia naszej Ojczyzny św. 
Józefowi. Uroczystości odbędą się w październiku. 
Przeżywamy Rok Św. Józefa. Ośrodkiem kultu św. Józefa w Polsce jest 
sanktuarium w Kaliszu, gdzie czcimy Go nie tylko w tym roku, ale od wieków. 
Kult ten rozwijał się od drugiej połowy XVII wieku, czyli od momentu 
umieszczenia w kolegiacie kaliskiej wizerunku Świętej Rodziny. W okolicach 
Kalisza szybko rozeszła się wieść o cudach i łaskach doświadczanych przez 
wstawiennictwo Patriarchy z Nazaretu. Jego kult rozwinął się w wieku XVIII. 
Obraz został uznany najpierw za „słynący łaskami", a następnie „cudowny", 
co doprowadziło do koronacji postaci Jezusa, Maryi i Józefa w 1796 roku. Dla 
całego Kościoła istotne było ogłoszenie w 1870 roku przez papieża, bł. Piusa 
IX, św. Józefa patronem Kościoła powszechnego. W trudnym czasie dla 
Kościoła papież zdecydował się na ten krok ukazując znaczenie św. Józefa w 
historii zbawienia. W Polsce dla rozwoju kultu św. Józefa ważne było 
cudowne ocalenie polskich kapłanów z obozu koncentracyjnego w Dachau 
29 kwietnia 1945 roku i pielgrzymki wdzięczności tych kapłanów do 
sanktuarium świętego Józefa. Potem były dwa ważne wydarzenia dla 
rozwoju kultu i refleksji nad św. Józefem: powstanie w Kaliszu w 1969 roku 
Polskiego Studium Józefologicznego oraz Międzynarodowe Kongresy 
Józefologiczne (1985 i 2009 rok). Kiedy powstała diecezja kaliska w 1992 
roku, jej patronem stał się opiekun Zbawiciela. 
W tym szczególnym roku biskupi chcą zawierzyć Józefowi wszystkie te 
sprawy, którymi żyjemy jako Polacy. Chcą zawierzyć mu cały naród. Chcą go 
mocno zaprosić do tego, co się dzieje z nami i między nami. I chcą prosić, 
żeby był naszym przewodnikiem, żeby pomógł nam odczytywać wolę Bożą 
dzisiaj. My wszyscy chcemy prosić go, żeby za nami orędował i uczyć się od 
niego życia skoncentrowanego na Bogu. Cdn. 



P O K A R M  D L A  C I A Ł A 
PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

MALWA. Kwiat ten kojarzy się z krajobrazem polskiej wsi. Ma też sakralne 

znaczenie. W czasach średniowiecza przypisywany był Matce Najświętszej. 

Malwa jest także rośliną, którą w całości możemy spożywać. Wszystkie części 

malwy są jadalne. Z surowych liści robi się sałatkę, z ugotowanych – zupę, z 

suszonych – herbatę. Owoce smakują jak kapary, a gotowane korzenie 

uwalniają substancję o właściwościach białka jaj nadającą się do smażenia i 

pieczenia ciast, a także do karmienia dzieci – jest jak kleik. Trudno o bardziej 

ekonomiczną roślinę, toteż w Biblii malwa pojawia się jako pożywienie 

najbiedniejszych, co odsyła nas do jeszcze innej symboliki: Bożej Rodzicielki 

dającej ludzkości Chleb Życia, dostępny każdemu pokarm i lek na duchową 

biedę. 

Liście wszystkich malw zawierają witaminy A i C, wapń, potas, żelazo i selen. 

Szczególne właściwości lecznicze przejawiają odmiany ciemnopurpurowe. 

Regenerują śluzówkę gardła i żołądka, wzmacniają naczynka krwionośne 

i regulują miesiączki, a stosowane zewnętrznie nawilżają skórę i łagodzą 

podrażnienia oczu. 

Do dziś w światowym 

ziołolecznictwie 

wykorzystywana jest 

wyhodowana 

w Polsce w 1984 r. 

odmiana o niemal 

czarnych kwiatach 

i wyjątkowo długim 

okresie kwitnienia. 

 

Korzystano z czasopisma 

RÓŻANIEC. 

 



P R Z E Z  K R Z Y Ż  -  D O   N I E B A 
W Ośrodku dla Ociemniałych w Laskach 

zamiast powszechnie używanego pozdrowienia: 

„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, słychać 

inne pozdrowienie: „PRZEZ KRZYŻ – DO NIEBA”. 

To zawołanie i odpowiedź daje wiele do 

myślenia. Kiedy siostra Elżbieta Róża Czacka zaczęła 

interesować się ociemniałymi w Polsce w latach 

trzydziestych, ich sytuacja była tragiczna. To był wielki 

krzyż, którego należało się uczyć dźwigać, ofiarować i 

traktować jako BRAMĘ DO NIEBA. 

Sistra Elżbieta, sama niewidoma, oddała się posłudze 

wszystkim, którzy na skutek utraty wzroku, znajdowali się na marginesie 

społeczeństwa. Oprócz zorganizowania Ośrodka dla Ociemniałych w Laskach 

była też matką założycielką Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic 

Krzyża. To co charakteryzuje matkę Elżbietę i siostry Zgromadzenia, to: 

pokora, cichość, przywiązanie do służby drugiemu i radość 

Laski znane są też z innej przyczyny. Tu został skierowany do posługi 

duchowej, przez swojego kierownika duchowego, młody 22-letni kapłan – 

Stefan Wyszyński. Matka Elżbieta ukończyła wtedy pięćdziesiąt lat. Wkrótce 

między przyszłym Kardynałem i Matką Założycielką zawiązała się nić 

przyjaźni, oparta na głębokiej wierze, na poświęceniu się drugiemu 

człowiekowi i głębokich dyskusjach m. in. o Bogu. Prymas traktował siostrę 

Elżbietę jak matkę. Od naocznych świadków wiemy, że trzymał jej zdjęcie na 

swoim biurku tuż obok fotografii Julianny Wyszyńskiej. 

Jeszcze większa więź między Matką Założycielką i ks. S. Wyszyńskim 

zacieśniła się, gdy w Laskach w czasie II wojny światowej powstał szpital 

powstańczy. Razem go budowali, a potem pomagali rannych. 

Opóźnienie beatyfikacji ks. Kardynała odebrano w kręgach ludzi 

znających matkę Elżbietę i ks. Stefana, jako plan Pana Boga: SYN POCZEKAŁ 

NA MATKĘ. 
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