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                           LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Mdr 7,7-11); (Hbr 4.12-13); Psalm: (90)  

Słowa Ewangelii wg św. Marka (10.17-30) 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO     

Liturgia słowa zapytuje, co jest w naszym życiu 

największym dobrem. Bogaty młodzieniec, który pytał 

Jezusa, co należy czynić, aby osiągnąć życie wieczne, 

uzyskał odpowiedź. Jednak nie potrafił pójść za radą Syna 

Bożego i zrezygnować z tego, do czego przywiązane było 

jego serce. Dla Izraelitów bogactwo było synonimem 

błogosławieństwa. Tych, którym się dobrze powodziło, 

uważano za szczęściarzy prowadzonych w szczególny 

sposób ręką Pana. Jezus zmienia ten sposób patrzenia. 

Pokazuje uczniom, że bogactwo może być też źródłem 

nieuporządkowanych przywiązań. 

Należy dziękować Bogu, gdy nam się dobrze powodzi. 

Trzeba uważać, aby dobrobyt materialny nie stał się celem, 

a przywiązanie do bogactwa – przekleństwem krępującym 

naszą wolność. Biblijnym bogaczem jest człowiek, który 

stawia na pierwszym miejscu Boga.     

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


BŁOGOSŁAWIONY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ (CD.) 

 
Brawurowa akcja księdza Józefa Wójcika 
13 czerwca 1972 roku ówczesny wikariusz obecnej katedry radomskiej 
ks. Józef Wójcik (zm. 2014) przy pomocy księdza Romana Siudki (zm. 1992) i 
dwóch sióstr służek: Marii Kordos i Heleny Trentowskiej z Mariówki, wykradł 
obraz z Jasnej Góry. Siostry dysponujące furgonetką -  ówczesną nyską 
-  przewiozły go do Radomia, gdzie przez kilka dni był ukrywany.  Wykradzenie 
nastąpiło w dniu św. Antoniego, patrona rzeczy i osób zagubionych. Ksiądz 
Wójcik wiele lat później -  już jako infułat -  powiedział: „Wykradzenie Obrazu 
było najpiękniejszym dziełem mojego życia". 18 czerwca 1972 roku 
kontynuowano nawiedzenie na terenie obecnej diecezji radomskiej. Nowe 
władze z Gierkiem na czele bały się już podejmować prymitywnej walki z 
Kościołem i peregrynacja trwała spokojnie aż do 12 października 1980 roku. 
Tego dnia ówczesny biskup częstochowski Stefan Bareła powiedział: „Aby 
mówić o skutkach nawiedzenia, trzeba by ujawnić tajemnice milionów serc, 
należałoby ukazać jedyny w historii Kościoła polskiego, a może i 
powszechnego, szlak prawdziwej Wędrowniczki działającej w znaku swojego 
wizerunku. Był on z jednej strony znakiem sprzeciwu, a z drugiej - znakiem 
Bożego błogosławieństwa. Był źródłem nadprzyrodzonych mocy i łask dla 
polskiego ludu Bożego".  W czasie pierwszej peregrynacji Obraz Jasnogórski 
nawiedził ponad 8000 kościołów i kaplic w 7150 parafiach. 
Trzeba wspomnieć, że na tydzień przed śmiercią Prymasa dotarł do niego 
święty wizerunek. Ojciec, ciężko chory, powiedział wtedy: „Tyle razy 
przybywałem do Ciebie, Matko, na szlak nawiedzenia. Dzisiaj Ty przychodzisz 
do mnie. Byłaś zawsze dla mnie największą łaską, światłem, nadzieją i 
programem mojego życia … Niech ta wędrówka nadal nie ustaje, a gdy się 
skończy, niech zacznie się na nowo; abyś stale krążyła po Polsce, dana ku 
obronie naszego Narodu". 
3 maja 1985 roku rozpoczęła się druga wędrówka Maryi po Polsce -  Jej 
Królestwie. Trwa już 36 lat. Pomimo upływu 64 lat od pierwszego wyjścia 
Matki Bożej „w teren" Jej kolejne wędrówki przynoszą dalej przebogate 
duchowe owoce w Narodzie i Ojczyźnie. Nie wymyślono nic lepszego 
i owocniejszego. To pokazuje geniusz Ojca -  jakże słusznie nazwanego  



Prymasem Tysiąclecia. Bądźmy spokojni. Przy tronie Maryi w niebie orędują za 

nami dwaj najwięksi z naszego rodu: nasz Prymas i nasz Papież. 

 

„WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ” 

Ufny w opiekę Matki Najświętszej, Prymas Stefan Wyszyński przez całe 

życie służył Bogu przez Maryję. 

Świadkowie śmierci (niewykluczone, że z powodu otrucia) Sługi Bożego 

ks. kard. Augusta Hlonda (zm. 22 października 1948 r.) zaświadczają, że 

w ostatnich godzinach życia umierający pasterz miał proroczą wizję dotyczącą 

losów Polski. Wiązał ją ze szczególnym wstawiennictwem i opieką naszej 

Jasnogórskiej Matki i Królowej nad naszą Ojczyzną i Narodem. Zapisano słowa 

umierającego: „Pracujcie i walczcie. Walczcie pod opieką Matki Najświętszej. 

Nie rozpaczajcie i nie opuszczajcie rąk, trwajcie wiernie i pamiętajcie. Po mojej 

śmierci zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Najświętszej Maryi 

Panny”.  

 



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 

REFLEKSJE NAD POSTĘPOWANIEM 

ŚW. JÓZEFA 

Im więcej wiemy o danej osobie, tym więcej 

rozważamy o jej, jego dokonaniach. Także 

wpadamy w zamyślenie, na ile w tym 

wszystkim jest Bożej inicjatywy, 

prowadzenia. Św. Józef jest doskonałym przykładem człowieka, który w stu 

procentach realizuje swoje życie zaplanowane przez samego Stwórcę. 

Sprawiedliwy. Jest to cecha, która w Starym Przymierzu przede wszystkim 

oznaczała nie sprawiedliwe osądzanie, ale wyczulenie na realizującą się wolę 

samego Boga. Gdy Józef dowiedział się, że Maryja spodziewa się dziecka, nie 

oceniał Jej ani nie rzucał oskarżeń, choć miał prawo doprowadzić do 

ukamienowania. Postanowił sam usunąć się w cień, a Maryi zapewnić 

bezpieczeństwo.  Jego sprawiedliwość była większa od tej przysługującej mu z 

mocy prawa. 

Sen, w którym Józef zostaje przez Boga powołany za pośrednictwem 

archanioła Gabriela, dotyczy konkretnie tej sytuacji: Józef nie ma się 

wycofywać.  Choć Dziecko nie poczęło się przy jego udziale, to jednak on nada 

Mu imię, spełni misję ojca Jezusa i męża Maryi. Bóg nie chce go odrzucać, ale 

proponuje mu udział w swoim planie. 

W życiu Józefa wyraźnie ukazuje się to, że Bóg nie chce działać w życiu ludzi z 

pominięciem ich samych. Jego plan nie realizuje się ponad naszymi decyzjami 

i odpowiedzialnością. Nie chodzi o jakiś gotowy schemat, który trzeba jedynie 

odkrywać na zasadzie odsłaniania gotowego obrazu, ale coś, co ma zostać 

zrealizowane z uwzględnieniem okoliczności, z dostosowaniem do 

konkretnych wyzwań, trudności. Zależy to nie tylko od wszechmocnej Bożej 

decyzji, ale i od tego, jak spiszą się biorący udział w realizacji planu. Muszą oni 

zrozumieć ten plan i starać się do niego dostosować. Oznacza to nie bierne 

przyjmowanie, ale jego aktywne realizowanie. 

 



Ś W I Ę T Y  A N I O Ł  S T R Ó Ż 

Drugiego października przeżywaliśmy wspomnienie Świętych Aniołów 
Stróżów. Kim są te tajemnicze istoty ze skrzydłami? Czy naprawdę każdy ma 
swojego Anioła Stróża? Pan Jezus opowiadał o nim swoim 
uczniom: „Strzeżcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych 
małych; albowiem powiadam wam: Aniołowie ich w niebie 
wpatrują się zawsze  w oblicze Ojca mojego, który jest w 
niebie”(Mt 18,10). Oto 10 faktów o Aniele Stróżu: 
1.Każdy ma Anioła Stróża. Opiekuna z Niebios posiada nawet 

osoba niebędąca chrześcijaninem. 

2.Aniołowie nie posiadają ciała. Aniołowie są czystymi duchami, zatem nie 

posiadają ciała. Jeśli zajdzie potrzeba, aniołowie mogą przyjąć postać 

człowieka. Porozumiewają się z nami poprzez przesyłanie myśli. 

3.Anioł Stróż został powołany na początku naszego życia. Zgodnie                     z 

Katechizmem Kościoła Katolickiego: „Życie ludzkie od początku aż do śmierci 

jest otoczone opieką i wstawiennictwem aniołów. Każdy wierny ma u swego 

boku anioła jako opiekuna i stróża, by prowadził go do życia”(KKK 336). 

Według św. Anzelma aniołowie są powołani w momencie zjednoczenia ciała i 

duszy w łonie matki. 

4.Anioł Stróż posiada imię, ale nadane mu wyłącznie przez Pana Boga. 

„Praktyka nadawania imon Aniołom Świetym nie powinna być pochwalana, za 

wyjątkiem przypadków Gabriela, Rafała i Michała, których imiona są zawarte 

w Piśmie Świętym”(Dyrektorium o pobożności ludowej … 217). 

5.Aniołowie nieustannie komunikują się z Panem Bogiem. Są i istnieją poza 

naszą przestrzenią. Zatem działają wśród nas bez opuszczania Nieba. 

6.Nie ma dwóch takich samych Aniołów. 

7.Aniołówie nigdy się nie nudzą. 

8.Aniołowie są piękniejsi niż możemy sobie wyobrazić. Są bardzo podobni do 

Boga, a Pan Bóg jest Pięknem. 

9.Nie staniesz się Aniołem Stróżem kiedy umrzesz. 

10.Anioł Stróż istnieje, by nam pomagać. Katechzm opisuje go jako 

„pasterza”, który chroni i prowadzi nas do życia wiecznego. 



P I S M A   J A N O W E 

Księga Apokalipsy 

Idąc dalej drogą pism św. Jana, nastał czas, aby zatrzymać się przy księdze 

Apokalipsy, która jest ostatnią księgą w Piśmie Świętym. Apokalipsa nie należy 

do łatwo przyswajalnych tekstów, więc w tym numerze dokonam 

wprowadzenia, aby można było łatwiej zrozumieć, co autor natchniony 

pragnie nam przekazać w dalszej treści. 

Apokalipsa, czyli Objawienie. 

Jest to opis szczególnego 

proroctwa, dotyczącego tego, co 

ma się wydarzyć w dniach 

ostatecznych. W pierwszych 

wersetach czytamy; Objawienie 

Jezusa Chrystusa, które dał Mu 

Bóg, aby ukazać swym sługom, co musi stać się niebawem, a On wysławszy 

swojego anioła oznajmił przez niego, za pomocą znaków słudze swojemu 

Janowi. (Ap 1, 1-2). Mowa jest tu o objawieniu Jezusa Chrystusa. To 

Objawienie pochodzące od Jezusa Chrystusa, wcześniej od Boga Ojca, a teraz 

przekazane Jego sługom. Pojawiają się tutaj kluczowe postaci: Bóg Ojciec, 

Jezus Chrystus, Jego słudzy razem z Janem (bezpośredni odbiorca objawień), 

anioł (pośrednik w przekazywaniu objawienia). Wielu badaczy Pisma Świętego 

interpretując wizje przedstawione w Apokalipsie stwierdziło, że przedstawiają 

one czasy ostateczne, które zaczęły się wraz z przyjściem na świat Jezusa 

Chrystusa i będą trwały do czasu Jego powtórnego przyjścia.  Należy 

podkreślić, że cała interpretacja bazuje na jednej przesłance teologicznej, że 

Bóg jest Panem historii.  

Św. Jan Paweł II w Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa zachęcał 

wspólnotę wierzących, aby brała tę księgę za przewodnik na XXI  wiek.  

W kontekście słów świętego Papieża rodzi się pytanie, jak właściwie 

interpretować księgę Apokalipsy. Ks. profesor Dariusz Kotecki, wykładowca 



Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, w swoim artykule Kryteria 

interpretacji Apokalipsy wymienia cztery kryteria Jej interpretacji.  

Po pierwsze: Apokalipsa rodzi się w kontekście liturgicznym i jest dana 

wspólnocie zgromadzonej na liturgii. Za właściwą interpretację księgi 

Apokalipsy odpowiedzialni są dobrze wykształceni kapłani, głoszący wiernym 

homilie podczas Mszy św. Należy pamiętać, że Apokalipsa nie jest do 

prywatnego intepretowania. Ma Ona na celu kształtować umysły i serca 

uczestników liturgii.  

Po drugie: Apokalipsę można nazwać medytacją nad Starym Testamentem. 

W tym miejscu warto zaznaczyć, że Księga Daniela oraz Księga Ezechiela 

zawierają wiele wątków apokaliptycznych. Kluczem do zrozumienia Starego 

Testamentu w Apokalipsie jest wyłącznie postać Jezusa Chrystusa (odniesienie 

chrystologiczne).   

Trzecim kryterium interpretacji jest gatunek literacki.  Apokalipsa jest 

gatunkiem literatury objawieniowej, posiadającym ramy narracyjne, gdzie 

ludzkiemu odbiorcy przekazywane jest objawienie. Funkcją Apokalipsy jest 

interpretowanie teraźniejszości w perspektywie nadprzyrodzonego świata 

oraz przyszłych wydarzeń, a także wpływanie na postawę ludzką przy użyciu 

boskiego autorytetu.  

Czwartym kryterium jest odróżnienie trzech terminów: apokalipsy, 

apokaliptyki i apokaliptycyzmu. Apokalipsa jest generalnie pewną wizją 

świata. Apokaliptyka natomiast to cała literatura apokaliptyczna. 

Apokaliptycyzm - to pewne przełożenie terminów.  

    To tyle, jeżeli chodzi o słowa wprowadzające do trudnej, a zarazem bogatej 

treściowo Księgi.  W następnych numerach omówię najważniejsze fragmenty, 

których przesłanie ma na celu odpowiednie przygotowanie człowieka na 

spotkanie ze Zbawicielem. (cdn.) 

kleryk Łukasz Nehring 

 



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

 

BROKUŁY 

Warzywo to na pewno należy zaliczyć do Bożej apteki, jest naturalnym lekiem. 

Brokuły mają działanie antynowotworowe, dostarczają także wielu witamin i 

pierwiastków, podnoszą odporność. 

Najprostszym sposobem zastosowania ich jest przygotowanie 

mrożonych kostek brokułowych. W tym celu należy zmiksować je na papkę, 

przelać do pojemnika na kostki lodu i zamrozić. Potem brokułowe kostki 

można dodawać do zup i różnych innych dań. 

 Sok z brokułów na wrzody żołądka. Przygotowanie: świeżego, 

dorodnego brokuła (najlepiej z ogródka), podzielić na części, włożyć na chwilę 

do miski z wrzątkiem i łyżką octu. Jeśli są w nim jakieś robaki, to wypłyną. 

Następnie odlać wodę i przepuścić warzywo przez sokowirówkę. 

 Zupa krem chroniąca płuca. Zawarty w brokułach sulforafan chroni 

płuca. Poleca się więc te warzywa szczególnie osobom nałogowo palącym 

papierosy. Przygotowanie: Zagotować 1,5 l bulionu warzywnego i dodać po 

garści startej marchewki, pietruszki i sera oraz pokrojone 2 ziemniaki. Po 10 

min. Dodać brokuła. Gotować kolejne 10 min.. Dodać łyżkę śmietany, 

wystudzić i zmiksować blenderem. 

KIEŁKI CHRONIĄ PRZED RAKIEM!!!!!! 

NAUKOWCY ODKRYLI, ŻE KIEKI BROKUA MAJĄ 

DZIAŁANIE ANTYNOWOTWOROWE. 

 

BROKUŁY ZWIERAJĄ BARDZO DUŻO WITAMIN, 

ZWŁASZCZA A (TO JEDNO Z NAJLEPSZYCH 

ŹRÓDEŁ TEJ WITAMINY), E, K1, C ORAZ B1. SĄ TEŻ 

BOGATE W MIKROELEMENTY: POTAS, FOSFOR, 

WAPŃ, ŻELAZO I CHROM.  

 



DLA NASZYCH NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW 

KOLOROWANKA 

A N I O Ł   S T R Ó Ż 



K O B I E T A,  K T Ó R A  P O K O N A Ł A  Z Ł O! 
TAJEMNICA STWORZENIA. WEJŚCIE W TAJEMNICĘ KRZYŻA (2) 
Różnica postaw Maryi i Ewy wobec Pana Boga oraz natura kobiety były 

podstawą rozważań w odcinku pierwszym. Dziś w ogromnym skrócie będzie o 
opisie miejsca i historii stworzenia. Pierwsza księga Pisma Świętego, Księga 
Rodzaju, zaczyna się słowami: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię”. 
Drugi wers mówi, że ziemia była chaosem, bezładem i pustkowiem, nad którą 
unosił się Duch Święty – Duch Pana. To ważne stwierdzenie. To największa 
tajemnica. Konieczne jest jej zrozumienie, bo inaczej nie zrozumiemy 
tajemnicy Krzyża. Jeżeli nie przemyślimy aktu stworzenia, to dzieło krzyża 
będzie wydawać się bez sensu. 

Na początku Pan Bóg stworzył aniołów. Im przypisał Bóg szczególną 
rolę. Byli to potężni bojownicy Wszechmogącego, a ich obowiązkiem było 
adorowanie i uwielbienie Pana. Te potężne istoty duchowe wyposażone są w 
ogromną moc i inteligencję. Jak twierdzą teolodzy i niektórzy mistycy, każdy z 
aniołów był stworzony osobno i każdy otrzymał konkretną misję i 
przeznaczenie. 

Niestety możliwość samodzielnego myślenia, inteligencja, dar 
wolności stwarzają czasami poczucie, że jesteśmy kimś lepszym od innych. To 
te cechy prowadzą do pychy i buntu. Wśród aniołów był jeden, który uważał 
się za najważniejszego – LUCYFER. Stał się on przywódcą zbuntowanych 
aniołów.  Jego pycha pozwalała mu na poczucie bycia równym Bogu. On i 
reszta buntowników to szatani. Za ich namową pierwsi rodzice 
sprzeniewierzyli się Stwórcy. W ten sposób na świecie zaistniały grzech, zło, 
cierpienie, śmierć i piekło, chociaż Bóg stworzył wszystkich dla szczęścia 
wiecznego. Imię Lucyfer oznacza: niosący światło. Według egzegetów to on 
miał być tym, który wszystkim aniołom miał 
nieść światło świata. 
Później tę rolę przejmie Syn Boży – Jezus 
Chrystus, druga Osoba Trójcy Przenajświętszej. 
Kiedy aniołowie zaczęli poznawać Trójcę 
Świętą budziło się w nich pragnienie 
adorowania, uwielbienia, zaczęli wierzyć, że są 
stworzeni dla Boga. 
To w tym momencie Pan Bóg zapowiedział 
stworzenie nowego rodzaju – LUDZI.  (cdn.) 
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