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Czytania: (Jr 31,7-9); (Hbr 5,1-6); Psalm: (126)  

Słowa Ewangelii wg św. Marka (10.46-52) 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO  

„Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną”. 

Modlitwa żebraka Bartymeusza ciągle 

pozostaje niedoceniona. Często 

sięgamy po jakieś nowe lub wyszukane 

sposoby na modlitwę, a o tej nie 

pamiętamy. Jest przepiękna w swojej 

prostocie i głębi. Widać w niej zderzenie 

naszej nędzy z miłosierdziem Pana. 

Tymi słowami może modlić się każdy z 

nas. Wszyscy potrzebujemy Bożej 

litości. Skoro Jezus usłyszał 

Bartymeusza, to usłyszy też mnie i 

ciebie. Tylko wołaj i nie przestawaj.  
PIĄTEK 22 PAŹDZIERNIKA. W tym dniu 

obchodziliśmy wspomnienie wyboru św. Jana Pawła II na Stolicę Piotrową w 

1978 roku. Dzień, w którym papieżem został Polak, był jednym z 

najważniejszych wydarzeń w powojennej historii Polski. Karol Wojtyła stał 

się dla nas nie tylko wzorem wielkiej teologicznej mądrości oraz ofiarnej 

służby Bogu i Kościołowi, ale też świadkiem Bożego miłosierdzia.  

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


O ŚWIETYM JÓZEFIE 
AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO  

I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI 
W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego, którego miłość objawiła się przez 
miłosierdzie ofiarowane światu w Jezusie Chrystusie, jedynym Odkupicielu i 
Królu wszystkich narodów, jednoczymy się w jednej wierze, nadziei i miłości, 
aby dokonać aktu zawierzenia naszej Ojczyzny i Kościoła w Polsce św. 
Józefowi. 
Po akcie zawierzenia Najświętszemu Sercu Jezusa i Bogurodzicy Dziewicy 
Maryi, Królowej Polski na Jasnej Górze -  my, Pasterze Kościoła w Polsce, 
zasłuchani, co mówi Duch do Kościołów, przybywamy do Narodowego 
Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.  
Kościół święty zawsze czcił i wychwalał, a po Najświętszej Pannie 
najgorętszym św. Józefa otaczał uwielbieniem, uciekając się do niego 
w największych potrzebach i niebezpieczeństwach. Dlatego w roku jubileuszu 
150-lecia ogłoszenia św. Józefa, Patronem Kościoła katolickiego, który jest 
znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego 
rodzaju ludzkiego, przychodzimy do Tego, który własnymi oczyma oglądał 
Przedwieczne Słowo Wcielone, rozmawiał z Nim, z ojcowską pieczołowitością 
piastował na rękach swoich Zbawiciela świata i karmił z pracy rąk własnych 
Chleb Anielski, z nieba zesłany dla wszystkich na życie wieczne. 
Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy 
Twej Najświętszej Oblubienicy na Jasnej Górze, z ufnością również błagamy o 
Twoją opiekę. Dla miłości Twojej do Jezusa -  Syna Bożego i Maryi Dziewicy 
-  Małżonki Twojej a Polski Królowej, błagamy o ratunek dla Ojczyzny naszej 
i Kościoła w dzisiejszym trudnym doświadczeniu. Prosimy Cię, wyjednaj nam 
przebaczenie naszych grzechów: 
     - przeciwko życiu nienarodzonych, o które tu w Kaliszu upomniał 
się św. Jan Paweł II, 
   - za bluźnierstwa wobec Twojej Oblubienicy Maryi i Jej świętych 
wizerunków,   
    -  za upadek życia małżeńskiego i zaniedbania ojców wobec swoich dzieci, 
  -  oraz za wszelkie grzechy przeciwko świętości Kościoła i jedności Ojczyzny. 

 



Troskliwy obrońco Chrystusa, który przeprowadziłeś Jezusa i Maryję przez 
pustynię do Egiptu, prowadź nas drogami wiary, męstwa i sprawiedliwości. 
Swą niebieską potęgą strzeż i broń Kościół Chrystusowy w Polsce tak, jak 
strzegłeś najsumienniej Rodzinę z Nazaretu w każdej potrzebie i każdym 
niebezpieczeństwie. 
Głowo Najświętszej Rodziny, wstaw się za nami, aby wszystkie polskie rodziny 
odnowiły się według wielkich wzorów Świętej Rodziny i na podobieństwo 
Waszych Trzech zjednoczonych  Serc, sprawy własne urządziły. Święty 
Józefie, spraw, aby nasze serca biły w rytmie Waszych Serc.  
Żywicielu Syna Bożego, oddal od nas fizyczne i moralne skutki pandemii 
koronawirusa, grożącą nam suszę i inne klęski, jak kryzys ekonomiczny 
i związane z tym bezrobocie. Niech ci, co nad nami rządy sprawować mają, 
dom nasz polski, na wzór Twego domu w Nazarecie strzegą roztropnie i w 
bojaźni Bożej. Społeczeństwo nasze oparte na niezmiennym fundamencie 
Ewangelii i Bożych przykazań, niech doświadczy łaski pojednania, żyje 
w czystości obyczajów, wzajemnej zgodzie i solidarności, uczciwości 
i pracowitości, aby podniesione tymi cnotami życie moralne narodu, zostało 
wzmocnione wszędzie mocą łaski Chrystusowej.   
Postrachu duchów piekielnych, oddal od nas, wszelką zarazę błędów 
i zepsucia, a jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które 
zagrażało Jego życiu, tak teraz broń Świętego Kościoła Bożego w Ojczyźnie 
naszej od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. A po trudach życia 
doczesnego, Ty, przy którego śmierci obecni byli Jezus i Maryja, bądź nam 
przewodnikiem do nieba. 
Święty Józefie, nasz Ojcze!  Przyjmij ten akt ofiarowania, który jest 
wyznaniem naszej wiary i odnowieniem tej wiary, której uczymy się od Ciebie, 
bo Ty, jako pierwszy z ludzi, uwierzyłeś, że w łonie Maryi podczas 
zwiastowania -  Słowo stało się Ciałem. I tak jak w Fatimie ukazałeś się 
z Dzieciątkiem Jezus, aby pobłogosławić świat na znak nadejścia pokoju, ukaż 
nam na nowo świętość Eucharystycznej Obecności Jezusa i błogosław nam 
wszystkim  w rozeznaniu woli Bożej i jej wypełnieniu. 

 
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen 

 
 
Narodowe Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 2 lipca 2020 roku. 



BŁOGOSŁAWIONY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
14 lutego 1953 roku 

To zapewne najważniejsza ze wszystkich ważnych i wielkich dat życia 

Prymasa Tysiąclecia. Wobec wzmagającego się prześladowania Kościoła 

przez reżim komunistyczny (zamykanie szkół katolickich, likwidacja Caritasu, 

grabież dóbr kościelnych i uzurpacja obsadzania stanowisk kościelnych przez 

partię) Ojciec 14 lutego 1953 roku, nawiązując do 

testamentu swojego umierającego poprzednika, 

wypowiedział słynne słowa: „Wszystko 

postawiłem na Maryję – i to Jasnogórską”. 

Podczas żarliwej modlitwy Prymas wołał: 

„Maryjo, widzisz, co się dzieje z Kościołem 

Twojego Syna! Uratuj go. Pomóż mi, pomóż!”. 

Świadkiem tych słów była bliska współpracownica 

Ojca i współzałożycielka Instytutu 

Prymasowskiego - Maria Okońska. Tak 

zapamiętała tę chwilę: „Twarz Księdza Prymasa 

promieniała przedziwnym wprost światłem, 

a nawet serdeczną radością i pokojem. 

Wiedziałam w tym momencie, że Ksiądz Prymas 

znalazł ratunek dla udręczonego Kościoła w Polsce i dla Narodu. Więcej, 

czułam, że ten moment z natchnienia samej Matki Bożej wytycza jego 

prymasowskie drogi aż do końca życia. I rzeczywiście, przez wszystkie dalsze 

lata Ksiądz Prymas był wierny temu natchnieniu i zawsze, a zwłaszcza w 

trudnych chwilach swego życia i pasterzowania, wszystko stawiał na Maryję”. 

Kilka miesięcy później Ojciec został uwięziony w Rywałdzie. I tam powziął 

postanowienie, żeby samemu osobiście, bezgranicznie zawierzyć i oddać się 

Maryi. Dwa miesiące później, 8 grudnia 1953 r., w drugim miejscu uwięzienia, 

w Stoczku Warmińskim, po trzytygodniowych osobistych rekolekcjach 

według wskazań Ludwika Grigniona de Montfort wykonał postanowienie z 

Rywałdu i złożył osobisty akt oddania się Chrystusowi przez Maryję 



 



 



P I S M A   J A N O W E 

Księga Apokalipsy - Listy do Siedmiu Kościołów (cd.) 

Kościół w Pergamonie był kolejną wspólnotą, do której napisał św. Jan.  

Pergamon najbardziej znany był z Biblioteki Pergamońskiej oraz z kultu 

Zeusa. Za miastem znajdował się ołtarz, na którym mieszkańcy Pergamonu 

oddawali hołd Zeusowi. 

To krótkie wprowadzenie pozwoli nam 

lepiej zrozumieć apokaliptyczne 

przesłanie św. Jana: Aniołowi Kościoła 

w Pergamonie napisz: To mówi Ten, 

który ma miecz obosieczny, ostry. 

Wiem, gdzie mieszkasz: tam, gdzie jest 

tron szatana, a trzymasz się mego 

imienia i wiary mojej się nie zaparłeś, 

nawet we dni Antypasa, wiernego świadka mojego, który został zabity u was, 

tam gdzie mieszka szatan (Ap 2, 12-13). Ludność Pergamonu była bardzo 

zróżnicowana, wskutek czego chrześcijaństwo mieszało się z kultami 

pogańskimi.  Z jednej strony byli to ludzie bardzo inteligentni (biblioteka), a 

z drugiej strony istniał tam nieustający kult bóstw pogańskich (religijność 

tamtejszych ludzi).  Pergamon, poza kultem Zeusa, słynął jako centralny 

punkt kultu boga Asklepiosa – boga medycyny. Do tego miejsca przybywali 

pielgrzymi/kuracjusze, którzy wierzyli, że „święte węże” są w stanie ich 

wyleczyć. Były to takie sanatoria, gdzie oczekiwano dotknięcia węża.   

Nawróć się zatem! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie niebawem będę z nimi 

walczył mieczem moich ust. Kto ma uszy, niechaj posłyszy, co mówi Duch do 

Kościołów. Zwycięzcy dam manny ukryte i dam mu biały kamyk, a na kamyku 

wypisane imię nowe, którego nikt nie zna oprócz tego, kto je otrzymuje (Ap 2, 

16-17). Manny ukryte to nawiązanie do żydowskich tradycji 

apokaliptycznych - manna, którą Bóg karmił swój lud w drodze do ziemi 

obiecanej, zostanie dana ludziom do spożywania w czasach mesjańskich. 

Biały kamyk: biel jest symbolem zwycięstwa i radości. To nowa jakość życia, 

do której człowiek ma dostęp. Choćby przy okazji  



przemienienia Pańskiego na górze Tabor, szaty Jezusa jaśnieją jaskrawą bielą. 

Na kamyku wypisane imię nowe. Oznacza ono nowy etap w życiu człowieka. 

Nowe imię przyjmuję się m.in. w zakonach. Jak wiadomo, również kardynał 

po wyborze na papieża obiera nowe imię. Zapoczątkował to Pan Jezus nadając 

nowe imię Szymonowi, który po wyborze na pierwszego papieża otrzymał 

imię Piotr. Kiedy Chrystus nadaje nowe imię, oznacza to zmianę życia, nową 

drogę, nowe powołanie. Wątek zmiany imienia, w kontekście życia w 

Pergamonie, powinien każdemu człowiekowi uświadomić, że Jezus ma dla 

każdego z nas nową, lepszą perspektywę życiową.  

Kościół w Laodycei. Laodycea powstała w połowie III wieku przed 

Chrystusem. Założył je Antioch II Syryjski na cześć swojej żony Laodycei. 

W 61 r. po Chr. miasto zostało zniszczone. Duma nie pozwoliła mieszkańcom 

skorzystać z pomocy Rzymian w jego odbudowie. Sami to uczynili. Miasto 

szybko zostało odbudowane i zaczęło tętnić życiem. Omawiając ten list 

wybrałem najbardziej znaczący fragment. Znam twoje czyny, że ani zimny, 

ani gorący jesteś. A tak skoro jesteś letni i ani gorący, ani zimny, chcę cię 

wyrzucić z mych ust (Ap 3, 15 - 16). Autor natchniony nie miał zamiaru tymi 

słowami kogoś przygnębić. Przeciwnie - podnieść na duchu. Nie jesteś ani 

zimny, ani gorący, tylko letni. Jest to nawiązanie do położenia miasta 

Laodycei, które znajduje się pomiędzy Hierapolis (ciepłe źródła), a Collosae 

(zimne źródła). Ciepłe i zimne źródła wód są czymś fantastycznym, ale gdy 

mieszają się, stają się nijakie. Jesteś letni - ani zimny, ani gorący, czyli brakuje 

tobie samookreślenia.  Z tych słów można wywnioskować, że niby chodzisz 

do świątyni, niby sprawujesz kult, niby wszystko jest jak należy, ale nie za 

mało. Tutaj chodzi o prawdziwe i całościowe opowiedzenie się po stronie 

Chrystusa.  Ja wszystkich, których kocham, karcę i ćwiczę. Bądź więc gorliwy 

i nawróć się! (Ap 3, 19).  Nawróć się, to znaczy określ się, co tak naprawdę 

chcesz robić, jaką drogę wybierasz. Czy chcesz być zimny i odejść, czy chcesz 

być gorący i rozpalać innych ogniem Chrystusowej miłości? Pamiętaj, ze 

Chrystus swoją miłością zwyciężył świat. 

kleryk Łukasz Nehring 



DLA NASZYCH NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW 

KOLOROWANKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZDROWIENIE ŚLEPEGO BARTYMEUSZA 



K O B I E T A,  K T Ó R A  P O K O N A Ł A  Z Ł O! 

NEGATYWNA MOC PORÓWNYWANIA 
Kiedy Lucyfer przyglądał się sobie, wszedł w przestrzeń nieustannego 
wpatrywania się także w ludzi. Na ogół nie zdajemy sobie sprawy, że 
porównywanie jest przyczyną wielu grzechów. Uważamy je za słabość, 
tymczasem nieustanne porównywanie się do innych ludzi może powodować, 
że siebie uważamy za kogoś lepszego i wtedy rodzi się pycha. A jeśli 
zdecydujemy, że jesteśmy gorsi od innych, to wchodzimy w odrzucanie 
samego siebie. Porównywanie jest pokusą. Kiedy ją rozeznamy, powinniśmy 
zastosować jeden z prostych egzorcyzmów. Może wystarczy uczynić znak 
krzyża. Bądź zwrócić nasze myśli na Pana Boga lub zakrzyknąć: w imię Jezusa 
Chrystusa, idź precz, szatanie! 
Opisane działanie szatana jest jego strategią w walce zdobywania naszych 
dusz i odrywania nas od miłości Bożej. Grzechami, które wyrastają z pokusy 
porównywania się są: zawiść, zazdrość, obmawianie kogoś dobrego, pogarda 
dla innych, odrzucenie i pogarda samego siebie. Mistycy zalecają 
spowiadanie się z porównywania, bo wtedy demon jest rozbrojony i nie 
może nas tą pokusą atakować. Inaczej zrodzi się w człowieku bunt przeciwko 
Bogu, bo dostrzeże, że ktoś ma „coś”, czego on nie ma. To z kolei rodzi 
poczucie odejścia od siebie, myśleniu o sobie jako o kimś gorszym. A tak 
naprawdę każdy z nas jest jedyny i niepowtarzalny. NIGDY NIE BYŁO I NIE 
BĘDZIE DRUGIEGO TAKIEGO SAMEGO CZŁOWIEKA WE WSZECHŚWIECIE! 
Każdy z nas jest umiłowanym synem, córką Boga. Boga Ojca zakochanego w 
nas do szaleństwa. Bez sensu jest porównywanie się z kimkolwiek. Pamiętać 
należy, że w momencie, kiedy przestajemy wpatrywać się w Boga, 
uruchamiamy demona porównywania się. 
Uwielbienie uczy nas zwrócenia oczu tylko na Boga. 
Pomyślmy , jak trudną rolę mają kapłani, których zadaniem jest odwrócenie 
wzroku ich podopiecznych od siebie i drugiego człowieka, a zwrócenie tych 
oczu na Pana Boga. I wtedy kończą się problemy. To nieustanne analizowanie 
siebie: jaki jestem, jak ludzie mnie widzą jest chore. Należy wyrzucić je ze 
swojego serca, bo ono niszczy relacje w społeczeństwie, małżeństwie, z 
Panem Bogiem i samym sobą. Uzdrowienie przychodzi przez uwielbienie 
Boga. Przypatrywanie się sobie oczami Boga daje nam szansę dostrzec jacy 
jesteśmy wspaniali, jedyni, niepowtarzalni i umiłowani na zawsze. 
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