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ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 „CHRZEST MAM PRZYJĄĆ, 

I JAKIEJ DOZNAJĘ UDRĘKI, AŻ SIĘ TO STANIE”. 

Chrzest Jezusa to greckie: baptisma (zanurzenie, chrzest). 

Jezus doznaje wewnętrznej udręki, póki nie zanurzy się 

w męce i śmierci, w otchłani naszego grzechu. Bóg nie 

spocznie, póki świat nie zostanie wyzwolony od wszelkiego 

zła. A jako że zło jest owocem naszej pychy, naszego 

zbuntowanego „ja”, oczyszczenie musi boleć – jest jak 

przejście przez ogień. 
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ROZWÓJ KULTU NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  

PANNY W POLSCE 

 

„Z dawna Polski Tyś królową, Maryjo!” 

 Podczas obchodów uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

są wypowiadane następujące słowa: „Boże, Ty dałeś Narodowi Polskiemu w 

Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby za 

wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, 

a Ojczyzna rozwijała się w pokoju.” 

 Kiedy Naród Polski przyjął chrzest, wtedy razem z Chrystusem na polską 

ziemię przybyła także Jego Matka. W całej historii Polski dostrzegamy obecność 

Maryi. Kiedy w 1999 roku przy kościele Najświętszej Maryi Panny na Ostrowie 

Tumskim w Poznaniu były prowadzone prace archeologiczne odkryto tam 

pozostałości kaplicy pochodzącej z X wieku. Została ona ufundowana przez 

Dobrawę, żonę księcia Mieszka I. Jest to pierwszy kościół na naszych ziemiach 

poświęcony Matce Bożej. 

 Także król Bolesław Chrobry wybudował w Sandomierzu kościół pod 

wezwaniem Matki Bożej. Kolejnym budowniczym świątyni ku czci Maryi 

w Krakowie był książę Władysław Herman. Król Zygmunt Stary przy Katedrze 

krakowskiej ufundował kaplicę ku czci Najświętszej Maryi Panny – 

tzw. Zygmuntowską – zaliczaną do pereł architektury renesansu. Król Jan Kazimierz 

zawierzył Najświętszej Maryi Pannie losy całego królestwa. 

 Z Maryją, z Jej imieniem na ustach, ruszali do boju Polscy królowie. 

Przykładem tu jest król Władysław Jagiełło, który ruszał do walki z Krzyżakami z 

pieśnią „Bogurodzica”. Historia tego pierwszego hymnu sięga połowy XIV wieku. 

Imię Maryi widziano też pod Wiedniem wypisane na sztandarach polskich wojsk, a 

wypisane z rozkazu króla Jana III Sobieskiego, gorliwego czciciela Matki Bożej. 

Bitwa pod Wiedniem rozpoczęła się 12 września 1683 roku, trwała 12 godzin. 

Powtarzająca się liczba 12 przypomina 12 gwiazd w wieńcu na głowie Niewiasty z 

Apokalipsy św. Jana. W taki sposób przedstawiana jest Matka Boża. Król nie miał 

wątpliwości, że zwycięstwo pod Wiedniem dokonało się za sprawą Najświętszej 

Maryi Panny. Jeszcze jedna bitwa była zwycięstwem Maryi – to „cud nad Wisłą” w 

roku 1920 pod Warszawą. Bitwa zakończyła się zwycięstwem w święto Maryjne 15 

sierpnia – uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.                                                                                                 
                   BARBARA CARTER 



T R Z E Ź W O Ś Ć 
MARYJO, WSPOMOŻYCIELKO WIERNYCH, MÓDL SIĘ ZA NAMI! 

Temat, który podejmuję na tej stronie biuletynu, jest bardzo obszerny, ale także 

dobrze znany wielu ludziom. Przekleństwo alkoholizmu urosło w polskim Narodzie 

do rangi głównej wady i największego zagrożenia. Problem jest tak ważny, że 

istnieje przy Episkopacie komisja do spraw Apostolstwa Trzeźwości i Osób 

Uzależnionych. Jej przewodniczącym jest ks. bp Tadeusz Bronakowski, który swoją 

działalność poszerza przez częste wypowiedzi w Radio Maryja. 

 Wyrazem wielkiej potrzeby o działaniu i mówieniu o problemie 

alkoholowym była działalność sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – twórcy 

RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE, który wychowywał młodzież przez prowadzenie jej 

między innymi ku trzeźwości. To z jego inicjatywy powstała Krucjata Wyzwolenia 

Człowieka. Jej członkowie walczą postem, modlitwą i dobrowolną abstynencją o 

zrzucenie przede wszystkim nałogu picia alkoholu. Błogosławiony ks. Bronisław 

Markiewicz ostro powiedział, że „zdrajcą Narodu i wiary jest ten, kto dzieci i 

młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku”. 

 Do tronu naszej Pani, Królowej zanoszono tę tragedię narodową 

wielokrotnie, bo któż może zaradzić temu, jak nie Ona. Pamiętam różne formy 

nabożeństw i modlitw, które wypraszały przez ręce Maryi trzeźwość Narodu. 

Wystarczy wspomnieć wielokrotnie powtarzające się intencje podczas Apelu 

Jasnogórskiego oraz specjalne pielgrzymki  błagające Panią Jasnogórską o pomoc w 

tej sprawie. 

 Oto słowa ks. bp. Tadeusza Bronakowskiego umieszczone w apelu, który 

został odczytany w naszym kościele dwa tygodnie temu: „Wielki apostoł trzeźwości 

bł. kard. Stefan Wyszyński przypominał, że <Troska o trzeźwość, to Polska racja 

stanu>. Prosimy rodziny, by były szkołami trzeźwości. Wspólnoty parafialne 

miejscami ożywionego duszpasterstwa trzeźwości. Instytucje samorządowe i 

państwowe miejscami autentycznej troski o dobro narodu. Tym, którzy nie rozumieją 

w pełni inicjatywy „abstynenckiego sierpnia”, podjętej przed laty przez bł. Prymasa 

Tysiąclecia, wyjaśniamy, że trzeźwość obowiązuje dorosłych zawsze i w każdej 

sytuacji. W sierpniu, w miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, 

zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zachowania abstynencji od alkoholu”. 

 
                                                                                                                                             BARBARA CARTER                                                                                                            

 

 



DZIEJE 

CZĘSTOCHOWSKIEGO KLASZTORU.                                           
OPOWIADANIE. 

 W dzisiejszym numerze umieszczamy opowiadanie o nieco innym 

charakterze. Głównym bohaterem będzie budowla – klasztor. Dla wielu z nas 

może się to okazać chwilą wspomnień po pielgrzymkach z lat młodzieńczych, 

kiedy byliśmy jedną z milionowych części tłumu na wielkim placu przed 

Klasztorem. Obrazy wspomnień to także transmisje telewizyjne, te 

dawniejsze z błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim czy 

kardynałem Karolem Wojtyłą późniejszym papieżem św. Janem Pawłem II. 

Papież przybył tu aż 6 razy. To na pewno swoistego rodzaju rekord, bo nie 

wydaje mi się, że któryś z następnych papieży będzie mógł go pobić. 

 Przyjrzyjmy się historii Jasnej Góry. Nazwę wzgórza, które wznosi się 

na wysokości 293 m nadali paulini, którzy przybyli tu z Węgier w 1382 roku. 

Przenieśli ją z macierzystego klasztoru św. Wawrzyńca na Jasnej Górze w 

Budzie. Tajemnicą owiany jest cudowny obraz. Nikt dokładnie nie wie jak i 

kiedy powstał. Legenda głosi, że namalował go sam św. Łukasz Ewangelista 

na deskach stołu, przy którym jadła Święta Rodzina. Na pewno wiadomo, że 

w XIV wieku pojawił się na Jasnej Górze i od samego początku był źródłem 

wielu uzdrowień. Przywiózł go do klasztoru  książę Władysław Opolczyk. A 

król Władysław Jagiełło już w 1429 r. w liście do papieża Marcina V pisał, że 

w jasnogórskim kościele „mocą Bożą dzieją się często tajemnice wielu cudów 

(…) mnóstwo ludzi zbiega się do owego kościoła w nadziei zbawienia i 

uzyskania odpustów”. 

 Ogromny wpływ na szerzenie się kultu Matki Bożej Częstochowskiej 

miały śluby króla Jana Kazimierza, który w 1656 r. ogłosił Maryję Królową 

Korony Polskiej oraz koronacja cudownego obrazu w 1717 r. - pierwsza poza 

Rzymem. Momentem przełomowym była obrona klasztoru przed naporem 

Szwedów w 1655 r. Po tych wydarzeniach Jasna Góra stała się duchową 

stolicą Polski. 

 
                                                                                                          OPRACOWAŁA:   BARBARA  CARTER                                                                                                                          



ŚW. ANNA 
 

 O św. Annie – babci Pana Jezusa powinnam napisać pod koniec lipca, 

a mamy już połowę sierpnia. W lipcu bowiem papież Franciszek ustanowił 

niedzielę poświęconą Babci i Dziadkowi. Zgodnie z powiedzeniem: lepiej 

późno niż wcale, zapoznajmy się z charakterystyką jej życia. 

 Otóż babcia Pana Jezusa uważała się przez 

długi  czas za bezpłodną. Dopiero po 

dwudziestu latach pożycia ze swoim pierwszym 

mężem, Joachimem, urodziła Maryję, którą w 

wieku trzech lat małżonkowie oddali na 

wychowanie do Świątyni Jerozolimskiej. 

 Dużo później, po narodzinach swojego wnuka, 

Jezusa, Anna będąc już wdową, jeszcze raz 

wychodziła za mąż. Owocem tych związków 

były dwie inne córki: Maria Salome i Maria 

Kleofasowa. Te z kolei wydadzą na świat 

synów, którzy zostaną bliskimi uczniami 

kuzyna, Jezusa. Byli to Jakub Mniejszy, 

Szymon, Juda, Jakub Większy i Jan 

Ewangelista…. Tak przynajmniej utrzymują apokryfy. 

 Z niewiadomych powodów, choć z pewnością ma to związek 

z celtyckim kultem bogini imieniem Dana, Annę, która odegrała dużą rolę w 

początkach chrześcijaństwa w Palestynie, szczególnym kultem otaczają 

mieszkańcy Bretanii. Czynią z niej nawet swoją babcię… Jest czczona we 

wszystkich kościołach, pielgrzymują do niej rzesze wiernych, zwłaszcza do 

Sainte-Anne-d’Auray i Saint-Anne-la-Palud. Niektóre legendy głoszą, że 

Anna urodziła się w Bretanii i dopiero stąd, prowadzona przez anioła, dostała 

się łodzią do Galilei. Według innych podań, matka Maryi miała dokonać życia 

gdzieś na brzegach Atlantyku. Artyści przedstawiają często Annę w sytuacji, 

gdy uczy Maryję czytać. Na obrazach widujemy ją też w towarzystwie córki 

i Jezusa. 

 



KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 INTERPRETACJA DEPOZYTU WIARY 

Relacja między Tradycją a Pismem Świętym. 

Pan Bóg nie zapomniał o ludzie Bożym. To że dziś wierzymy w Pana Jezusa, 

mimo że od Jego śmierci minęło ponad 2 tysiące lat i miała ona miejsce 2,5 

tysięcy kilometrów od naszego kraju, jest ilustracją mówiącą,  że Bóg nie 

zapomina o ludziach. Jezus ustanawiając Kościół i posyłając Go na krańce 

świata, wyraził swoją wolę, aby wszyscy ludzie mogli poznać Jego 

Ewangelię. „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. Zapewniał także: „A oto Ja 

jestem z wami aż do skończenia świata” (Mt 28). 
W jaki sposób Kościół przekazuje objawienia? 

Mówi o tym Sobór Watykański II w konstytucji „Dei Verbum”: „Tradycja 

Święta i Pismo Święte stanowią jeden święty depozyt powierzony 

Kościołowi. Na nim polegając, cały lud Boży, zjednoczony ze swoimi 

pasterzami, trwa stale w nauce apostołów, we wspólnocie braterskiej 

w łamaniu chleba i modlitwach. Tak iż szczególnie zaznacza się 

jednomyślność przełożonych i wiernych w zachowywaniu przekazanej wiary, 

w praktykowaniu jej i wyznawaniu”. 

Objawienie Pana Boga jest więc przekazywane na dwa sposoby: jednym jest 

Tradycja Kościoła, a drugim Pismo Święte. Tradycja jest przekazem ustnym, 

a Pismo Święte – to pisemny przekaz Słowa Bożego. Obydwa sposoby łączą 

się ze sobą bardzo ściśle – mają jedno źródło i jeden cel. 

Kościół traktuje te dwa sposoby z takim samym szacunkiem. Mają one takie 

samo znaczenie. 

Sama Biblia wskazuje, że nie jest jedynym sposobem objawienia. Św. Paweł 

w Liście do Kolosan pisze: „Przeto, bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie 

się Tradycji, o której zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za 

pośrednictwem naszego listu”. 

Od samego początku przekazywano w Kościele Słowo Boże ustnie. Sama 

Biblia zanim została spisana, była przekazywana ustnie. Była to popularna na 

Wschodzie metoda nauki. Pismo Święte powstało w Kościele. 

A chrześcijaństwo nie jest religią księgi, ale jest religią Słowa Bożego: 

Żywego oraz Wcielonego. 

Podsumowując. Tradycja jest ściśle związana z Pismem Świętym 

i dokonywanym pod opieką Ducha Świętego żywym przekazem, w którym 

Kościół ukazuje, czym jest i w co wierzy. Pewne tradycje związane są 

z kultem, teologią, pobożnością, liturgią itd. Mogą one być unieważnione 



przez Kościół, np. w momencie, gdy przestają być czytelne dla wiernych. 

Tradycja musi się rozwijać, zmieniać w relacji do otaczającego świata. To 

zależy od rozwoju społecznego, na który Tradycja ma wpływ – np. zmiany w 

prawie kanonicznym. 

Depozyt wiary. Można to wyrażenie rozumieć w następujący sposób. Wiara 

jest autentycznym skarbem. A skarb musi być strzeżony. Depozyt 

przypomina,że to, w co wierzymy, nie było wymyślone przez ludzi. Istnieją 

przepisy wprowadzone przez Kościół. Np. język liturgii – kiedyś łacina, bo 

była językiem szeroko używanym. Gdy popularność łaciny prawie zniknęła, 

wprowadzono do liturgii Mszy św. języki narodowe. 

 Natomiast tym, co jest przedmiotem wiary, co jest niezmienne, Kościół tym 

nie może dysponować w dowolny sposób, bo jest związane ze Słowem 

Bożym, nauką, przykładem Chrystusa i żywą Tradycją przekazaną przez 

apostołów. Depozyt wiary jest przekazem niezmiennym. To, co stanowi 

rdzeń, jest stałe. 

Św. Jan Paweł II pisze, że: „Chrystus zlecił swemu Kościołowi zadanie 

strzeżenia depozytu wiary, który wypełnia On w każdej epoce. Kościół jednak 

musi przekazywać ten depozyt wszystkim ludziom wszystkich czasów. 

Kościół głosi niezmienną wiarę w zmieniających się okolicznościach. 

Niektórzy ludzie twierdzą, że mogą interpretować słowa Jezusa. Czasami 

słyszymy powiedzenie: <Chrystus tak, ale Kościół nie>”. 

Czy można dowolnie interpretować myśli, słowa i czyny Jezusa? Czy nie jest 

potrzebny do tego Kościół? Pan Jezus odchodząc z tego świata pozostawił 

misję przekazywania i interpretowania swoim apostołom wraz z darem Ducha 

Świętego: „Gdy zaś przyjdzie On – Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 

Prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek 

usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe” – czytamy u św. Jana. Duch Święty 

został dany także Kościołowi dla sprawowania sakramentów ( sakrament 

pokuty). A św. Piotr wyjaśnia, że nie możemy interpretować Pisma Świętego: 
„To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla 

prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione 

proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga Święci ludzie”. 

 Prywatnie możemy sięgać po Biblię i odnosić Jej treści do naszego życia. 

Głosząc Słowo Boże publicznie koniecznie musimy sięgać do Urzędu 

Nauczycielskiego Kościoła, który działa w imieniu Jezusa Chrystusa.  

Wykonawcami i strażnikami są biskupi i papież. Kościół nie może zmieniać prawdy 

wiary, ale może je coraz lepiej rozumieć.                       
 

                                                                                              OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

 Nie znajdziemy w Piśmie Świętym opisu wniebowzięcia Maryi. Fakt 

ten jednak nie osłabia tej prawdy i niczego z niej nie ujmuje. Pokazuje jedynie, 

że Pismo Święte nie jest jedynym źródłem wiary, ale stanowi je wraz z 

Tradycją Kościoła. „Tradycja święta i Pismo Święte ściśle się z sobą łączą i 

komunikują. Obydwoje bowiem, wypływając z tego samego źródła Bożego, 

zrastają się jakoś w jedno i zdążają do tego samego celu”. Tradycja to Słowo 

Boże przekazane ustnie. W przypadku prawdy o wniebowzięciu Maryi to 

właśnie Tradycja stanowi podstawowy punkt odniesienia. 

 Maryja idzie ku górom, wstępuje. Z odległego Nazaretu zmierza 

w stronę wysoko położonej Jerozolimy, do Elżbiety, swej krewnej. Czyż 

nawiedzenie św. Elżbiety nie przypomina wzięcia do nieba Maryi? Podczas 

wniebowzięcia Matka Boża również idzie ku górze, nie ziemskiej, ale ku 

wyżynom nieba. Nie w stronę ziemskiej, ale niebieskiej Jerozolimy, w stronę 

prawdziwego górnego Syjonu. U progu domu Elżbiety Maryja słyszy od niej 

pozdrowienie: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony 

jest owoc Twojego łona” (Łk 1,42). Czyż te słowa nie oddają również wielkiej 

radości duchów niebieskich, które będą cieszyły się obecnością Maryi 

pomiędzy nimi? Słowa: „Skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do 

mnie?” (Łk 1,43), zdają się brzmieć także z ust aniołów, widzących Maryję 

wstępującą do chwały nieba z ciałem i duszą. 

 Dla nas wniebowzięcie Maryi jest przyczyną prawdziwej radości, jest 

zapowiedzią tego wspaniałego wyniesienia, które Trójca Święta 

przygotowuje swoim wybranym w nowej Jerozolimie. Jakże nie pragnąć 

nieba, tego wspaniałego wywyższenia aż do chwały, patrzenia na Boga twarzą 

w twarz, udziału w zmartwychwstaniu Chrystusa i radości Maryi 

wniebowziętej? Jak bardzo wniebowzięcie Maryi umacnia naszą nadzieję, 

nasze dążenie i pokazuje, dokąd zmierzamy, gdzie jest nasz prawdziwy dom.                                                                   
OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 

 

 



KOLOROWANKA 

 

 

 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 

WNIEBOWZIĘCIE 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

CO ZAMIAST CUKRU 

Któż nie lubi słodkich produktów? Tymczasem dietetycy i lekarze 

przestrzegają przed nadmiarem cukru, który przynosi naszemu organizmowi 

niewiele korzyści, a wręcz przeciwnie – spożywany w zbyt dużych ilościach 

powoduje wiele chorób i dolegliwości. Warto zatem poznać jego zamienniki. 

Miód 

Miód znany jest od wieków. Głównym jego składnikiem są cukry – fruktoza 

i glukoza, które są bardzo dobrze przyswajalne przez nasz organizm. Miód 

zawiera witaminy, np. z grupy B, a także niewielkie ilości składników 

mineralnych – wapnia, fosforu, żelaza, magnezu, potasu, fluoru. Możemy nim 

słodzić napoje, dodawać go do wypieków, deserów itp. 

Stewia 

Do produkcji używa się liści świeżych, suszonych lub sproszkowanych 

rośliny zwanej stewią. Najbardziej wartościowe są te zielone, zebrane tuż 

przed kwitnieniem. Stewia jest bardzo słodka (nawet 150-300 razy słodsza od 

cukru). Zawiera witaminy z grupy B i witaminę C oraz cenne minerały: 

magnez, chrom, wapń, potas, cynk, żelazo. Dietetycy zalecają spożywać tylko 

zielone bądź brązowe ekstrakty lub proszki z liści stewii, a unikać 

przejrzystych ekstraktów i białych proszków, które zostały silnie 

przetworzone i pozbawione cennych składników odżywczych. 

Ksylitol (cukier brzozowy) 

Cukier brzozowy, jak sama nazwa wskazuje, pozyskiwany jest z brzozy. Jest 

równie słodki jak zwykły cukier, ale zawiera zdecydowanie mniej kalorii. 

Ksylitol jest wskazany w profilaktyce osteoporozy, ponieważ zwiększa 

przyswajanie wapnia. Niemniej jednak nie można go używać w nadmiarze, 

gdyż może powodować kłopoty żołądkowe. Nadaje się do słodzenia napojów 

czy też jako dodatek do deserów. 
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