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ŚWIĘTA MATKA TERESA Z KALKUTY: „ISTNIEJE GŁÓD ZWYKŁEGO 

CHLEBA, ALE ISTNIEJE TEŻ GŁÓD MIŁOŚCI, DOBRA, WZAJEMNEGO 

SZACUNKU – I TO JEST WIELKA BIEDA, Z POWODU KTÓREJ CIERPI DZISIAJ 

TAK WIELU LUDZI.      ///*\\\  

R O Z W A Ż A N I E    S Ł O W A     B O Ż E G O 

„Kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś (tych, którzy) nie mają czym tobie się 

odwdzięczyć”. Jezus zaprasza do bezinteresowności, ale 

najpierw daje przykład posługi. On, Pan, jak w 

wieczerniku, klęka u naszych stóp. Proponuje obmycie z 

grzechu, gratis. Daje nam siebie w słowie i w 

eucharystycznym Chlebie, gratis. Drogą łaskę, której 

ceną jest Jego Ciało i Krew, daje nam darmo. Nie mamy 

jak, ani czym Mu się odwdzięczyć, ale możemy Go 

naśladować. „Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy; (…) im większy 

jesteś, tym bardziej się uniżaj, a znajdziesz łaskę u Pana”. Słowa Syracha: 

„Synu, rzeczy swe odprawuj w cichości, (…) Imeś jest większy, pokorniej 

się we wszystkim zachowaj i najdziesz łaskę przed Bogiem”, mogą być 

zaproszeniem do wpatrywania się w Maryję, w której się urzeczywistniły. 

Ona cicha mieszkanka prowincjonalnego miasteczka, usłyszała od Bożego 

posłańca: „znalazłaś (…) łaskę u Boga” (Łk 1,30). 

PSALM:   TY, DOBRY BOŻE, BIEDNEGO OCHRANIASZ. 

SPRAWIEDLIWI CIESZĄ SIĘ I WESELĄ PRZED BOGIEM, / I ROZKOSZUJĄ RADOŚCIĄ. 

/ ŚPIEWAJCIE BOGU, GRAJCIE JEGO IMIENIU, / BO PAN MU NA IMIĘ. 

 

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


     LITURGIA   SŁOWA   NA   NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Mądrości Syracha. Synu, z łagodnością prowadź swe sprawy, a każdy, 

kto jest prawy, będzie cię miłował. Im większy jesteś, tym bardziej się uniżaj, a 

znajdziesz łaskę u Pana. Wielka jest bowiem potęga u Pana i przez pokornych 

bywa chwalony. Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa, albowiem nasienie zła 

zapuściło w nim korzenie. Serce rozumnego rozważa przypowieść, a ucho 

słuchacza – to pragnienie mędrca.   Oto słowo Boże.  

 CZYTANIE z Listu do Hebrajczyków. Bracia: Nie przyszliście do namacalnego 

płonącego ognia, do mgły, do ciemności i burzy ani też do grzmiących trąb i do 

takiego dźwięku słów, iż wszyscy, którzy go usłyszeli, prosili, aby do nich nie 

mówił. Wy natomiast przyszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego – 

Jeruzalem niebieskiego, do niezliczonej liczby aniołów, na uroczyste 

zgromadzeniem i do Kościoła pierworodnych, którzy są zapisani w niebiosach, do 

Boga, który sądzi wszystkich, do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy już doszli 

do celu, do Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa.   Oto słowo Boże.     

SŁOWA EWANGELII według świętego Łukasza. Gdy Jezus 

przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby 

w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem 

opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak 

sobie pierwsze miejsca wybrali. Tak mówił do nich: „Jeśli 

cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, 

by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. 

Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a 

wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz 

zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten, który cię 

zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt wobec 

wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie 

poniżony, a kto się uniża będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił, 

mówił także: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół 

ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie 

zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, 

ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają 

się czym tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy 

zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.   Oto słowo Pańskie.  



N I E D Z I E L N E     Z A M Y Ś L E N I A 

WCZORAJ I DZISIAJ 

Jezus przybywa do Nazaretu, w którym był wychowany. Wchodzi do 

synagogi, zgodnie ze zwyczajem w dniu szabatu. Wstaje, by przeczytać 

urywek. Dają Mu księgę proroka Izajasza. On rozwinąwszy ją, czyta: „Duch 

Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym 

niósł ubogim dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 

przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski 

od Pana”. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł, a oczy wszystkich w 

synagodze były w Nim utkwione. Począł więc mówić do nich: „Dziś spełniły 

się słowa Pisma, któreście słyszeli …” Na te słowa wszyscy w synagodze 

unieśli się gniewem. 

Wtedy to, jak jest w zwyczaju, w niedzielę w 

kościele kapłan wstaje, by czytać. Podają mu 

księgę. On otwiera ją i czyta: „Zostałem 

posłany, by powiedzieć biednym, że mają 

szczęście będąc biednymi, by głosić 

więźniom, że pozostają w więzieniu, by 

powiedzieć niewidomym, że nie odzyskają 

wzroku, by odebrać uciemiężonym resztki ich 

wolności, by ogłosić, że ten rok będzie rokiem 

takim samym jak wszystkie inne…”. Kapłan zamyka księgę i 

siada. W kościele wszyscy wpatrują się w niego. Kapłan mówi 

do nich: „Dzisiaj wszystko jest w porządku…”. 

Wówczas w kościele daje się słyszeć ogromne westchnienie ulgi. 

Może nie jest aż tak, ale dlaczego nie pomyśleć o tym? 



MSZA ŚWIĘTA  (14) 

Pokora. To następna 

refleksja po uczestnictwie 

we Mszy Świętej. Pokora 

i jej potrzeba do 

zrozumienia życia, do 

zrozumienia prawdy o nas 

ludziach. Poczucie się 

wielkim człowiekiem jest w 

naszych czasach bardzo łatwe. Człowiekiem, który panuje nad 

przyrodą, potrafi ją przemieniać, który bywa w kosmosie, 

„stwarza” komputeryi inne cywilizacyjne gadżety (nie mówiąc o 

broni). Nabyta wiedza bez współuczestnictwa Pana Boga, 

często niszczy człowieka. Człowiek sam siebie niszczy. Jezus, 

który jest Prawdą i Życiem, pokazuje nam drogę pokory do 

naśladowania. Drogę, która nie niszczy, ale prowadzi do Życia, 

do działania polegającego na podejmowaniu służby wobec ludzi 

na chwałę Pana Boga. Msza Święta nieustannie pokazuje nam 

lekcję pokory, którą dostajemy od naszego Pana Jezusa 

Chrystusa. Poczucie się kimś zwyczajnym, kimś – kto dzięki swej 

małości jest w stanie miłować wszystkich – jest tak naprawdę 

początkiem wielkich spraw. Prologiem do pierwszej Eucharystii 

w Wieczerniku jest akt umywania nóg przez Jezusa. Nasz Pan 

okazuje dużo cierpliwości, by ludzie – apostołowie – potrafili 

zrozumieć znaczenie pokory w służbie człowiekowi. Msza 

Święta będąca powtarzaniem się działania Jezusa dowodzi, że 

wielka pokora prowadzi człowieka do wielkiej Miłości. A owa 

oczyszczona Miłość powoduje, że człowiek jest zdolny do 

wielkich czynów, które zamieniają się w dobro dla ogromnej 



liczby ludzi. Śmierć Jezusa, prowadzi do zmartwychwstania, do 

pokonania śmierci, do odkupienia win, do zbawienia i jest 

największą na świecie Ofiarą, która przynosi największe dzieło. 

Dzieło zbawienia ludzkości. Nie ma nic większego od tego, co 

uczynił Chrystus dla nas.  

Msza święta pozwala uczestniczyć nam w tym dziele. Daje 
też możliwość naśladowania Jezusa. Kiedy mamy tchnienie, 
„coś nam wpada do głowy”, pomysł na realizację czegoś, co 
może nas przerastać, wtedy spójrzmy na Mistrza i po kolei 
ubierzmy się najpierw w pokorę myśląc o sobie i o otaczającym 
świecie. Zobaczmy, że tak naprawdę jesteśmy nikim, że nic nie 
potrafimy sami, ale wszystko możemy w tym, który nas 
umacnia. Dalej pragnijmy, tak jak Jezus wisząc na krzyżu 
pragnął naszej miłości, by wzbudzić w sobie miłość do ludzi, 
którym chcemy służyć, także do czynu i z całych sił chciejmy, by 
nasze pragnienie zmartwychwstało. Jeżeli powstają w takim 
procesie czyny – np. adopcje 
dzieci i nasze pragnienie jest 
złączone z zaufaniem i miłością 
do Boga Ojca, nie mów, że 
czegoś nie można zrobić. Przy 
Bożej pomocy wszystko jest 
możliwe. Nie mów, że w naszej 
parafii nic się nie uda. Bo to 
powiedzenie wskazuje nie tylko 
na małą wiarę, ale też na to, że 
za mało umiłowałeś. 
  



PLAN   ADORACJI   NAJŚWIĘTSZEGO   SAKRAMENTU 
 

(3/4 września 2019 r. - WT/ŚR) 
 
18.00 Msza św. na rozpoczęcie Wieczystej Adoracji  
Najświętszego Sakramentu 
18.30 - 19.30 GZIN WIOSKA – PRAWA STRONA 
19.30 - 20.30 GZIN WIOSKA – LEWA STRONA 
 20.30  Różaniec i Apel Jasnogórski 
21.00 - 22.00 GZIN DOLNY 
22.00 - 23.00 GZIN WYBUDOWANIA 
23.00 -   0.00 CZARŻE I – LEWA STRONA 
  0.00 -   1.00 CZARŻE II – PRAWA STRONA 
  1.00 -   2.00 CZARŻE DZIAŁKI 
  2.00 -   3.00 CZARŻE GAĆ 
  3.00 -   4.00 DĘBOWIEC 
  4.00 -   5.00 DROGA DO DĘBOWCA 
  5.00 -   6.00 BORKI 
  6.00 -   7.00 NOWE DZIAŁKI 
  7.00 -   8.00 CZARŻE – UL. BAŁTYCKA 
  8.00 -   9.00 CZEMLEWO – PRAWA STRONA 
  9.00 - 10.00 CZEMLEWO – LEWA STRONA 
10.00 - 11.00 DROGA CZEMLEWO – CZARŻE 
11.00 - 12.00 RAFA i SŁOŃCZ GÓRNY 
12.00 - 13.00 DROGA ŻWIROWA 
13.00 - 14.00 SŁOŃCZ DOLNY 
14.00 - 15.00 POD WAŁEM 
         15.00  nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 
15.30 - 16.30 DO WAŁU 
16.30 – 17.30 adoracja indywidualna 

17.30  Różaniec, Nowenna i zakończenie Adoracji Najświętszego 
Sakramentu 

 
Okazja do spowiedzi – przed Mszami i w czasie nabożeństw 

  



KSIĘGI    STAREGO    TESTAMENTU 

KSIĘGA JONASZA. Autor opowiadania o Jonaszu zaczerpnął imię dla swego 
bohatera prawdopodobnie z drugiej Księgi Królewskiej, gdzie wymienia się 
proroka Jonasza. Prorok ten głosił słowo Boże podczas rządów Jeroboama 
II. Postać Jonasza przybrano w barwną legendę, której celem jest 
pouczenie, w jaki sposób Pan Bóg potrafi urzeczywistnić swoje zamiary, 
szanując nawet oporną wolę człowieka. Znana nam dziś księga Jonasza 
powstała już po niewoli babilońskiej, ale jeszcze przed II wiekiem przed 
Chrystusem. Pan Bóg wysłał proroka Jonasza do Niniwy, ponieważ jej 
mieszkańcy grzeszyli, a prorok miał ich napomnieć. Jonasz nie chciał 
wypełnić polecenia Boga. Znalazł okręt płynący do Tarszisz i wsiadł na 
niego. Kiedy byli na pełnym morzu Pan zesłał wicher i rozgorzała burza. 
Okrętowi groziło rozbicie. Żeglarze wyrzucili z niego ładunek i wszyscy 
zaczęli się modlić do swoich bogów. Tylko Jonasz zszedł na samo dno 
statku, ułożył się wygodnie i zasnął. Namawiano Jonasza, by także modlił 
się do swojego Boga. W końcu żeglarze rzucili losy, by dowiedzieć się kto 
przyniósł to nieszczęście na nich. Los padł na Jonasza. Wypytywano go o 
kraj, z którego pochodził i o wiele innych spraw. Wiedziano także, że 
Jonasz uciekał przed Panem, a burza była karą. Sam Jonasz kazał im 
wyrzucić siebie za burtę. Morze ucichnie i statek z załogą będą uratowani. 
Żeglarze wzięli Jonasza i wrzucili go w morze. Zapanowała cisza. Ludzi 
ogarnęła bojaźń przed Bogiem. Złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby. Pan 
posłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza. Prorok był w niej 3 dni i 3 noce. Z 
jej wnętrzności modlił się do Boga. Pan przemówił do Jonasza powtórnie, 
nakazując mu pójście do Niniwy i głoszenie jej upomnienia. Tak też Jonasz 
uczynił. Kiedy dotarł do miasta wołał: „Jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie 
zburzona”. Mieszkańcy uwierzyli Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory. To 
samo uczynił król Niniwy. Pościły też zwierzęta. Król wydał rozkaz, by 
każdy odwrócił się od złego postępowania. Pan Bóg widząc ich skruchę 
ulitował się nad Niniwą i nie zesłał kary. Jonasz spodziewał się, że miasto 
zostanie ukarane. Gdy Bóg okazał się miłosierny, Jonasz oburzył się na 
Pana. Tym razem dobry Bóg ulitował się nad Jonaszem, przebaczając mu 
jego bunt. 
  



O   MODLITWIE   (4) 

Po upływie dnia siódmego Pan powrócił, aby popatrzeć na to, 

co stworzył. Znalazło się parę rzeczy do poprawienia. Były na 

brzegach rzek piękne kamienie, szare, zielone i cętkowane. Ale 

pod ziemią były kamienie niewidoczne i bardzo z tego 

niezadowolone. Bóg postanowił je pocieszyć i oto powstały 

diamenty i szmaragdy oraz miliony innych iskrzących się 

klejnotów, na dole, w głębinach ziemi. Pan spojrzał na kwiaty, 

jeden piękniejszy od drugiego, lecz czegoś jednak im 

brakowało. Pan pomyślał i tchnął w nie przyjemną woń. Tak oto 

kwiaty ubrały się w zapach. Pewien ptaszek, szary i smutny, 

usiadł Mu na dłoni. Gdy Bóg lekko zagwizdał, zaczął on 

wydawać trele. Pan rzekł coś w stronę nieba, a ono się 

zarumieniło. I tak powstał zachód słońca. Lecz co Pan zawsze 

będzie szeptać człowiekowi, żeby był dobry? 

TAMTEGO, DAWNO MINIONEGO DNIA, DAWNO MINIONEGO 

PORANKA, BÓG POWIEDZIAŁ CZŁOWIEKOWI TRZY KRÓTKIE 

WYRAZY: „ J A   C I E B I E   K O C H A M  ”. 

 

 

 



O MODLITWIE  (4) 

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY 

MOJA „K A R T A   P A M I Ę C I” 
Bóg pragnął, aby powstał świat, podobnie jak mama i tata pragną 

narodzin dziecka. On jest naszym Ojcem, więc kocha nas czule i ochrania 

nas jak najlepszy Tato. 

MOJA M O D L I T W A 

JAK WIELKIE JEST TWE IMIĘ! 

O panie, nasz Boże, 

jak wielkie jest Twe imię 

na całej ziemi! 

Kiedy zatrzymuję się, aby popatrzeć na niebo,  

księżyc i gwiazdy, które zapalasz wieczorem, 

myślę sobie:  

Jak to możliwe, Panie, 

że troszczysz się także o mój los, 

 chociaż jestem tak mały?  

A jednak to Ty, stwórca całego świata,  

myślałeś z miłością także o mnie  

i dałeś mi serce zdolne do tego,  

żeby odpowiadało miłością  

na Twoją miłość. 
                                                                (według Psalmu 8) 

                                                                         

                          [korzystano z: B. Ferrero „WIERZĘ”] 

  



REFLEKSJE O PIERWSZYM WRZEŚNIA 1939 R 

To już 80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Zasłona wielu lat 

rozmywa obraz tragedii, jaka spadła na Polskę tego dnia w 1939 r. Trudno 

wyobrazić sobie szok, jaki musiało wywrzeć nagłe natarcie świetnie 

wyposażonej, niemieckiej armii na Polskę, a na umysły, emocje i uczucia 

religijne ludzi w szczególności. Ten moment w naszej historii jawi się jako 

brama zła. Po 20 latach okresu międzywojennego, okresu optymizmu, 

budowy Polski i odbudowy wewnętrznej Polaków, szatan dopadł nasz kraj, 

kraj mlekiem i miodem płynący, by zamienić go w piekło na ziemi. I nie 

jest to symboliczne ujęcie tego, co się wtedy rozpoczęło, ale prawdziwe, 

realne. Piekło. Wiem, że jest to temat rzeka. Nie chcę przedstawiać faktów 

historycznych. Urodziłam się po wojnie i na moje życie 1 września 39 r. też 

wycisnął piętno. Pamiętam, że byłam bardziej przerażona słuchając 

strasznych opowieści niż ci, którzy uczestniczyli w tych apokaliptycznych 

czasach. Każda wojna oraz wszystkie ideologie prowadzące do zła, do 

wynaturzenia, do zabijania się ludzi – powstawania brata przeciwko bratu, 

do szkalowania, obmowy i jawnego występowania przeciwko dobru, są 

intencją Złego do panowania nad światem. Ileż nienawiści niósł ze sobą 

faszyzm. Do dziś możemy oglądać pomniki tej ideologii – niemieckie obozy 

koncentracyjne. Przeciwieństwem zła jest dobro. Przeciwieństwem 

szatana jest Bóg. Pięć lat panowania zła – faszyzmu nie zniszczyło tych, 

którzy podążali za dobrem. Może dlatego władca ciemności sięgnął po 

następną broń – komunizm i socjalizm, by nią dokończyć dzieła 

zniszczenia. 

Tak niewiele potrzeba, by żyć szczęśliwie w pokoju i radości. Trzeba tylko 

zapamiętać jedno zdanie: „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. 

Wierzę, że jest coraz więcej ludzi trzeźwo myślących, dlatego zło wymyśla 
coraz to bardziej perfidne środki walki. Strach pomyśleć w co może 
rozwinąć się ideologia LGBT. Ideologia, która podobnie jak faszyzm, 
komunizm i socjalizm, zmierza bardzo wyraźnie do tego, by zniszczyć 
rodzinę. W naszych czasach jest łatwo zrozumieć, dlaczego Bóg wybrał 
właśnie rodzinę jako miejsce swojego objawienia. BOŻE – DOBROCI 
NIESKOŃCZONA – ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI. 
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