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Z LISTU ŚWIETEGO JAKUBA APOSTOŁA (JK 2,26): „TAK JAK CIAŁO BEZ DUCHA 

JEST MARTWE, TAK TEŻ JEST MARTWA WIARA BEZ UCZYNKÓW”.  

R O Z W A Ż A N I E    S Ł O W A     B O Ż EGO  
Sami dla siebie jesteśmy tajemnicą. Podobnie nasi bliźni dla nas. I 

potrzebujemy dużo cierpliwości, zanim coś z tej tajemnicy pojmiemy. 

Mozolnie staramy się poznawać „rzeczy tej ziemi”, świat stworzony, mikro- i 

makrokosmos. Dziś prosimy Ducha Świętego o mądrość serca, aby prowadził 

nas w głąb tajemnicy słowa Bożego, które dzisiaj usłyszymy, aby otworzył na 

moc Chleba eucharystycznego, ale również, by nauczył nas „liczyć dni nasze” i 

czytać rzeczywistość po Bożemu. 

„Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę Pana?”. Maryja jest 

wzorem osoby zdolnej codziennie stawać twarzą w twarz z misterium ukrytym 

w słowie Boga i wydarzeniach codzienności, mającej odwagę 

roztrząsania trudnej rzeczywistości życia i konfrontowania się z 

niezrozumiałymi jej wyzwaniami.  Maryja ciągle współpracowała z 

Duchem Świętym, który na Nią zstąpił. Dlatego słowa Boga Ojca i 

swego Syna, ale również słowa spotkanych ludzi oraz wydarzenia 

codzienności, mogła zachowywać w sercu. Czy i ja mam odwagę stawić czoło 

niezrozumiałym słowom i wydarzeniom życia, zachowywać je z szacunkiem w 

pamięci, by współpracując z Duchem Świętym, móc kiedyś wydobyć ukryty w 

nich sens? Różne sytuacje naszego życia są jak liczne stronnice wielkiej księgi, 

rozrzucone w nieładzie po świecie, które z szacunkiem trzeba zbierać, 

cierpliwie porządkować, byśmy kiedyś my sami, ale również inni, mogli 

odczytać przesłanie, jakie Stwórca przez nasze życie chce przekazać światu.  

 

 

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


    ODPUST PARAFIALNY 

ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY – 8 WRZEŚNIA 

Moment narodzin człowieka do ziemskiego życia, później narodzin do życia 

wiecznego ograniczają czas pielgrzymowania do domu Boga Ojca. Daty tych 

wydarzeń, w przypadku świętych utrwalamy jako liturgiczne wydarzenie 

całego Kościoła, który wspomina narodzenie się danej osoby dla nieba. 

Kalendarz liturgiczny przedstawia tylko trzy osoby świętowane liturgicznym 

obchodem: Pana Jezusa (25 XII), św. Jana Chrzciciela (24 VI) oraz Najświętszą 

Maryję Pannę (8 IX). Nie oznacza to jednak, że są to historyczne dni ich 

narodzin. Pismo Święte milczy na temat narodzin Maryi. Nie wiemy, gdzie i 

kiedy się urodziła. W jednym ze źródeł znaleziono datę 3 VIII, jako dzień 

narodzin Najświętszej Maryi Panny. Głównym źródłem wydarzeń 

historycznych są apokryfy – starożytne, nienatchnione pisma żydowskie o 

treści religijnej. Otóż jeden z tych utworów wyjaśnia, że Joachim i Anna – 

bezdzietni i upokorzeni – gorąco i szczerze modlili się. On na pustyni, a ona w 

domu. Otrzymali widzenie anioła, który oznajmił im o poczęciu się dziecka i o 

tym, że będzie ono sławne „po całej ziemi”. Tak też się stało. Anna poczęła i 

urodziła dziewczynkę (w siódmym miesiącu), którą nazwała Maryja. Tyle 

podaje apokryf. 

O wiele ważniejszy wydaje się zbawczy wymiar Jej narodzin. 

Mówi o tym fragment Listu do Rzymian (8,28-30), w którym 

św. Paweł opisuje plan Boży w odniesieniu do Maryi. Jest 

Ona powołana przez Trójcę Świętą. Bóg przeznaczył Ją do 

tego, aby była najściślej złączona z życiem Jego 

Jednorodzonego Syna. Bóg od zarania postanowił zbawić 

człowieka przez wcielenie Syna Bożego. Tym samym 

przewidział Maryję i wybrał Ją na Matkę Jezusa – Wcielonego Słowa. Stąd też 

święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny upamiętnia wydarzenie, które 

stanowi przygotowanie do zbawczego dzieła, jakiego dokona Jej Syn. 



LITURGIA   SŁOWA   NA   NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Księgi Mądrości. Któż z ludzi rozezna zamysł Boży albo któż pojmie wolę 

Pana? Nieśmiałe są myśli śmiertelników i przewidywania nasze zawodne, bo 

śmiertelne ciało przygniata duszę i ziemski namiot obciąża rozum pełen myśli. 

Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, z trudem znajdujemy, co mamy pod ręką – a 

któż wyśledzi to, co jest na niebie? Któż poznał Twój zamysł, gdy nie dałeś Mądrości, 

nie zesłałeś z wysoka Świętego Ducha swego? I tak ścieżki mieszkańców ziemi stały się 

proste, a ludzie poznali, co Tobie miłe i zostali ocaleni przez Mądrość.  Oto słowo 

Boże.  

 CZYTANIE z Listu św. Pawła Apostoła do Filemona. Najdroższy: Ja, stary Paweł, a teraz 

jeszcze więzień Chrystusa Jezusa – proszę cię za moim dzieckiem, za tym, którego 

zrodziłem w kajdanach, za Onezymem. Jego ci odsyłam; ty zaś jego, serce moje, 

przyjmij do domu. Zamierzałem trzymać go przy sobie, ale zamiast ciebie oddawał mi 

usługi w kajdanach, które noszę dla Ewangelii. Jednakże postanowiłem nie czynić 

niczego bez twojej zgody, aby dobry twój czyn był nie jakby z musu, ale z dobrej woli. 

Może bowiem oddalił cię od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na 

zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako 

brata umiłowanego. Takim on jest zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla 

ciebie zarówno łączności ze mną, przyjmij go jak mnie.  Oto słowo 

Boże.  

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza. Wielkie tłumy szły z 

Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie 

ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie 

samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie za 

Mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, 

nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, 

gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, 

zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał 

wykończyć”. Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim 

królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może 

stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli 

nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki 

pokoju. Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie 

może być moim uczniem”. Oto słowo Pańskie. 



O MODLITWIE  (5) 

Lecz niebawem niebo pokryło się burzowymi chmurami, zaczęło grzmieć, zaś silny 

powiew wiatru przygiął do ziemi wszystkie drzewa, tak że wszystkie szklane liście 

jodły całkiem się potłukły i nic z nich nie pozostało. 

Po burzy znów rozległ się lament: 

- Ach, ach! Teraz jestem podobna do wykałaczki! 

Bóg pojawił się nieomal natychmiast: 

- Co się stało? – zapytał. 

- Daj mi coś lepszego od tych liści ze szkła, tak delikatnych, że burza mi je wszystkie 
potłukła! Przydałyby mi się liście ze złota i srebra, bo połyskiwałyby w słońcu. 
- Dobrze – odpowiedział Bóg. – Będziesz zadowolona. Chcę, aby każdy był rad z tego, 
co mu dałem. 
Bóg rozkazał i jodełkę obsypały listki ze złota i srebra, które podobały się słońcu. 
Drzewo z upodobaniem błyskało swymi nowymi liśćmi i było szczęśliwe. Lecz niestety 
pewnego dnia dwóch obdartych włóczęgów przechodziło przez wzgórze. Gdy usiedli 
pod jodłą, żeby odpocząć i nieco się posolić, jeden z nich zauważył: 
- O rety! Wydaje mi się, że te liście są warte dużo pieniędzy. 
- I są na wyciągnięcie ręki – dodał trafnie drugi. 
W mgnieniu oka oberwali je wszystkie co do ostatniego i uciekli ile sił w nogach. Jodła 
zaniosła się donośnym płaczem: 
- Ach, ach! Znów jestem skrzywdzona i naga. To wszystko z mojej winy! Gdybym tylko 
mogła wrócić do moich ukochanych szpilek… Kozy by ich nie tknęły, burza by ich nie 
potłukła, a złodzieje nie ukradli. Sama sobie jestem winna!  
Bóg, który wszystko słyszy, przybył i znowu się nad nią ulitował:  
- Stałaś się przez to wszystko mądrzejsza, co zasługuje na nagrodę. Dostaniesz z 

powrotem swoje igiełki, a jeśli uznasz, że ten 
strój jest zbyt skromny w porównaniu z innymi 
drzewami, to na pocieszenie podaruję ci czas 
świąteczny: na każde Boże Narodzenie ludzie 
będą cię przyjmować w swoich domach. Będą 
cię ozdabiali złotem i srebrem, i blaskiem 
świeczek, a dzieci się będą tobą zachwycały, 
śpiewając wokół ciebie. I stało się tak. Od 

tamtej pory jodełka już nie ma powodu do narzekań. Co roku staje się zupełnie 
wyjątkowym drzewkiem.  
                              [KORZYSTANO: B.FERRERO – WIERZĘ.]  



O MODLITWIE  (5) 

Kapryśna jodła   

Pewnego dnia dawno, dawno temu, Bóg przechadzał się po ziemi, żeby sprawdzić, czy 

wszystko na niej jest w porządku. Musiał czasem przystanąć, żeby zmniejszyć jakąś 

górę, wprowadzić rzekę w jej koryto, uspokoić lwa lub pogłaskać gazelę. Gdy tak 

spokojnie spacerował, dotarł daleko, aż na północ i znalazł się na wzgórzu. Na którym 

rosły trzy brzozy, dwa dęby i mała jodła. Właśnie tam rozlegało się znienacka głośne 

westchnienie. 

- Czy stało się coś złego? – spytał Bóg. 

- To ja, Panie – poskarżyła się jodła. - Dlaczego pokryłeś mnie takimi marnymi 

szpilkami? Rosnę wyżej niż brzozy i wkrótce będę wyższa od dębów. Z pewnością 

zasłużyłam na inne ubranie niż to, przez które przypominam poduszkę do igieł… 

Bóg się uśmiechnął i zapytał: 

- Jaki rodzaj ubrania chciałabyś mieć? 

- Chcę mieć piękne, szerokie i miękkie liście, tak jak inne drzewa. 

- Stanie się, jak chcesz – odpowiedział Bóg. – powinnaś być zadowolona. Pragnę, żeby 

wszyscy byli zadowoleni z tego, jacy są. 

I Bóg sprawił, że mała jodła pokryła się szerokimi i miękkimi liśćmi, którymi mogła się 

teraz pysznić. Ale trwało to krótko, bo zaraz potem pojawiły się żarłoczne kozy, które 

objadły ją doszczętnie z listowia, nie pozostawiając po nim ani śladu. 

Jodła zapłakała rzewnymi łzami: 

- Ach, ach! Zabrały mi ubranie i jak ja teraz wyglądam! 

Bóg to usłyszał i wrócił: 

- Co mogę dla ciebie zrobić? – spytał. 

- Daj mi coś lepszego niż te zjedzone liście. Na przykład takie ze szkła, które mogłyby 

dźwięczeć na wietrze. Przynajmniej nikt nie będzie miał na nie ochoty.  

- Dobrze zdecydował Bóg. – Będziesz zadowolona. Chcę, aby każdy cieszył się tym, 

kim jest. 

Bóg rozkazał i drzewko w jednej chwili przystroiło się liśćmi ze szkła, mieniącymi się 

tęczowo, które dźwięczały na wietrze. Nikt nie miał ochoty ich zjadać. 

A jodła z upodobaniem wsłuchiwała się w śpiew swoich liści, pławiąc się w szczęściu. 

 



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

STRATEGIA OSŁA 

Żyli kiedyś stary człowiek i stary osioł. Któregoś dnia osioł wpadł do studni, już 

wyschniętej, ale głębokiej. Biedne zwierzę ryczało przez cały dzień i mężczyzna 

zastanawiał się, jak je wyciągnąć ze studni. W końcu jednak pomyślał, że osioł 

jest bardzo stary i słaby, a on sam od dawna zdecydował się wypełnić ziemią 

wyschniętą studnię. 

Postanowił pogrzebać zwierzę. Poprosił sąsiadów, aby wszyscy zaopatrzyli się 

w łopaty i zaczęli zrzucać ziemię do studni. Osioł znów zaczął ryczeć ze 

wszystkich sił. Po pewnym czasie, ku zdumieniu wszystkich, ze studni nie 

dochodził żaden głos.  

Właściciel osła spojrzał do studni, sądząc, że zwierzę nie żyje, ale zobaczył 

niewiarygodny obrazek: ilekroć zrzucano porcję ziemi, osioł deptał ją 

kopytami. Jego właściciel i sąsiedzi nadal wsypywali ziemię, a osioł deptał ją, 

tworząc coraz wyższą górkę. W końcu udało mu się wyskoczyć ze studni. 

Małpa rzuciła orzechem kokosowym w głowę mędrca. Człowiek ten podniósł 

go, wypił z niego mleko, zjadł miąższ, a z łupiny zrobił sobie kubek. 

Życie nie przestanie nigdy rzucać nam pewnych łopat ziemi albo orzechów 

kokosowych, ale my potrafimy wyjść 

ze studni, jeśli razem zareagujemy 

właściwie. Każdy problem daje nam 

możliwość zrobienia jednego kroku 

naprzód, każdy problem ma jakieś 

rozwiązanie, jeżeli nie uznamy się za 

zwyciężonych… 

  [KORZYSTANO: B. RERRERO – 

ALE MY MAMY SKRZYDŁA] 

 



KSIĘGI    STAREGO    TESTAMENTU 

MĘCZENNICY MACHABEJSCY. Księgi Machabejskie opowiadają o 

prześladowaniach, które rozpoczął Antioch IV Epifanes. Wydarzenia opisane 

miały miejsce w latach 175 – 161. Autor pragnął przekonać swoich czytelników 

o nadludzkiej sile człowieka wierzącego, nawet podczas prześladowań. 

Bohaterami tych ksiąg (są dwie) jest siedmiu braci i ich matka. Zostali oni 

poddani torturom, gdyż król chciał ich zmusić do spożycia wieprzowiny 

zakazanej przez żydowskie Prawo. Jeden z braci oznajmił, że są oni „gotowi 

raczej zginąć, aniżeli przekroczyć ojczyste prawa”. Król rozgniewał się kazał 

rozpalić ogień pod ogromną patelnią i kotłami. Pierwszy poddany torturom był 

ten, który przemówił w imieniu wszystkich. Obcięto mu język, ściągnięto skórę 

z głowy i obcięto końce członków. Uczyniono to na oczach matki i braci. 

Ponieważ jeszcze żył smażono go na patelni.  Patrząc na męczeństwo brata i 

syna, pozostali napominali się, aby mężnie złożyć życie. Kiedy ściągnięto skórę 

z głowy drugiego, zapytano go, czy zje wieprzowe mięso, odparł po hebrajsku: 

„Nie!” Tuż przed śmiercią powiedział: „Ty, zbrodniarzu, odbierasz nam to 

obecne życie. Król świata jednak nas, którzy umieramy za Jego prawa, wskrzesi 

i ożywi do życia wiecznego”. Przyprowadzano kolejnych młodzieńców i każdy 

był gotowy na śmierć. Prawo Boże było dla nich najważniejsze. W pogardzie 

mieli swoje ciało. Szósty brat tuż przed śmiercią napomniał króla: „Ty jednak 

nie przypuszczaj, że pozostaniesz bez kary, skoro odważyłeś się prowadzić 

wojnę z Bogiem”. Godna podziwu była matka. Straciła ona siedmiu synów 

jednego dnia i zniosła to mężnie. Nadzieję bowiem pokładała w Panu. Ostatni, 

najmłodszy brat był poddany szczególnie perfidnym namowom. Król obiecał 

mu bogactwo, intratne stanowiska, szczęście, jeżeli odwróci się od ojczystych 

praw. Młodzieniec nie zwracał na to żadnej uwagi. Zmuszono także matkę, by 

przekonała najmłodszego syna do posłuszeństwa wobec króla. Ona zgodziła 

się, ale gdy ją przyprowadzono do niego, namawiała go, by pozostał wierny 

Bogu.  Taką decyzję przekazał najmłodszy swoim oprawcom. Wtedy król 

rozgniewał się i kazał go poddać jeszcze straszniejszym męczarniom niż innych. 

Tak i ten zakończył życie czysty i pełen ufności w Panu. Ostatnia po synach 

zmarła matka. 



MSZA ŚWIĘTA  (15) 

Msza święta może być ciężarem, bądź przykrym 

doświadczeniem. Może jawić się tylko jako obowiązek. Wszystko 

zależy od naszej wiedzy. Zależy od pojmowania relacji między 

dobrym Bogiem – Ojcem i ludźmi – dziećmi Bożymi. Kiedy 

zrozumiemy, że jest to wyróżniające nas zaproszenie, zaczynamy 

pojmować, że jest to Uczta miłości, radości, zażyłości z Bogiem i 

przyjaźni z ludźmi. Wtedy czujemy się zaszczyceni, że możemy w 

niej uczestniczyć. I taka postawa jest poprawna. Wiemy, że 

zaprasza nas Bóg, który nas miłuje, więc jeśli i my choć trochę Go 

miłujemy, to bardzo chętnie z tego zaproszenia skorzystamy. 

Pan Bóg o wszystko zadbał. Pokonał przestrzeń i czas 

pomiędzy Golgotą a Ołtarzem w 

naszej parafii. Podjął nadzwyczajne 

środki, byśmy mogli razem z Nim 

zasiąść do stołu. To nie jest 

symboliczne stwierdzenie. Jego 

obecność jest prawdziwa i 

rzeczywista. Wiemy już trochę o Mszy świętej, a zatem stajemy 

zdumieni wobec tego, czego On dokonał. A wszystko jest darem 

Jego Miłości. Pan Bóg nie czyni niczego pochopnie. Jego 

pedagogika przygotowuje ludzi do zrozumienia Jego czynów bardzo 

powoli. Uczta Pańska też przygotowywana była przez wieki. 

Świadczą o tym fragmenty Starego Testamentu, które ukazują 

wstępne informacje prowadzące do uformowania się Eucharystii. 

Na pewno pierwszym obrazem przypominającym Mszę świętą jest 

ofiara Abrahama. Pan nakazuje mu złożyć swojego syna w ofierze 

całopalnej. Przepiękny opis uczty, na którą zaprasza i którą 



przygotował Bóg, znajduje się u Izajasza (Iz 25,6): „Pan Zastępów 

przygotowuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego 

mięsa, ucztę wybornych win, z najprzedniejszego mięsa, z 

najprzedniejszych win”. Także inne obrazy prowadzą do 

zrozumienia Mszy świętej: zesłanie manny na pustynię, chleby 

pokładne, Pascha, krew baranka, którą Izraelici posmarowali 

odrzwia ratując się w ten sposób przed śmiercią. Kopalnią wiedzy o 

powstawaniu Mszy świętej jest List św. Pawła do Hebrajczyków. 

Najważniejszym źródłem jest Ostatnia Wieczerza. Ostatnia, ale i też 

ostateczna forma przeistoczenia elementów pożywienia w Ciało i 

Krew Jezusa. Powyżej napisałam, że to Bóg sam zaprasza na Ucztę. 

A teraz zapytajmy kogo? Bezpośrednio nasuwa się odpowiedź 

wszystkich, ale gdy przyjrzymy się Chrystusowym przepowiedniom, 

to zauważymy, że Gospodarz wyróżnia ubogich, cierpiących, 

pokrzywdzonych, odrzuconych. Tacy ludzie są dla Boga najmilszymi 

uczestnikami Jego Uczty. Zajrzyjmy znowu do Księgi Proroka 

Izajasza (Iz 55,1-3): „O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody, 

przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy. Kupujcie i spożywajcie 

(dalejże kupujcie), bez pieniędzy i bez płacenia za wino i mleko! 

Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem? I waszą 

pracę – na to, co nie nasyci? Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie 

przysmaki i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Nakłońcie 

wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza 

żyć będzie”. Wszystko jest gotowe. Bóg przygotował w swoim 

Królestwie miejsce dla każdego z nas. Wystarczy przyjść i ucztować 

z Panem. 

 



KRZYŻÓWKA 

 

 


	2723b4e25afea379533455dac54b0ee4b561e26cd4f03fcb9f913161aec5985c.pdf
	2723b4e25afea379533455dac54b0ee4b561e26cd4f03fcb9f913161aec5985c.pdf
	2723b4e25afea379533455dac54b0ee4b561e26cd4f03fcb9f913161aec5985c.pdf
	2723b4e25afea379533455dac54b0ee4b561e26cd4f03fcb9f913161aec5985c.pdf

