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PAPIEŻ FRANCISZEK: „JEZUS Z KRZYŻA UCZY NAS WIELKIEJ 

ODWAGI WYRZECZENIA”. 

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

Można jak Izraelici na pustyni, być ludem o twardym karku albo jak 

faryzeusze czy uczeni w Piśmie szemrać i zamykać się na Jezusa pragnącego 

okazać grzesznikom miłosierdzie Ojca. Ale można też, jak św. Paweł, dawniej 

bluźnierca, prześladowca i oszczerca, uznać swój grzech i dostąpić miłosierdzia. 

Nawrócenie jest łaską, o którą prośmy dziś i w najbliższym tygodniu: „Boże 

wejrzyj na nas (…), abyśmy mogli doznawać skutków Twojego miłosierdzia”. 

 Jezusowe przyjmowanie marnotrawnych dzieci Ojca jest naznaczone 

cierpieniem uprzednim i wciąż trwającym oczekiwaniem. Jezus, przyjmując 

wracającego, a wciąż niedojrzałego, czeka na jego dojrzewanie. Historia dwóch 

braci pokazuje, że można, „zabrawszy wszystko”, uciec w dalekie strony, ale 

można też zagubić się w domu, nie odkrywszy tego, co kryje się w słowach: 

„wszystko co moje do ciebie należy”. Sponiewieranego młodszego syna ojciec 

przytula ramionami, a zapracowanego starszego syna przytula słowami: „Moje 

dziecko…”. 

 

PSALM (51): WSTANĘ I WRÓCE DO MOJEGO OJCA. 

ZMIŁUJ SIĘ NADE MNĄ, BOŻE, W ŁASKAWOŚCI SWOJEJ,/…/ OBMYJ MNIE ZUPEŁNIE Z 

MOJEJ WINY/ I OCZYŚĆ MNIE Z GRZECHU MOJEGO../ STWÓRZ BOŻE WE MNIE SERCE 

CZYSTE / I ODNÓW WE MNIE MOC DUCHA./…/PANIE, OTWÓRZ WARGI MOJE,/ A USTA 

MOJE BĘDĄ GŁOSIĆ TWOJĄ CHWAŁE./BOŻE, MOJĄ OEIARĄ JEST DUCH 

SKRUSZONY,/POKORNYM I SKRUSZONYM SERCEM TY, BOŻE, NIE GARDZISZ. 

 

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


  LITURGIA   SŁOWA   NA   NIEDZIELĘ 

 SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa 

wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 

w Piśmie, mówiąc: „ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im 

wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z 

nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za 

zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca 

do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: „Cieszcie się 

ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”. Powiadam wam: 

Tak samo w niebie będzie radość z jednego grzesznika, który się 

nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 

którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, 

mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czy nie zapala światła, nie 

wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza 

przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, która 

zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych z 

powodu jednego grzesznika, który się nawraca”. 

 Powiedział też: „Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich 

rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada”. Podzielił 

więc między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał 

w dalekie strony i tam roztrwonił swoja własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy 

wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć 

niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a 

ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek 

strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił 

się i rzekł: „Iluż to najemników mego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu 

przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, 

zgrzeszyłem przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać 

się twoim synem: uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się 

więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i 

wzruszył się  

głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go.            

 



A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Niebu i wobec ciebie, już nie jestem 

godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście 

szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i weselić się, ponieważ 

ten syn mój był umarły, a znów ożył; zginął, a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. Tym 

czasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał 

muzykę i tańce.  Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: 

„Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go 

zdrowego”> Rozgniewał się na to i nie chciał wejść: Wtedy ojciec jego wyszedł i 

tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy 

twojego nakazu; ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. 

Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, 

kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. Lecz on mu odpowiedział: „moje dziecko, ty 

zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy. A trzeba było weselić się i 

cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”.  Oto 

słowo Pańskie. 

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

 R A N D K A  
- Chcesz pójść ze mną do kina? 
- A co chcesz zobaczyć? 
- Ciebie! 
 

Moja najmłodsza córeczka wymagała, bym co wieczór czytał jej jedną bajkę 
przed snem. Któregoś dnia pomyślałam, że mogłabym kupić jej kasetę z 
nagranymi bajkami. Dziewczynka nauczyła się włączać magnetofon i wszystko 
funkcjonowało dobrze przez kilka dni. Jednak pewnego wieczoru wręczyła mi 
książkę z bajkami. 
- Kochana – powiedziałam – umiesz uruchomić magnetofon. 
- Tak, ale nie mogę usiąść przy tobie blisko, objęta twoim ramieniem! – 
odpowiedziała dziewczynka. 
 

Liczą się osoby. Nie rzeczy. 
[KORZYSTANO: B. FERRERO „ALE MY MAMY SKRZYDŁA”] 



KSIĘGI    STAREGO    TESTAMENTU 
K S I Ą Ż Ę    P O K O J U   -  M E S J A S Z 

Prorocy śledzili uważnie życie swojego narodu; piętnowali niesprawiedliwość i 

brali w obronę najbiedniejszych. Szczególną ich troską były losy przymierza, jakie Bóg 

zawarł z narodem wybranym. Odważnie występowali przeciw tym królom, którzy 

hołdowali królom pogańskim, zapominając, że jedynym władcą Hebrajczyków jest Bóg, 

który wyprowadził ich z Egiptu. Przypominali, że Bóg nie opuści swojego ludu, ale trzeba 

Mu zaufać. Widząc nieudolność władców ludzkich, prorocy, natchnieni duchem Bożym, 

zapowiadali nadejście władcy doskonałego, wiecznego, który będzie rządził wieloma 

narodami. Będzie to królestwo pokoju – Nazywane w Nowym Testamencie królestwem   

niebieskim, albo królestwem Bożym. Nadejście tego Królestwa ogłosił Jezus Chrystus. 

Stanie się na końcu czasów: 

Będzie ustanowiona góra domu Pańskiego, (…) 
I popłyną do niej ludy. 

Pójdą liczne narody i powiedzą: 

Chodźmy, wstąpmy na górę Pańską,  

do domu Boga Jakubowego. 

Niech nas nauczy dróg swoich,  

Byśmy chodzili Jego ścieżkami, 

Bo z Syjonu wyjdzie nauka i słowo Pańskie z Jeruzalem. 

Będzie On rozjemcą między licznymi ludami 

I przekują miecze swe na lemiesze,  

A swoje włócznie na sierpy. 
Ludu mój cóżem ci uczynił? 

Otom cię wywiódł z ziemi egipskiej, 

I posłałem przed obliczem twoim 

Mojżesza, Aarona i Miriam. 

A ty Betlejem Efrata, 

najmniejsze z plemion Judzkich! 

Z ciebie wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu,  

a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. (…) 

Powstanie On i paść będzie mocą Pańską, 

W majestacie imienia Pana Boga swego. (…) 

A Ten będzie pokojem. 

 



MSZA ŚWIĘTA  (16) 

Pan Bóg uczynił wszystko z miłości. Kiedy czytamy Stary 

Testament, odczuwamy, że traktuje nas, jak małe dzieci: wychowuje, 

troszczy się, zapewnia odpowiednie pożywienie. Bóg zamknął się w 

opłatku, by być z ukochanym dzieckiem, by je przemieniać na kogoś, 

kto będzie mógł przebywać z Nim całą wieczność. KOMUNIA 

ŚWIĘTA. Miłość Boga nigdy się nie kończy! Jest to najwyższa forma 

miłości, o której pisałam w „Niedzielnych zamyśleniach” w numerze 

58 biuletynu. Nazywana jest miłością dojrzałą lub oblubieńczą, 

ponieważ trwa wiecznie. 

Komunia – złączenie, połączenie Boga i nas, nasuwa 

skojarzenie z ucztą weselną. Przyjęcie Hostii – to prawdziwe 

zaślubiny. Ale nie myślmy o Komunii tak, jakby szło się na czyjeś 

wesele. Oblubienicą jest każdy przyjmujący Jezusa w postaci 

Opłatka. To jest uczta naszych zaślubin z Bogiem. On chce nas 

poślubić w wiecznej miłości. Bóg chce nas przygarnąć, przytulić, 

mówić do naszego serca. Stać się z nami jednym ciałem. Kiedy 

potrafimy otworzyć się na działanie Boga, tuż przed podniesieniem, 

siła Jego Miłości jest tak wielka, że wyczyszcza wszystko i wszystkich, 

co jest między Nim i tobą. Najważniejsze jest to, by usłyszeć słowo 

„Pragnę” Ukrzyżowanego i nasze słowo „miłuję”. Wtedy ból 

zamienia się w radość i Ucztę, której celem jest komunia – 

zjednoczenie. Nasz Ojciec w niebie aż tak chce nam być bliski. 

Ten mały Opłatek, Hostia święta jest pokarmem 

nieśmiertelności. Bo cóż nam przyjdzie ze wszystkiego, co tworzymy, 

za czym pędzimy, co kochamy, jeśli przychodzi śmierć i wszystko 

niszczy? Pod koniec życia, kiedy zauważamy, że wszystko jest 

marnością i nie ma większego sensu, Pan Bóg daje nam nadzieję, 



pokonuje śmierć i smutek. A przez Ucztę Eucharystyczną, weselną 

prowadzi nas do pełni życia. Co pisze na ten temat prorok Izajasz – 

niewyczerpane źródło mądrości Bożej (Iz25,7): „Zedrze On na tej 

górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów. Raz na 

zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan Bóg otrze łzy z każdego oblicza, 

odejmie hańbę od swego ludu po całej ziemi”. To stało się na 

Golgocie. Tego dokonał Jezus Chrystus. Bóg na taką Ucztę nas 

zaprasza. On ją nam daje.   

 Jezus powiedział o Mszy świętej, a co zostało zapisane przez 

św. Jana (J6,53): „ZAPRAWDĘ, ZAPRAWDĘ POWIADAM WAM. JEŚLI 

NIE BĘDZIECIE SPOŻYWAĆ CIAŁA SYNA CZŁOWIECZEGO I NIE 

BĘDZIECIE PILI KRWI JEGO, NIE BĘDZIECIE MIELI ŻYCIA W SOBIE. KTO 

SPOŻYWA MOJE CIAŁO I PIJE MOJĄ KREW, MA ŻYCIE WIECZNE, A JA 

GO WSKRZESZĘ W DNIU OSTATECZNYM”.  AMEN. 

 I TO JEST UCZTA PAŃSKA. 

 

 

 

 



P O B O Ż N E   Ż A R T Y 

<<<<<< <<<<<<  >>>>>> >>>>>> 

 - Jasiu, ile czasu Adam i Ewa byli w raju? 

- Do jesieni.  

- Dlaczego do jesieni? 

- Bo musieli poczekać, aż dojrzeją jabłka. 

<<<<< <<<<<  >>>>> >>>>> 

 W wypracowaniu o Wielkim Poście dziesięcioletni Piotruś – ministrant 

napisał; „W tym okresie nasz proboszcz zawsze wychodzi do ołtarza fioletowy”. 

<<<< <<<<  >>>> >>>> 

 Ksiądz poinformował parafian, że w następnym tygodniu planuje 

wygłosić kazanie o kłamstwie.  

- Aby lepiej zrozumieć moje kazanie, proszę o przeczytanie rozdziału 17 z 

Ewangelii wg świętego Marka. 

 Tydzień później, podczas niedzielnej Mszy św. na kazaniu ksiądz 

poprosił, aby ci, którzy przeczytali ten rozdział, podnieśli rękę. Wszyscy 

podnieśli ręce. 

 Ksiądz się uśmiechnął i mówi: 

- Ewangelia wg św. Marka ma tylko 16 rozdziałów, a teraz będę kontynuował 

kazanie o kłamstwie… 

<<< <<<  >>> >>> 

 

 



O MODLITWIE  (5) 

Poprzez stworzenie świata niewidzialny Bóg pozwala nam siebie zobaczyć. Co 

krok możemy na ziemi i niebie odnaleźć Jego ślady. Wszystko, co istnieje, było 

przez Boga chciane. Każda rzecz nosi w sobie pieczęć Jego piękna, mądrości i 

wszechmocy. 

Byłoby naprawdę niemożliwe, żeby cud stworzenia dokonał się sam, 

przypadkowo. Każda z rzeczy istniejących w przyrodzie jest prezentem, jaki Bóg 

dla nas zaplanował. 

M O J A   M O D L I T W A  
 

W S Z E L K I E  S T W O R Z E N I E  Ś P I E W A  

I  W Y K R Z Y K U J E   Z  R A D O Ś C I  

Panie, jesteś godzien podziwu,  

Bo opiekujesz się całą ziemią. 

Czynisz ją piękną dzięki roślinom, kwiatom i ziołom.  

Dzięki Tobie ziarno staje się chlebem dla ludzi. 

 

Wzgórza przepełnia radość. 

Pastwiska są pełne owiec baranków,  

Niziny pokrywają zboża. 

Niech wszelkie stworzenie śpiewa dla Twej chwały, Panie, 

I chwali Cię przez wszystkie stulecia. 

(według Psalmu 64) 

                                      



O MODLITWIE  (6) 

Jezus Chrystus, jedyny syn Boży, a nasz Pan. 

Sandały Szymona 
W Kafarnaum, zamożnej wiosce rybackiej na brzegach Jeziora Tyberiadzkiego, miał 

swoją pracownię pewien dobry szewc imieniem Zachariasz. Wszyscy mieszkający nad 

jeziorem wiedzieli, że sandały zrobione przez Zachariasza są najbardziej solidne i 

wygodne w całej Galilei. 

Spod zręcznych palców tego szewca wyszły kiedyś dwa sandały pachnące dobrze 

wyprawioną skórą. Jeden nazywał się Prawy, a drugi Lewy. Były do siebie bliźniaczo 

podobne i przyglądały się sobie nawzajem. 

- Jesteśmy cudowne! 

- W całym cesarstwie rzymskim nie ma tak pięknej pary butów jak my. 

- Myślę, że czeka nas wspaniała kariera, mój drogi Lewy – przewidywał Prawy. 

- Oczywiście: miękkie dywany, lśniące posadzki z marmuru. To nasze przeznaczenie – 

cieszył się Lewy. 

- A przede wszystkim szlachetne i delikatne stopy. 

- Ma się rozumieć: jesteśmy stworzeni dla jakiegoś wybitnego pisarza, zamożnego 

kupca, bogatego poborcy, a może nawet i króla… - prześcigali się w domysłach. 

Pewnego razu poczciwy Zachariasz zdjął je z półki, gdzie wcześniej je odłożył, bo zawitał 

doń klient.  

- Hura! Wychodzimy – krzyknęli obaj jak na komendę. 

- Wyruszamy w świat! Miękkie dywany, lśniące posadzki z marmuru…! 

A tu pojawiają się dwie stopy twarde jak kamień, które wiedza co to cięzka praca, woda, 

ryby i wilgoć. 

- To chyba jakiś rybak…! – domyślił się Prawy. 

- Ja nie cierpię ryb! – wzdrygnął się ze wstrętu Lewy. 

W jednej chwili stanęła im w oczach przyszłość. Nie było to podobne do niczego, o czym 

marzyli: wciąż wilgoć między jednym a drugim połowem i nieustanne ryzyko zatonięcia. 

Prawy próbował pocieszać Lewego: 

- Nigdy nic nie wiadomo. A nuż dzisiejsze zło obróci się jutro ku dobru? 

- Nie będzie łatwo przyzwyczaić się do życia na wodzie… - gderał Lewy. 

Ich nowy właściciel miał na imię Szymon. Był człowiekiem uczciwym i hojnym, ale dość 

porywczym. Łatwo przestawał panować nad sobą i podnosił głos. 

Obcierał buty i nadrywał podeszwy, tak że w krótkim czasie sandały przestały być 

podobne do samych siebie.    Cdn.                        [KORZYSTANO: B.FERRERO – WIERZĘ.]  



APOSTOLSTWO    DOBREJ    ŚMIERCI 

PIĘKNIE ŻYĆ I GODNIE UMIERAĆ. 

Śmierć jest częścią Życia – to zdanie przeczytane przeze mnie kiedyś 

wywołało bunt i sprzeciw. Przecież śmierć jest w przeciwieństwie do życia. Na 

całe szczęście nie pozostawiłam tej kwestii, ale myślałam nad nią. Po jakimś 

czasie dostrzegłam logiczną spójność pomiędzy życiem i śmiercią. To strach 

przed czymś nieznanym powoduje, że czegoś się boimy. W tym przypadku – 

śmierci. Jest jeszcze jedno ewangeliczne stwierdzenie, którym warto się 

kierować. Dąż do prawdy, a prawda cię wyzwoli. 

 Marzenia mamy wszyscy. Oparte są one na tym, co znamy, czego na co 

dzień doświadczamy. Chcemy żyć szczęśliwie i pięknie: dobry dom i rodzina. 

Szkoła i praca. Pensja i auto. Dobra emerytura i spokojna starość. Dobre życie i 

co dalej? Nasza pewność rozsypuje się. Podążajmy drogą naszych marzeń. 

Przecież nie po raz pierwszy zbliżamy się do 

przekroczenia granicy z życia do życia. Naszym 

światem w życiu poprzednim było łono naszej 

Mamy. Opuszczając je – umarliśmy dla tamtego 

życia, a narodziliśmy się do obecnego, w 

którym się rozwijamy. Pan Bóg wychowuje nas, 

byśmy dorastali do poziomu, który umożliwi nam przebywanie z Nim przez całą 

wieczność. Rodzi się więc pytanie, jak żyć, by sensu życia nie stracić? Najczęściej 

nad śmiercią pochylamy się, gdy opuszcza nas ktoś bliski. Nasze codzienne 

zabieganie, troski o sprawy doczesne powodują, że zapominamy o obietnicy 

nieba, którą Bóg nam pozostawił. Co więc zrobić, by śmierć – kres ludzkiego 

życia – nie była chwilą pełnego niepokoju? Jak odejść z tego świata w nadziei, 

bez obaw i lęku? 2 kwietnia 2005 r. byliśmy świadkami „wielkiego odejścia”.  Jan 

Paweł II uczył nas, jak ufać Bogu do końca i nie ustawać w drodze. Powrócił do 

Domu Ojca, a Jego umieranie pokazało światu, że śmierć to nie koniec. ŚMIERĆ 

JEST BRAMĄ DO NOWEGO ŻYCIA. Katechizm przypomina: „Łaska Boża jest do 

zbawienia koniecznie potrzebna”. Chcą ją wypraszać członkowie Apostolstwa 

Dobrej Śmierci. Pomóżmy im pomagając sobie samym. Wspólnota przybliża do 

Boga i do 

idei. Zapraszam na modlitewne spotkanie w każdy pierwszy piątek miesiąca. 
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