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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II: „TYLKO TA PRAWDA, KTÓRĄ JEST 

JEZUS CHRYSTUS, ZDOLNA JEST OŚWIECIĆ ROZUM, OCZYŚCIĆ 

SERCE I UKSZTAŁTOWAĆ LUDZKĄ WOLNOŚĄĆ”. 
 

R O Z W A Ż A N I E   S Ł O W A    B O Ż E G O 
W kolejną niedzielę spotykamy się z Chrystusem, który zmartwychwstał 

jako pierwszy spośród tych, którzy umarli. A On, opowiadając opowieść o 

bogaczu i Łazarzu, przypomina, że i my zmartwychwstaniemy: ci, którzy 

pełnili dobre czyny, jak Łazarz, ku życiu; a ci, którym zabrakło wyobraźni i 

czynów miłosierdzia, jak owemu bogaczowi w przypowieści, ku zagładzie. 

Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej przypowieści. Bogacz, będąc w otchłani, prosi 

Abrahama, by posłał Łazarza do jego braci: „niech ich ostrzeże…” Oczekuje, 

że Łazarz nie tylko zaświadczy, ale także złoży świadectwo wobec jego braci, 

które przeszyje ich tak, że się nawrócą. My dziś także potrzebujemy takich, 

jak Piotr, Jan, Mateusz, Marek – i inni Apostołowie – ewangelizatorów, by 

pomogli nam zrozumieć, że wiara to prawda, że dążenie do celu – 

zbawienia, jest realne. Potrzebujemy kogoś takiego, jak Paweł, który dniem 

i nocą nauczał, nawołując do nawrócenia do Boga i do wiary w Pana Jezusa. 

Potrzebujemy dziś ludzi, którzy będą pragnąć tylko jednego: byle dokończyć 

biegu i posługiwania, które otrzymali od Pana Jezusa, byle dać świadectwo 

o Ewangelii łaski Bożej. Takich ludzi, którzy zgodnie z wolą Boga będą to 

czynić do końca, w jakimś Rzymie, Warszawie, czy Czarżu, świadcząc i 

przekonując o Jezusie na podstawie Mojżesza i Proroków. 

CHWAL, DUSZO MOJA, PANA STWÓRCĘ SWEGO. 

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


 LITURGIA   SŁOWA   NA   NIEDZIELĘ 
CZYTANIE z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do 

Tymoteusza. Ty, o człowiecze Boży, podążaj za 

sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, 

łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobywaj 

życie wieczne: do niego zostałeś powołany o nim złożyłeś dobre 

wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu Boga, który ożywia 

wszystko, i Chrystusa Jezusa – Tego, który złożył dobre wyznanie za Poncjusza 

Piłata – ażebyś złożył przykazanie nieskalane, bez zarzutu, aż do objawienia się 

naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je, we właściwym czasie, błogosławiony i 

jedyny Władca, Król królujących i Pan panujących, jedyny mający nieśmiertelność, 

który zamieszkuje światłość niedostępną, którego nikt z ludzi nie widział ani nie 

może zobaczyć: Jemu cześć i moc wiekuista! Amen                                                         

SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza. Jezus powiedział do faryzeuszów: 

„Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w 

dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty 

wrzodami, imieniem łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu 

bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i 

aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został 

pogrzebany. Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka 

Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się 

nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swojego palca umoczył w wodzie i 

ochłodził mój język, bo straszliwie cierpię w tym płomieniu”. Lecz Abraham 

odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w 

podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. 

A ponadto między wami a nami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, 

choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się 

do nas”. Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mego ojca. 

Mam bowiem pięciu braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to 

miejsce męki”. Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże 

ich słuchają!” „Nie, ojcze Abrahamie – odrzekł tamten – lecz gdyby ktoś z 

umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”. Odpowiedział mu: „Jeśli 

Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych powstał, nie 

uwierzą”.   Oto słowo Pańskie  



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

Z A P R O S Z E N I E 

Ojciec nauczył się, że wiele konfliktów z dziećmi udawało mu się rozwiązać 

w pizzerii. Przez kilka lat zawoził tam, od czasu do czasu, swoją najstarszą 

córkę, na pewnego rodzaju spotkania ojca z córką. Postanowił tak samo 

postępować z młodszą córeczką. Na pierwsze takie spotkanie zawiózł ją na 

kolację do pizzerii blisko domu. 

Gdy podano im pizzę, zdecydował, że jest to właściwy moment, by 

powiedzieć dziewczynce, jak bardzo ją kocha i jak ogromnie ja ceni.  

„Julio” – powiedział – „chcę byś wiedziała, że cię kocham i że dla mnie i dla 

mamusi jesteś naprawdę wspaniała. Modlimy się zawsze wieczorem za 

ciebie i teraz, gdy dorastasz i każdego dnia stajesz się wspaniałą 

dziewczyną, możemy tylko być dumni z ciebie!”.  

Gdy skoczył wymawiać te sowa, zamilkł i wziął widelec, by zacząć jeść, ale 

nie mógł go podnieść do ust. 

Dziewczynka wyciągnęła rękę, kładąc ją na ręce ojca. Jego oczy spotkały się 

z jej oczami, a ona ze wzruszeniem powiedziała: 

„Zaczekaj tatusiu, zaczekaj”. Ojciec odłożył widelec i znów tłumaczył córce, 

dlaczego on i matka kochają ją i szanują. Potem znów chwycił za widelec. 

Ale po raz drugi, a potem po raz trzeci i czwarty był zatrzymywany zawsze 

tymi samymi słowami: „zaczekaj tatusiu, zaczekaj!”. 

Tego wieczoru ojciec niewiele zjadł, ale dziewczynka po powrocie do domu 

pobiegła do mamusi i powiedziała: „Jestem rzeczywiście specjalną córką, 

mamusiu. Tatuś mi to powiedział!”. 

Wczoraj wieczorem byłem rzeczywiście zadowolony. Po raz pierwszy 

wyszedłem z moim ojcem. Przedstawił mnie swoim kolegom i powiedział 

im, że jestem dobrym synem. (Andrzej, lat 17) Kochać kogoś to bardzo 

piękne. Ważne jednak, aby jemu o tym tylko powiedzieć. 
                                                                  [KORZYSTANO: B.FERRERO – ALE MY MAMY SKRZYDŁA] 



O MODLITWIE  (7) 

Ten, który się począł z Ducha Świętego    

i narodził się z Maryi Panny 

WILK Z BETLEJEM 
 Był sobie kiedyś wilk, który mieszkał w okolicach Betlejem. Pasterze bali 

się go bardzo. I musieli czuwać po nocach, aby chronić przed nim swoje stada. 

Zawsze któryś z nich stał na warcie, toteż wilk z dnia na dzień był coraz bardziej 

głodny, przebiegły i zły. Aż w pewną niezwykłą noc, nasyconą muzyką i światłem, 

rozległ się niebiański śpiew chórów anielskich. A śpiewały one dlatego, że w 

stajence betlejemskiej przyszło na świat Dzieciątko, maleńkie, o różowych 

policzkach, owinięte tylko w pieluszki. Wilk był zachwycony, że tacy prości 

posterze pierwsi poszli je przywitać. Zaciekawiony, a jeszcze bardziej głodny udał 

się pod stajenkę ukradkiem. Kiedy ich zobaczył, jak do niej wchodzą, przycupnął w 

cieniu i czekał. Pasterze przynieśli ze sobą dary, pozdrowili Rodziców Dziecka, 

oddali mu pokłon, a potem odeszli. Wkrótce cała stajenka wraz z wołem i 

osiołkiem twardo zasnęła. Nie spało tylko Dziecię Jezus. Przebiegły wilk wślizgnął 

się do środka. Dzieciątko popatrzyło spokojnie na zbliżający się do niego coraz 

bardziej groźny pysk wilka, jego połyskujące śliną zęby, długi język oraz żarzące się 

ślepia, wcale nie odczuwając przy tym lęku. 

 „To powinien naprawdę być smakowity łup” – cieszył się już z góry 

drapieżnik, dysząc gorącą paszczą wprost na Dzieciątko. I już się szykował do skoku 

na swoją zdobycz. W tej samej jednak chwili rączka Dzieciątka, podobna do 

małego, delikatnego kwiatka, zaczęła pieszczotliwie głaskać jego wielki, kosmaty 

łeb. Przytrafiło się to wilkowi po raz pierwszy w życiu. Tak czułym, słodkim głosem 

nikt też do niego nie przemawiał. Nikt mu nigdy nie powiedział: „Kocham cię”, 

nawet wówczas, gdy jeszcze był całkiem małym wilczkiem. Tak więc w cichej 

stajence w Betlejem zdarzyło się coś naprawdę niecodziennego. Bo oto skóra wilka 

opadła z niego na ziemię, jak spada stara odzież, a spod tej skóry wyłonił się 

…człowiek, prawdziwy człowiek z krwi i kości, padając na kolana przed 

Dzieciątkiem i po cichu modląc się do Niego. A później wyszedł ze stajenki z 

wysoko podniesioną głową. I tak już odtąd chodził po świecie, żeby ogłaszać 

każdemu: „Narodziło się Dzieciątko, które może was obdarować prawdziwą 

wolnością! To zapowiadany przez proroków Mesjasz, który odmieni wasze życie!”                                     

Cdn.                                                                             [KORZYSTANO: BRUNO RERRERO – WIERZĘ]  



O MODLITWIE  (6) 

Jezus Chrystus, jedyny Syn Boży a nasz Pan. 

M O J A   „K A R T A   P A M I Ę C I” 

W języku Biblii zwrot „iść po wodzie” oznacza 

przywilej Jezusa, bo tylko On ma władzę absolutną 

nad całym wszechświatem. Jedno Jego zdanie 

przestawiło na inne tory historię całej ludzkości: 

„Kto mnie widzi, widzi także i Ojca” (Ewangelia 

według św. Jana 14,9) 

Nareszcie wiemy, jaki jest Bóg. To dzięki Chrystusowi przybiera On w 

naszych oczach zrozumiałe rysy. Z dawien dawna ludzie gubili się w 

domysłach na Jego temat, dobrze wiedząc, że nie są w stanie otrzymać 

zadowalającej odpowiedzi. My natomiast zobaczyliśmy i rozpoznaliśmy 

Boga w Jezusie Chrystusie, Jego odwiecznym jedynym Synu, który ze swoim 

Ojcem stanowi jedno. 

U źródeł naszej wiary jest Jezus z Nazaretu. 

 

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

 

Jezu, Ty jesteś Bogiem wielkim 

 

Dzięki Ci, Ojcze, za to, 

 że dałeś nam w Jezusie  

Mistrza do słuchania, 

Pasterza do naśladowania, 

Przyjaciela na każdą chwilę,  

Ponieważ Jezus to Ty, o wielki Boże,  

który przyszedłeś do nas. 



   APOSTOLSTWO DOBREJ ŚMIERCI 

O STOWARZYSZENIU 

Stowarzyszenie ADS jest wspólnotą modlitewną, która przypomina 

o konieczności przygotowania się do spotkania z Bogiem na progu 

wieczności.  Stowarzyszenie nawiązuje więc do słów obietnicy Jezusa: „W 

domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Idę przecież przygotować wam 

miejsce” (J 14,2). Dzieło apostolstwa jest również ściśle związane z kultem 

Matki Bożej Bolesnej stojącej pod krzyżem Zbawiciela na Golgocie. Ona 

bowiem już w chwili ofiarowania Jezusa w świątyni usłyszała proroczą 

zapowiedź Symeona: „A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły 

zamysły serc wielu” (Łk 2, 34). To właśnie Maryja, będąc wierna Bogu, przez 

całe życie uczy nas zaufania do Niego pośród trudnych i bolesnych 

wydarzeń w naszym życiu. 

Apostolstwo propaguje rozważanie Różańca siedmiu boleści Maryi. 

Kolejne jego tajemnice ukazują „szkołę maryjnego zawierzenia”. Należący 

do Stowarzyszenia w naszej parafii biorą udział w spotkaniu modlitewnym 

w każdy pierwszy piątek miesiąca. Podczas spotkania śpiewane są pieśni 

maryjne i odmawiany jest Różaniec do siedmiu boleści Maryi w intencji o 

umocnienie w dobrym dla wszystkich, o nawrócenie dla grzeszników oraz 

dla każdego: o łaskę dobrej, godnej i świętej śmierci. Członkowie, kierując 

się swe myśli ku wieczności, starają się być gotowym na spotkanie z Bogiem 

w każdej chwili życia. Zalecana jest też codzienna modlitwa 3 razy „Zdrowaś 

Maryjo” w powyższych intencjach.   

Apostolstwo przypomina, że pełna troska o człowieka, to także 

troska o sprawy ducha – ta pomoc jest darem nieprzemijającym.  Intencja 

Mszy świętej, modlitwa różańcowa, czuwanie przy konających, prośba o 

wstawiennictwo naszych wielkich patronów - patronów dobrej śmierci: 

Najświętszej Maryi Panny, św. Józefa, św. Michała Archanioła, św. Teresy, 

czy zyskiwanie odpustów za zmarłych – to duchowe priorytety ADS. 

Obecnie wspólnota ADS liczy w Polsce ponad 500 tys. osób. Szeregi 

ADS są otwarte dla wszystkich, bowiem każdemu przyjdzie kiedyś stanąć u 

Bram Domu Ojca. 



KRZYŻÓWKA 

ZAPRASZAMYDO ROZWIĄZYWANIA KRZYŻÓWKI. JEJ TEMATEM SĄ 

ZAGADNIENIA DWÓCH, WŁASNIE ZAKOŃCZONYCH, CYKLI, KTÓRE BYŁY 

PRZEDSTAWIANEPRZEZ WIELE OSTATNICH MIESIĘCY: KSIĘGI STAREGO 

TESTAMENTU ORAZ MSZA ŚWIĘTA. ROZWIĄZANIA WSZYSTKICH HASEŁ ZNAJDUJĄ 

SIĘ W BIULETYNACH. 

ZA PRAWIDŁOWO ROZWIĄZANĄ KRZYŻÓWKĘ, BĘDĄ PRZYZNANE 

NAGRODY. PROSIMY O SKŁADANIE WYPEŁNIONYCH I PODPISANYCH ZADAŃ DO 

NIEDZIELI 13 PAŹDZIERNIKA WŁĄCZNIE, NA RĘCE CZŁONKÓW KOMITETU 

REDAKCYJNEGO BIULETYNU, TO ZNACZY: KS. MIROSŁAWA KAŹMIERSKIEGO, 

BARBARY CARTER, JACKA CZECHUMSKIEGO I ŁUKASZA OSIŃSKIEGO. 

ŻYCZYMY POWODZENIA I PRZYJEMNEGO, TWÓRCZO SPĘDZONEGO CZASU NA 

CHWAŁĘ PANA BOGA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŁAMIGŁÓWKA.    Rozwiązanie ŁAMIGŁOWKI z poprzedniej 

niedzieli:    

PRZEPIS NA PRZETRWANIE 

Bóg posłał Eliasza do wdowy, która nakarmiła go pomimo okropnego głodu. 

Oto składniki potrawy przyrządzonej przez wdowę: 

Przepis na bochenek chleba -  GARŚĆ MĄKI W DZBANIE, TROCHĘ OLIWY W 

BARYŁCE. 

Gratulacje dla tych z Państwa, którzy prawidłowo rozwiązali to zadanie!!!!!  
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