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PAPIEŻ BENEDYKT XVI; „Gdzie Bóg nie jest na 

pierwszym miejscu, narażona jest na szwank ludzka 

godność. Jest wiec pilną potrzebą doprowadzenie do 

tego, by współczesny człowiek odkrył prawdziwe 

oblicze Boże, które się nam objawiło w Jezusie 

Chrystusie”. 

R O Z W A Ż A N I E   S Ł O W A    B O Ż E G O 
Na pierwszy plan dzisiejszej liturgii słowa wysuwa się wdzięczność. 

„Za wszystko dziękujcie Bogu, taka jest bowiem wola Boga względem was” – 

mówi wprost św. Paweł. Eucharystia to dziękczynienie. Wdzięczność to 

postawa wynikająca nie z tego, ile dostaliśmy, ale z tego, że wszystko, co 

mamy, jest darem Bożej dobroci. Tylko wtedy, gdy głęboko w sercu 

uwierzymy, że Bóg jest dobry, będziemy potrafili wrócić do Niego, przyjąć to, 

co nam daje, i w postawie wdzięczności dzielić się tym z innymi. 

Kiedy człowiek jest w opałach, nawet jeśli nie pamięta na co dzień o 

Bogu, nagle sobie o Nim przypomina. I jest w stanie zrobić coś, czego 

normalnie by nie robił. Jak Naaman, który za namową przyjaciół zanurzył się 

siedem razy w wodach Jordanu, czy dziesięciu trędowatych, którzy padli na 

kolana przed Jezusem. Ważne jest jednak, by nie zapomnieć, skąd przyszło 

wybawienie. Dlatego Apostoł podpowiada: „Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, 

potomku Dawida”. 

Bez Niego nie ma chwały. Bez Niego nie ma zbawienia. Bez Niego nie ma 

królowania. 

PAN  BÓG  OKAZAŁ  LUDOM  SWE  ZBAWIENIE. 

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


LITURGIA   SŁOWA   NA   NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Drugiej Księgi Królewskiej. Wódz syryjski 

Naaman, który był trędowaty, zanurzył się siedem razy w 

Jordanie, według słowa męża Bożego, a ciało jego na 

powrót stało się jak ciało małego chłopca i został 

oczyszczony. Wtedy wrócił do męża Bożego z całym 

orszakiem, wszedł i stanął przed nim, mówiąc: „Oto przekonałem się, że na 

całej ziemi nie ma Boga poza Izraelem! A teraz zechciej przyjąć dar od twego 

sługi!”. On zaś odpowiedział: „Na życie Pana, przed którego obliczem stoję – 

nie wezmę!”. Tamten nalegał na niego, aby przyjął, lecz on odmówił. Wtedy 

Naaman rzekł: „Jeśli już nie chcesz, to niech dadzą temu słudze tyle ziemi, ile 

para mułów unieść może, ponieważ odtąd twój sługa nie będzie składał 

ofiary całopalnej ani ofiary krwawej innym bogom, jak tylko Panu”.   Oto 

słowo Boże.    CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Tymoteusza. 

Najmilszy: Pamiętaj na Jezusa Chrystusa, potomka Dawida. On według 

Ewangelii mojej powstał z martwych. Dla niej znoszę niedolę aż do więzów 

jak złoczyńca; ale słowo Boże nie uległo spętaniu. Dlatego znoszę wszystko 

przez wzgląd na wybranych, aby i oni dostąpili zbawienia w Chrystusie 

Jezusie, wraz z wieczną chwałą. Nauka to godna wiary: Jeżeli bowiem z Nim 

współumarliśmy, z Nim także żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, z 

Nim też królować będziemy. Jeśli się będziemy Go zapierali, to i On nas się 

zaprze. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może się 

zaprzeć siebie samego.   Oto słowo Boże.                              SŁOWA EWANGELII 

według św. Łukasza. Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, 

przechodził przez pogranicze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, 

wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i 

głośno zawołali: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!”.  Na ten widok rzekł do 

nich: „Idźcie, pokażcie się kapłanom!”.  A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden 

z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym głosem, padł na 

twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: „Czyż nie 

dziesięciu zostało ochrzczonych? Gdzie jest dziewięciu? Czy się nie znalazł nikt, kto 

się wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?” Do niego zaś rzekł: „Wstań, 

idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.                 Oto słowo Pańskie. 



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

K A Ż D E G O    W I E C Z O R U 

Jedno z najbardziej żywych wspomnień z mojego dzieciństwa związane jest z 

powrotem ojca z pracy do domu, o godzinie wpół do siódmej wieczorem. Ja 

i mój brat słyszeliśmy, jak dzwonił wielokrotnie – dla żartu – dopóki jeden z 

nas nie otworzył mu drzwi. 

Zazwyczaj byliśmy w kuchni, odrabialiśmy lekcje albo oglądaliśmy telewizję i 

wydawaliśmy entuzjastyczne okrzyki, kiedy usłyszeliśmy to znajome 

dzwonienie. 

Pędziliśmy po schodach, otwieraliśmy bramę domu i wtedy on mówił do nas: 

„Dlaczego tak długo to trwało?”. 

To był najlepszy moment dnia, gdy on wracał do domu. 

Istnieje jeszcze inne wspomnienie, które towarzyszyć mi będzie zawsze i 

odnosi się do prawdziwego, codziennego obrzędu, do kolacji. 

Siadaliśmy wszyscy do stołu, a potem on, kładąc jedną rękę na ramieniu 

mamusi, mówił: „Ale czy wy dwaj wiecie, że macie najbardziej niezwykłą 

mamusię w świecie?”. 

Było to zdanie, które lubił powtarzać każdego dnia. 

 

Obrzędy, zwyczaje stanowią ćwiczenia serca. 
                                                                

                                                                

 

 

 

 

 

 

 
                                                      [KORZYSTANO: B.FERRERO – ALE MY MAMY SKRZYD ŁA]                               



J E Z U S O W E    P R Z Y P O W I E C I 

PRZYPOWIEŚĆ.    Pomijając naukowe dociekania nad gatunkiem 

literackim, jakim jest „przypowieść”, chcę w ogromnym skrócie zdefiniować 

obrazowy sposób mówienia Pana Jezusa. Otóż w tych opowiadaniach Jezus 

zestawił rzeczywistość świata materialnego, którymi są: sposoby uprawy 

ziemi, normy obyczajowe np. wesele, stosunek ludzi zamożnych do ich sług, 

czy historia judaizmu i świata starożytnego, np. starożytnego Rzymu, z 

rzeczywistością duchową. Ten sposób przedstawienia, często spraw 

trudnych, pozwoliło ludziom prostym (rybakom, rzemieślnikom) zrozumieć 

nauczania Boga. Warto jeszcze dodać, że Jezus nie odcina się od Starego 

Testamentu, ale odwołuje się do prawd tam podanych. Obok nowego 

wyrażenia „nadstaw drugi policzek”, używa zwrotu starotestamentalnego 

„ząb za ząb”. Ten prosty przykład wskazuje, że nauczanie Jezusa jest 

kontynuacją planu Boga wobec ludzi. 

KRÓLESTWO BOŻE.     W Ewangelii według św. Marka znajdujemy 

przypowieści, które wskazują na sposób rozumienia Królestwa Bożego: o 

zasianym ziarnie (Mk 4,26-29) i o ziarnie gorczycy (Mk 4, 30-32). 

 By lepiej zrozumieć, dlaczego w Izraelu oczekiwano przemian i kogoś, 

kto wskazałby drogę do państwa, kraju wolności, do królestwa mlekiem i 

miodem płynącego, przypomnijmy, że Izraelici nie raz „utracili Raj” 

odchodząc od Boga i wtedy popadali w niewolę. Wielu z nich zrozumiało 

nauczanie proroków i oczekiwało Mesjasza, Posłańca Bożego, który, będąc w 

ich wyobraźni wodzem doskonałym, poprowadzi ich do wolności. Lud 

oczekiwał wojny. Powstało nawet stronnictwo Zelotów uzbrojonych i 

ćwiczących się w walce, oczekując wodza – Mesjasza. Bóg jednak przyniósł 

pokój i coś jeszcze doskonalszego, co nie wymaga naszego działania, a 

wzrasta w nas jako łaska i przemienia nas – to znaczy tych, którzy Go kochają. 

Pięknie o tym pisze Papież Benedykt XVI w „Spe salvi”: „Oczywiście nie 

możemy „zbudować” królestwa Bożego własnymi siłami – to, co budujemy 

pozostaje zawsze królestwem ludzkim, ze wszystkimi ograniczeniami 

właściwymi naturze ludzkiej.  Królestwo Boże jest darem i właśnie dlatego 



jest wielkie i piękne, i stanowi odpowiedź na nadzieję. Nie możemy też – 

używając klasycznej terminologii – „zasłużyć” sobie na niebo  

przez nasze dzieła. Ono jest zawsze czymś więcej, niż to, na co zasługujemy, 

tak jak to, że jesteśmy kochani nigdy nie jest czymś, na co „zasłużyliśmy”, ale 

zawsze darem”. Oto przypowieść:  

MÓWIŁ DALEJ: Z KRÓLESTWEM BOŻYM DZIEJE SIĘ TAK, JAK GDYBY KTOŚ 

NASIENIE WRZUCIŁ W ZIEMIĘ. CZY ŚPI, CZY CZUWA, WE DNIE I W NOCY, 

NASIENIE KIEŁKUJE I ROŚNIE, ON SAM NIE WIE JAK. ZIEMIA SAMA Z SIEBIE 

WYDAJE PLON, NAJPIERW ŹDŹBŁO, POTEM KŁOS, A POTEM PEŁNE ZIARNKO 

W KŁOSIE. A GDY STAN ZBOŻA NA TO POZWALA, ZARAZ ZAPUSZCZA SIĘ 

SIERP, BO PORA JUŻ NA ŻNIWO.                Mk (4, 26-26) 

 Co Jezus chce nam powiedzieć? Zasiewu dokonał człowiek, który 

działał w myśl prawa natury – prawa Bożego. Ten fakt może sugerować, że 

Bóg oczekuje od ludzi czynu, który by 

przygotowywał do przyjęcia zamysłu 

Boga. W Piśmie Świętym często 

spotykamy stwierdzenie, że wiara bez 

uczynków jest martwa. Przykładem są 

Apostołowie – szczególnie św. Paweł. 

Ziarno jednak rośnie samo. Nie mamy 

wpływu na jego kiełkowanie, wzrost, 

dojrzewanie. Nasza ingerencja w to Boże 

prawo mogłaby wpłynąć na zniszczenie plonów. 

 Chrystus tą przypowieścią pragnie pobudzić słuchaczy do większej 

ufności w moc Bożą i w Jego troskę o nas. To Pan Bóg jest tym, który 

dokonuje w nas wzrastania w wierze i przemiany. Tak jak przemienia ziarno 

w roślinę. Dojrzała służy temu, kto ja posiał i służy w pomnażaniu ziarna. Z 

jednego ziarna, które obumrze, plon jest obfity. 

 Z doświadczenia wiem, że osiągnąć w życiu można tylko to, co nasz 

Ojciec – Stwórca zaplanował powołując nas do życia. Kiedy zaczynają się 

dziać rzeczy przeciwne naszym zabiegom, należy zatrzymać się i dać Panu 

działać i Jemu zaufać. Jeśli to, co robimy jest zgodne z Jego wolą, to i bez 

naszej pomocy będzie kontynuowane. Kiedy próbujemy zająć miejsce Boga i 



przejąć kontrolę nad życiem, to wtedy Pan pokazuje, że tylko On daje moc 

przemiany, tak jak przemienia ziarno. I tylko od Niego zależą plony. 

Przyjrzyjmy się słowom: „we dnie i w nocy”. Królestwo Boże rośnie w ciszy, 

samotności i spokojnym dojrzewaniu; bezgłośnie wzrasta w świecie. 

Najważniejsze wydarzenie w historii zbawienia dokonało się w ciszy. 

Narodzenie Jezusa – Boga – odbyło się w malutkiej mieścinie, Betlejem i 

jakby tego było mało, w opuszczonej grocie poza miastem. Bardzo mało osób 

wiedziało o Nim. Potem było 30 lat w Nazarecie, w zaciszu zwyczajnego 

domu. 30 lat ukrytego przed światem życia.  

 Jeszcze jedno – słuchanie rodzi i pogłębia wiarę. Ziarno Ewangelii jest 

wrzucane przez Jezusa w glebę naszych serc. Najszybciej ono rośnie w ciszy, 

głębokiej modlitwie, a nie w zgiełku słów. Bóg tych, którzy poddają się Jego 

działaniu przeprowadza przez czas bierności duchowej, oczyszczenia, 

wyczekiwania, tęsknoty. Bóg chce byśmy trwali w ciszy i oczekiwaniu, byśmy 

nauczyli się Mu ufać. Przebóstwienie dokonuje się bez naszego udziału. Ta 

przypowieść uczy, że Boży człowiek jest cierpliwy i pokorny. Pozyskanie tych 

cech wymaga czasu.  

  Jeszcze jedno spostrzeżenie o tej przypowieści. Przemiana 

wewnętrzna dokonuje się niejako w tajemnicy, w ukryciu. Zmiany są ledwo 

dostrzegalne. Zło jest głośne. Łatwo można je dostrzec. Reklamuje się samo.   

TRZEBA WIERZYĆ. TRZEBA KOCHAĆ. TRZEBA UFAĆ BOGU. DO NIEGO 

NALEŻY ZIARNO I PLON. 

 

 

 

 

 

 

 



O MODLITWIE  (8) 

„UMĘCZON POD PONCKIM PIŁATEM, UKRZYŻOWAN, UMARŁ I 

POGRZEBION; ZSTĄPIŁ DO PIEKIEŁ 

PUSTA KLATKA. 
 Proboszcz w pewnym małym miasteczku przygotowywał starannie swoje 

niedzielne kazania. Któregoś poranka, a było to w Niedzielę Wielkanocną, ustawił 

przed sobą na ambonie zardzewiałą klatkę w taki sposób, żeby była widoczna dla 

każdego. Parafianie gubili się w domysłach, co by to miało znaczyć. A ksiądz wyjaśnił: 

„Pewnego razu na spacerze zauważyłem chłopca, który trzymał w rękach tę klatkę. 

Były w niej trzy drżące z zimna ptaszki. Zatrzymałem więc tego chłopca pytając: 

 - Co tam trzymasz, synu? 

 - To są tylko trzy marne ptaszki. Nie mają żadnej wartości – usłyszałem jego 

odpowiedź. 

 - Co masz z nimi zamiar zrobić? – pytałem go dalej.  

 - Zabiorę do domu i będę się z nimi bawił – powiada. – Będę je drażnić, wyrywać im 

pióra, a one się będą ze sobą kłóciły. 

 - Jednak wcześniej czy później znudzi cię to. I co wówczas? 

 - Mam też w domu koty – odpowiedział chłopiec. – One bardzo lubią żywić się 

ptakami. Dam je im. Stałem przez chwilę w osłupieniu, a potem zaproponowałem: 

 - Ile chcesz za te ptaszki, chłopcze? 

 - A po cóż one księdzu? To są ptaki, w których nie ma nic szczególnego. Nie potrafią 

śpiewać ani nawet nie są ładne. 

 - Ile za nie chcesz? – nalegałem. 

 Chłopiec pomyślał, że musiałem zwariować, i odparł: 

 - Pięćdziesiąt euro. 

 Gdy tylko wręczyłem mu tę sumę, zniknął nagle, a ja wziąłem klatkę i 

poszedłem z nią na pole, gdzie rosły drzewa i trawa. Tam wypuściłem ptaszki na 

wolność”. W ten sposób proboszcz wyjaśnił zebranym, co robi ta klatka przed nim 

na ambonie. A później zaczął opowiadać jeszcze jedną historię: „Pewnego razu 

Szatan i Pan Jezus rozmawiali ze sobą. Ten pierwszy właśnie wrócił z ogrodu Eden, 

jak zwykle z bezczelną, tryumfującą miną i powiedział pyszniąc się przed Panem: 



O MODLITWIE  (8) 
 - Teraz mam już w garści całą ludzkość. Użyłem w tym celu pułapki, z której nie 

można się już wyrwać. Mój podstęp okazał się niezawodny: nikt z ludzi mi się już nie 

wymknie. 

 - I co chcesz z nimi zrobić? – spytał Pan Jezus. 

 Szatan odrzekł Panu: 

 - Będę się nimi bawił! Nauczę ich, jak najpierw wziąć ślub, a potem szybko się 

rozwieść, jak nienawidzić innych i krzywdzić się nawzajem, jak się upijać i niszczyć 

zdrowie paleniem, a także jak przeklinać. Nauczę ich, jak produkować broń, karabiny 

i bomby oraz jak zabijać się między sobą. To ci dopiero będzie frajda! 

 - A później, kiedy skończysz bawić się nimi, co zamierzasz? 

 - Po prostu ich pozabijam – zaśmiał się Szatan. 

 - A gdybym chciał ich od ciebie odkupić, to ile byś za to chciał? 

 - Naprawdę są ci do czegoś potrzebni? Oni nawet nie są dobrzy, przeciwnie, są 

bardzo źli. Skoro tylko przybliżysz się do nich, znienawidzą Cię. Będą Cię opluwać, 

będą bluźnić przeciwko Tobie, a w końcu Cię zabiją. Nie, to niemożliwe, żebyś chciał 

takich drani! 

 - Ile chcesz? – ponowił swoją ofertę Jezus. 

Szatan spojrzał na Niego z szyderczym uśmiechem: 

 - Całą Twoją krew, wszystkie Twoje łzy i całe Twoje życie. 

Jezus bez wahania na to przystał. I oczywiście zapłacił tę cenę”. 

 Po tych słowach proboszcz opuścił ambonę razem ze swoją klatką. 

M O J A   „K A R T A    P A M I Ę C I”  
Jezus cierpiał i umarł naprawdę, podobnie jak musi się zmierzyć ze śmiercią 

każdy inny człowiek. Czemu się na to zgodził? Bo tylko tak mógł udowodnić 

ludziom, jak bezgranicznie Bóg Ojciec ich kocha. Warto o tym pamiętać, 

szczególnie gdy wykonujemy znak krzyża i gdy spoglądamy na krzyż. 

M O J A   M O D L I T W A              Getsemani 
Ci, którzy Ciebie znienawidził, czyhali na to, żeby Cię skazać na śmierć. 

A Twoi przyjaciele spali. W samotności, opuszczony, nocą, 

Ty, Jezu, głośno wołałeś do Ojca, wyznając swoje lęki i obawy. 

Kiedy jestem smutny i kiedy się boję, ja także ufam Bogu,  

ponieważ, tak jak Ty, wiem, że On jest mocniejszy niż śmierć  

i zło całego świata.   
                                                                         [KORZYSTANO: BRUNO RERRERO – WIERZĘ] 



PAULINA M. JARICOT 

DUCHOWOŚĆ SŁUGI BOŻEJ – ZAŁOŻYCIELKI STOWARZYSZENIA 

ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

Obecnie przeżywamy miesiąc październik, który nie 

tylko jest miesiącem Różańca Świętego, ale w br. 

poświęcony jest modlitwom w intencji misji. Różaniec i 

misyjna działalność są podstawowym charyzmatem 

Stowarzyszenia Żywego Różańca. Idealna okazja, by 

pisać o jego założycielce. 

Pierwsze rozdziały biografii Pauliny Jaricot poświęcone są życiu Jej 

ojca, Antoniego Jaricot. Jako młody chłopiec opuścił on swoją rodzinną wieś 

i udał się do Lyonu. Jego dewizą było zachowanie wierności Bogu i zasadom. 

Dzięki jego wierze i świadectwu córka mogła owocnie działać na polu 

ewangelizacji. Antoni był uczciwym i chętnym do pracy młodzieńcem. Szybko 

znalazł pracę u handlarza tkaninami. Cechy charakteru pozwoliły mu zrobić 

szybką karierę. Ojciec Pauliny był przekonany, że najważniejszą w życiu jest 

wierność zasadom. Modlił się i czytał Pismo Święte. Realizował swoim życiem 

słowo z Księgi Przysłów, które mówi: „Niech miłość i wierność cię nie 

opuszczą, przymocuj je sobie do szyi, na tablicy serca je wypisz, a znajdziesz 

uznanie i łaskę w oczach Boga i ludzi”.(Prz 3,3-4). Obrał drogę świętości i 

wierności wszystkim zasadom wyniesionym z domu rodzinnego. Znany był z 

tego, że uczył ludzi odmawiać litanie i inne modlitwy. Nie wstydził się tego, 

że był pasterzem. 

Podobnie w życiu duchowym – nauczył się, że najważniejsze jest 

posłuszeństwo Bogu. Nie marnował czasu, nie towarzyszył rówieśnikom w 

szukaniu rozrywki w barach itp. Ojciec Pauliny w wolnym czasie oddawał się 

czytaniu i poznawaniu prawd Bożych. Pierwsze godziny dnia rezerwował na 

modlitwę i Eucharystię. Podczas jednego z nabożeństw Drogi krzyżowej 

przykuła jego uwagę Joanna Lattier, młoda, skromna, uczciwa kobieta, w 

której się zakochał. Wkrótce ją poślubił. Pomimo zaangażowania w pracę, nie 

zapominał o tym, co najważniejsze: żeby być ze swoją żoną i dziećmi, żeby 

przekazywać im wiarę.  

 



P O B O Ż N E   Ż A R T Y 

Z OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH 

 

Dla tych, którzy mają dzieci, ale o tym nie wiedzą – otóż jest 

w parafii miejsce zarezerwowane dla dzieci… 

 

Spotkania grupy pracującej nad umocnieniem pewności siebie 

odbywają się w czwartki o godzinie 20.00. Prosimy o 

wychodzenie tylnymi drzwiami… 

 

W cenę kursu „Modlitwa i post” wliczony jest posiłek… 

 

Prosimy wkładać datki do koperty ze zmarłymi, którzy mają być 

wspominani w wypominkach. 

 

Ojciec Święty udał się do rzymskiej synagogi na spotkanie 

ekonomiczne… 

 

W przyszłą środę odbędzie się mecz organizowany w ramach 

między   parafialnego turnieju koszykówki. Przyjdźcie nas 

oklaskiwać, zamierzamy pokonać „Chrystusa Króla” (nazwa 

drużyny!). 
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