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ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II: „W EUCHARYSTII MAMY 

JEZUSA, JEGO ODKUPIEŃCZĄ OFIARĘ, MAMY 

JEGO ZMARTWYCHWSTANIE, MAMY DAR 

DUCHA ŚWIĘTEGO, MAMY ADORACJĘ, 

POSŁUSZEŃSTWO I UMIŁOWANIE OJCA. JEŻELI 

ZANIEDBAMY EUCHARYSTIĘ, JAK BĘDZIEMY MOGLI ZARADZIĆ 

NASZEJ NĘDZY?” 

R O Z W A Ż A N I E   S Ł O W A    B O Ż E G O 
Wiara, która nie boi się wątpliwości, a zarazem potrafi przenosić góry – taki 

obraz wyłania się w liturgii słowa. Jesteśmy zaproszeni na Eucharystię, która 

chce zaspokoić głód naszej duszy i przemienić nas w Chrystusa. Bóg 

zaprasza każdego z nas do życia w pełni, do pójścia na całość – w miłości, 

ufności, nadziei. Zaprasza do pójścia na całość, bo sam daje nam wszystko, 

co ma. Człowiek nie jest panem życia, bo też żaden sam siebie nie stworzył. 

Tak życie, jak powołanie od Boga przychodzi. Wszystko jest darem, nawet 

przeciwności, które stają się okazją do utwierdzania się w realizmie 

zyskiwanym dzięki wierze. Łaską i darem jest też to, że człowiek może czynić 

wielkie rzeczy, może trwać w wierności i może cieszyć się tym, że Bóg chce 

z nim współdziałać. Dlatego dobroczynna jest podpowiedź Jezusa 

uwalniająca od pychy: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co 

powinniśmy wykonać”. Trzeźwe myślenie wiary odwołuje się do tego, co 

niezmienne, trwałe i pewne, a takie jest wszystko, co jest zakorzenione w 

Bogu. 

SŁYSZĄC GŁOS PANA, SERC NIE ZATWARDZAJCIE. 

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


 LITURGIA   SŁOWA   NA   NIEDZIELĘ 

CZYTANIE z Księgi proroka Habakuka. Jak długo, Panie, 

mam wzywać pomocy – a Ty nie wysłuchujesz? Wołam 

do Ciebie: Na pomoc! – a Ty nie wysłuchujesz. Dlaczego 

ukazujesz mi niegodziwość i przyglądasz się 

nieszczęściu? Oto ucisk i przemoc przede mną, 

powstają spory, wybuchają waśnie. I odpowiedział Pan 

tymi słowami: „Zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je 

odczytać. To jest widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego 

niechybnie nastąpi; a jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie 

przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a 

sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności”.       Oto słowo Boże.                             

 

 CZYTANIE z Drugiego Listu św. Pawła do Tymoteusza. Najdroższy: Przypominam 

ci, abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie od nałożenia moich 

rąk. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego 

myślenia. Nie wstydź się zatem świadectwa Pana naszego ani mnie, Jego więźnia, 

lecz weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii mocą Bożą! 

Zdrowe zasady, które posłyszałeś ode mnie, zachowaj jako wzorzec w wierze i 

miłości w Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, 

który w nas mieszka.    Oto słowo Boże.    

 

 SŁOWA EWANGELII według św. Łukasza. Apostołowie prosili Pana: „Dodaj 

nam wiary”. Pan rzekł: „Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, 

powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w 

morze”, a byłaby wam posłuszna. Kto z was mając sługę, który orze lub 

pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź zaraz i siądź do stołu”? Czy on 

powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem 

i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje wdzięczność słudze 

za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co 

wam polecono, mówicie: „Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, 

co powinniśmy wykonać”.               Oto słowo Pańskie. 

 



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

PORCELANOWY WAZON 

Pewnego dnia wielki Nauczyciel zebrał wszystkich uczniów, by wybrać 

swego asystenta. 

„Przedstawię wam problem” – powiedział Mistrz. 

„Ten, kto go rozwiąże, zostanie moją prawa ręką”. 

Powiedziawszy to, ustawił stolik na środku sali, a na nim postawił cenny 

porcelanowy wazon, ozdobiony delikatnymi, złotymi różami. 

„Oto problem. Rozwiążcie go!” 

Zakłopotani uczniowie zastanawiali się nad „problemem”. Był to wspaniały 

porcelanowy wazon: podziwiali jego niezwykłe ozdoby i elegancję róż. 

„Co on przedstawia? Jaka jest jego zagadka? Co należało zrobić?” – pytali 

siebie.  

Czas mijał i nikt nie ośmielił się zrobić czegokolwiek, poza 

kontemplowaniem „problemu”. 

W pewnym momencie jeden z uczniów wstał, spojrzał na Nauczyciela i na 

kolegów, a potem zdecydowanym krokiem ruszył ku wazonowi i zrzucił go 

na ziemię, rozbijając na drobne kawałki.  

„Wreszcie, ktoś to zrobił!” – zawołał wielki Nauczyciel. „Zacząłem wątpić w 

formację, jaką starałem się wam przekazać przez wszystkie lata”. 

Potem zwrócił się do młodzieńca: „Ty będziesz moim asystentem!” 

Podczas gdy młodzieniec wracał na swoje miejsce, Nauczyciel wytłumaczył: 

„Wyraziłem się jasno. Powiedziałem, że jest to „problem”. Nieważne, jaki 

może być piękny czy pociągający, problem musi być wyeliminowany!”. 

 

Istnieje tylko jeden sposób na rozwiązanie problemu: trzeba się 

z nim zmierzyć. 
                                                                

                                                                 [KORZYSTANO: B.FERRERO – ALE MY MAMY SKRZYDŁA] 



O  R Ó Ż A Ń C U   I  O  R Ó Ż A C H 

Jeszcze raz o październiku – miesiącu poświęconemu MODLITWIE 

RÓŻAŃCOWEJ. Kiedyś już pisałam o powstaniu różańca 

(październik 2018), ale dzisiaj chciałabym „rzucić” kilka uwag 

na temat modlitwy wspólnotowej. Chociaż modlitwa 

indywidualna i wspólna mają wiele podobnych cech. Obie są 

równie ważne. Modlitwa Kościoła uczy nas modlitwy 

osobistej i odwrotnie – tylko ten, kto modli się sam, potrafi 

sprawić, by modlitwa wspólna była owocna. Trzeba jednak 

nasycić się modlitwami, którymi żyje wspólnota Kościoła. Do Boga idziemy 

razem. Celem tej drogi jest zbawienie. Eucharystia jest modlitwą Chrystusa 

i Kościoła. Jest źródłem i wzorem każdej modlitwy chrześcijańskiej: prośby, 

uwielbienia, przebłagania, dziękczynienia. 

Chrześcijańską rodzinę nazywamy Kościołem domowym. Tak jak w świątyni 

parafialnej, tak i w naszych domach ma rozbrzmiewać radosna modlitwa do 

Boga i na Jego chwałę.  

TYCH, KTÓRZY MODLA SIĘ WSPÓLNIE, DUCH ŚWIETY ŁĄCZY DUCHOWĄ 

WIĘZIĄ Z BOGIEM. 

Październik. Różaniec. Róże Żywego Różańca. Wspólna modlitwa rodziny 

parafialnej. Jezus powiedział: „Gdzie dwóch albo trzech modli się w imię 

Moje”… tam Bóg – Ojciec wysłuchuje. Nasze życie jest pełne trudów, bólu, 

złamanych serc, choroby i wielu jeszcze spraw, o które troszczymy się. 

Dlaczego nie moglibyśmy postąpić tak, jak oczekuje Bóg?! Dlaczego, 

poczynając od października br., nie moglibyśmy zaufać w Jego moc?! Tego 

właśnie oczekuje nasz Pan i tego uczy nas w przypowieściach. Zaufanie jest 

podstawą MIŁOŚCI.  

Niech ufność do Boga uczy nas Miłości do Niego. Składajmy w ofierze nasze 

wszystkie troski i prośmy w modlitwie różańcowej Naszego Ojca o pomoc. 

O, MÓJ JEZU, PRZEBACZ NAM NASZE GRZECHY. ZACHOWAJ NAS OD OGNIA 

PIEKIELNEGO I DOPOMÓŻ SZCZEGÓLNIE TYM, KTÓRZY NAJBARDZIEJ 

POTRZEBUJĄ TWOJEGO MIŁOSIERDZIA. 



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

(1) INFORMACJE WSTĘPNE 

Pan Bóg – nasz Stworzyciel, Dawca wszystkiego, co posiadamy: 

rzeczy materialne i duchowe – przedstawia się nam w historii ludzkości, w 

naszych dziejach, dziejach naszych rodzin i w życiu każdego człowieka, jako 

Dobry Ojciec, wspaniały Nauczyciel. On nigdy nie rezygnuje z „popychania” 

nas ku dobru. Na Jego wzór i podobieństwo zostali stworzeni rodzice, którzy 

lepiej lub gorzej kształtują swoje dzieci, tak by miały one najlepsze życie tu 

na ziemi.  

Spójrzmy na nie – są one jak ludzkość całej ziemi. Czasami są 

posłuszne, czasami poddają się woli ojca i matki, a czasami myśląc, że są 

najmądrzejszymi stworzeniami, buntują się i odrzucają naukę rodziców, 

babci lub dziadka. To wszystko jest nam dobrze znane z naszego, 

codziennego życia. Wystarczy spojrzeć na nasze rodziny. Podobnie rzeczy 

mają się w szkole. Nauczyciele, zwłaszcza ci z powołaniem, poświecili wiele 

lat i środków, by samemu nauczyć się, jak pomóc zrozumieć młodemu 

człowiekowi, czym jest życie i jak żyć, by żyć dobrze, godnie i dostatnio. 

O efektach pracy rodziców i pedagogów można powiedzieć wiele. 

Jedno jest pewne, że ziarno, jedno lub więcej, zostaje zasiane, mimo 

buntów młodych ludzi. Bunt też jest dobry. Świadczy o tym historia. Po 

każdej rewolucji ludzkość w dużej mierze zwracała się ku Bogu. Tak było z 

rewolucją we Francji, rewolucją proletariacką w Rosji, faszyzmem w 

Niemczech i … tym, co się teraz dzieje. 

Bóg tak umiłował tych i to, co stworzył, że tak jak wzorowy rodzic 

dba o swoje dzieci i ich dobro. Bardzo ogólnie chcę przypomnieć to, co już 

podawałam w streszczeniach KSIĄG STAREGO TESTAMENTU. Pismo Święte 

spełnia wiele funkcji, także wskazuje na Boga, jako naszego wychowawcę. 

Stary Testament to nie mity, jak w kulturze greckiej, ale prawda. Są to dzieje 

narodu wybranego opisane na podstawie faktów historycznych. 

Przykładem na to może być „ściana płaczu” – fragment murów świątyni 

Jerozolimskiej. Zatem ta świątynia istniała. 



Poczynając od Księgi Rodzaju Bóg Ojciec – Nauczyciel karze Jego 

dzieci za zło i wynagradza za dobro. Kara wypędzenia Adama i Ewy z Raju 

była wynikiem nieposłuszeństwa. W następnych księgach – na przykładzie 

dziejów rodu Abrahama – Pan Zastępów daje ludziom mnóstwo praw. 

Dopóki były wypełniane, Izrael był szczęśliwym narodem, ale przyszedł czas 

obrastania w pychę, buntu. Człowiek postanowił pokazać, że jest równy 

Bogu. On też potrafi rządzić. Nastąpiły w Izraelu czasy panowania królów – 

począwszy od Saula, Dawida, Salomona… Wkrótce – jako kara za 

popełnione grzechy – naród cierpiał niewolę, utratę ziemi, zburzenie 

Świątyni Jerozolimskiej i wiele innych klęsk. Stary Testament kończy się, 

krótko mówiąc, powrotem do Pana Boga, czego symbolem była odbudowa 

Świątyni Jerozolimskiej. 

I tym razem nasz Dobry Ojciec nie rezygnuje z edukowania ludzi. 

Postanawia zamieszkać z nami. Następuje wcielenie, aby być jak najbliżej 

nas. Pan przyjmuje wszystko, co ludzkie, całą naszą cielesność z jednym 

wyjątkiem, z wyjątkiem grzechu. Bóg miał ziemskich rodziców, uczył się w 

szkole, chodził do Synagogi, pracował jako cieśla, a także jako najemny 

pracownik w winnicy. Przez 30 lat przygotowywał się do spełnienia swojej 

misji, która miała rozpocząć się w określonej „godzinie”. Te trzydzieści lat 

były bazą do powstania form nauczania, jakie zastosował Pan Bóg w osobie 

Jezusa Chrystusa – Syna Człowieczego. Przypowieści są wzorem dla 

rodziców i nauczycieli. Są przykładem doskonałych metod nauczania. Są tez 

świetną perswazją zmuszającą słuchaczy do oglądu tego, co usłyszeli i 

wyciągnięcia wniosków. Zmuszają do poznania prawdy, która pozwoli im 

żyć lepiej, godniej i uzyskać nagrodę po wyborze i podążaniu drogą 

krzyżową (zmagań i przeciwstawiania się złu), a kończącą się śmiercią 

starego człowieka i zmartwychwstaniem do nowego, lepszego życia w Panu 

i z Panem.  

W pierwszą niedzielę października, miesiąca poświęconego 

Różańcowi św., a w tym roku także misjom, pragnę przybliżyć Czytelnikom 

wizję Królestwa Bożego zawartą w JEZUSOWYCH PRZYPOWIEŚCIACH. 

                                                                                               BARBARA CARTER     



O MODLITWIE  (7) 

Ten, który się począł z Ducha Świętego    

i narodził się z Maryi Panny 

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

Stworzenie można przemieniać tylko przez miłość. Taki był od początku 

Boży plan, ponieważ wszystko zostało stworzone mocą przedwiecznej 

miłość. 

Jezus Chrystus jest Bogiem, który przychodzi, aby dzielić z nami jak 

najdosłowniej nasz ludzki los. To jest najważniejszy punkt naszej wiary. Bóg 

przyjął na siebie ludzką postać – oto tajemnica Bożego Narodzenia. Pan 

Jezus jest Bogiem, który przychodzi, aby wciąż nam wskazywać drogę do 

nieba. 

 

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

 

Taki sam jak ja 
Jezus się narodził 

I tak jak ja otrzymał imię,  

abyśmy mogli Go rozpoznać. 

Tak jak ja również dorastał,  

stając się mężczyzną. 

Poprosił, tak jak my, o chrzest, 

aby przyjąć na siebie 

skutki naszych grzechów. 

Bóg nad Jordanem wyróżnił Go spomiędzy wszystkich: 

„Oto mój Syn, moje Dziecko, 

                  które tak bardzo kocham”.                                                   
 

 
[KORZYSTANO: BRUNO RERRERO – WIERZĘ]  



NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY 
 

SPOTKANIE MISYJNE W CHEŁMNIE (19 PAŹDZIERNIKA 2019 

ROKU) 

 

Spotkanie to organizowane jest dla parafii z rejonu toruńskiego 

i grudziądzkiego. Zaproszeni są na nie kapłani i wszyscy wierni 

świeccy, a szczególnie: Wspólnoty Żywego Różańca i Apostolat 

Margaretka.  

 

PROGRAM SPOTKANIA 
PARAFIA PW. WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W 

CHEŁMNIE 

  9.00 - Wyjazd z Czarża, z parkingu przed kościołem. 

10.00 - Słowo powitania (Chełmno) 

10.15 – Prezentacje posługi misyjnej (O.O. Redemptoryści, 

Misjonarki Świętej Rodziny) 

11.15 – Konferencja: Żywy Różaniec dla misji 

11.45 – przerwa: kawa / herbata 

12.15 – Musical: „Dzieci misji” (przygotowany przez dzieci i 

młodzież z parafii pw. Chrystusa Króla w Jabłonowie Pomorskim 

12.45 – Różaniec i animacja modlitewno – muzyczna 

Ok. 13.15 – MSZA ŚWIĘTA pod przewodnictwem Ks. Bpa Józefa 

Szamockiego. 

 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO WZIĘCIA UDZIAŁU W 

PIELGRZYMCE PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ U KS. 

PROBOSZCZA. 



 NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY               

W DIECEZJI TORUŃSKIEJ 

Z okazji setnej rocznicy ogłoszenia Listu 

apostolskiego „Maximum illud” o działalności 

prowadzonej przez misjonarzy na wiecie, Ojciec 

święty Franciszek napisał: „Zbliżające się stulecie jego 

opublikowania niech będzie bodźcem do 

przezwyciężenia powracającej pokusy, która czai się za 

wszelką introwersją kościelną, za wszelkim 

zamknięciem w swoich bezpiecznych  granicach, za każda formą pesymizmu 

duszpasterskiego, za wszelką bezpłodną tęsknotą za przeszłością, abyśmy 

mogli się otworzyć na radosną nowość Ewangelii. Także w naszych czasach, 

rozdartych tragediami wojny i zagrożonych zasmucającą chęcią 

podkreślenia różnic i wzniecania konfliktów, niech z nowym zapałem 

zostanie zaniesiona do wszystkich Dobra Nowina, że w Jezusie przebaczenie 

zwycięża grzech, życie pokonuje śmierć, a miłość strach, dając poczucie 

bezpieczeństwa i nadzieję. Z takim przekonaniem, akceptując propozycję 

Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, ogłaszam październik 2019 roku 

Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym, aby bardziej rozbudzić świadomość 

missio ad gentes i podjąć z nową energią misyjną przemianę życia i 

duszpasterstwa”. 

W odpowiedzi na pragnienie Papieża Franciszka i w poczuciu 

odpowiedzialności za misyjny wymiar kościoła chcemy przeżyć 

Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny – Październik 2019 w duchu refleksji, 

modlitwy i świętowania posługi misyjnej. Dlatego zaproszeni zostali kapłani 

i wierni świeccy do uczestnictwa w wydarzeniach i modlitwach w intencji 

misji, misjonarzy, powołań misyjnych i przemianę misyjną duszpasterstwa. 

Zgodnie z tym zaproszeniem będzie zorganizowana w naszej parafii 

pielgrzymka do Chełmna na Spotkanie Misyjne w dniu 19 października 

2019r. Jest także prośba do Pań zelatorek Żywego Różańca, by umieścić 

powyższe intencje w codziennej modlitwie różańcowej. Program spotkania 

w tym biuletynie.   ZAPRASZAMY! 



  P O B O Ż N E   Ż A R T Y 

 

Kilkuletnia Hania do niezbyt urodziwej cioci: 

 - Czy ciocię też stworzył Bóg? 

 - Oczywiście! 

 - Tak jak mnie? 

 - Tak. 

Dziewczynka patrzy do lustra i mówi do siebie: 

 - To w moim przypadku bardziej się przełożył. 

 

Mały Jaś odmawia wieczorną modlitwę: 

 - I proszę Cię, Panie Boże, żeby Ankara była 

stolicą Hiszpanii. 

 - Ależ Jasiu, co ty wygadujesz? – mówi mama. 

 - Bo widzisz mamusiu, ja tak napisałem na 

klasówce z geografii.  

 - Mamo, czy to prawda, że człowiek po śmierci w 

proch się obróci?  

 - Prawda, synku. 

 - To u mnie pod łóżkiem ktoś umarł… 

***   *** 
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