
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I    

16   LUTY ,  2020 R.  SZÓSTA   NIEDZIELA  ZWYKŁA.   BIULETYN 

PRZY PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI  PANNY  

W  CZARŻU.                          ROK 2.                    NUMER 32 (84) 

WWW.CZARŻE.PARAFIA.NET.PL……………………………………………….............. 

 

 
 
 
 
 
 
 

R O Z W A Ż A N I E      S Ł O W A     B O Ż E G O 
W dzisiejszych czytaniach słyszymy, że potrzebujemy łaskę Bożą, aby 

wypełnić wszystkie przykazania Pana. W Ewangelii słyszymy fragment 

Kazania na Górze. I ponownie słyszymy pytanie: Jak wszystko 

wypełnić? Człowiek czuje rozpacz wobec braku możliwości sił, których 

potrzebuje, by za tym słowem pójść. To przecież niemożliwe do 

wypełnienia o własnych siłach, ale możliwe do przyjęcia, jako dar. 

Dotrze to jednak do nas dopiero wtedy, gdy wreszcie przestaniemy 

widzieć w słowie listę Bożych żądań, a zobaczymy naprawdę Dobrą 

Nowinę. Nowe serce, nowa natura, przemienione postawy – to są 

właśnie te wielkie rzeczy, jakie przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. 

Kluczem okazuje się tutaj miłość do Niego. Ona jest podstawowym 

budulcem przemienionego serca człowieka i jego nowej historii. 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: 
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, 
ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie 
przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko 
spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i 
uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i 
uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: Jeśli 
wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszy, nie 
wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie 
zabijaj"; a kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi. A ja wam powiadam: Każdy, 
kto się gniewa na swego brata podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu: „Raka", 
podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł: „Bezbożniku", podlega karze piekła 
ognistego. Jeśli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz, że 
brat twój ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw Idź i 
pojednaj się z bratem swoim. Potem przyjdź i dar swój ofiaruj. 
Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki 
jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a 
sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do więzienia. 
Zaprawdę powiadam ci: Nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie 
zwrócisz ostatniego grosza. Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż". A ja wam 
powiadam: każdy kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z 
nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je 
odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, 
niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci 
powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy 
zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła. 
Powiedziano też: „Jeśli ktoś chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy". A 
ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę - poza wypadkiem nierządu – naraża 
ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa. 
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie przysięgał, 
lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi". A ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie – 
ani na niebo, bo jest tronem Boga; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp Jego; ani 
na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, bo 
nawet jednego włosa nie możesz uczynić w białym albo czarnym. Niech wasza mowa 
będzie: tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od złego pochodzi ". Oto słowo pańskie 

 
w ziemi na wzór kurczaków i przez to stawał się coraz grubszy. Nareszcie skończyły 
się poranne trudy związane z lataniem i śpiewem i mógł się do woli bawić z żółwiami. 



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

PRAWO 
 

Na probostwo zapukał chłopak, brudny i nędznie ubrany. Był to 
dostawca narkotyków, poszukiwany przez policję i przez bandę 
okrutnych rywali. Nie wiedział, gdzie ma się ukryć. Wiekowy ksiądz, 
który otworzył drzwi, był zakłopotany tą wizytą.   
„Proszę mnie wpuścić, ojcze. Jestem zrozpaczony".  
„Dobrze, tej nocy możesz tu pozostać, ale jedynie przez jedną noc. 
Jutro rano musisz odejść ".  
Tej nocy staruszek ksiądz umarł. Dotarł do nieba. 
Jezus przyjął go uprzejmie i powiedział: „Zaprawdę, ilekroć zrobiłeś 
coś dla najmniejszego z moich braci, uczyniłeś to dla mnie!". 
 Kapłana uradowały te słowa. Ale Jezus ciągnął dalej: „Chodź, wejdź 

do raju. Przez tę noc 
możesz tu zostać, ale tylko 
przez jedną noc. Jutro rano 
musisz stąd odejść!".  

 

 Jezus nie mówi 
„na niby".  
„Nie każdy, który Mi mówi: „Panie, Panie!", wejdzie do królestwa 
niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w 
niebie. Wielu powie mi w owym dniu: „Panie, Panie, czy nie 
prorokowaliśmy mocą Twego Imienia i nie wyrzucaliśmy złych 
duchów mocą Twojego Imienia, i nie czyniliśmy cudów mocą Twego 
Imienia?". Wtedy oświadczę im: Nigdy was nie znałem. Odejdźcie 
ode Mnie wy, którzy dopuszczacie się nieprawości!" (MT 7,21- 23). 
  

 



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

Przypowieść o chwaście 

Inną przypowieść przedłożył: Królestwo niebieskie podobne jest do 

człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, 

przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy 

zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 

Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego 

nasienia na swojej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" Odpowiedział 

im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, 

żebyśmy poszli i zebrali go?" A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast 

nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w 

czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w 

snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza". 

  

Jezus, jako doskonały nauczyciel, przedstawia w tej przypowieści 

odwieczną walkę dobra ze złem w sposób bardzo prosty i zrozumiały dla 

niewykształconych odbiorców. Niedawno spotkałam się z oceną takiego 

przedstawiania wiedzy, że jest to mądrość „w pigułce". To prawda. W Bogu – 

Człowieku, Jezusie nie ma krzyny pychy. To jest wyraźne, że Jemu zależy tylko 

na jednym, by uczniowie zrozumieli i praktykowali w życiu tylko to, co jest 

dobre, co wypływa z miłości.  

 Otóż gospodarz – Bóg zasiał bardzo dobre ziarno. Pracował wraz z 

pomocnikami (np. kapłanami) w biały dzień. Nie ukrywał się. Natomiast 

chwast został wrzucony w ziemię przez „nieprzyjaznego człowieka", który 

symbolizuje szatana. Rozsiewał on zło, pragnąc zaszkodzić Bogu. Jest wrogiem 

wszystkich: gospodarza i zasiewu.  

Ciekawa jest reakcja gospodarza (Boga), który dobrze zna grę 

nieprzyjaciela. Nie reaguje od razu. Wykazuje maksymalną cierpliwość. 

Zabrania pielenia. Chwast i dobre rośliny mają razem rosnąć, aż do dnia żniw. 

Ta decyzja przypomina Sąd Ostateczny.  

Zatrzymajmy się nad jakością ziarna i Bożą cierpliwością. Jezus 

wielokrotnie mówił, że Bóg jest miłością (np. w Ewangelii św. Jana) a z miłości 



wypływa najlepsze dobro. Tylko Bóg jest dobry (MT 19,17). Zatem ziarno na 

zasiew było najlepszej jakości. Trzeba pamiętać, że Bóg, chociaż  

daje rosnąć chwastom, nie pragnie zła, ale dopuszcza jego istnienie. I w tym 

kryje się Boża tajemnica długomyślności i cierpliwości. Bóg jest też Mądrością. 

On wie, że chwast będzie chciał się rozrastać i zająć całe pole. Taka jest natura 

zła. Przez wyrywanie zostałyby w ziemi resztki korzenia i w ten sposób chwasty 

rozmnożyłyby się. Działanie Boga doprowadza do tego, że całe zło tak, jak 

chwasty, zostały powiązane w snopki i wrzucone do ognia. W tym momencie 

narzucają się refleksje wzięte z naszego życia publicznego i prywatnego. 

Krzykliwe zło stara się zagłuszyć dobro. Narzuca się, manipuluje świadomością 

ludzi, stwarza pozory, że jest wszechmocne i wszechpotężne. Cierpliwość 

Boga, nie oznacza Jego słabości lub obojętności wobec zła, ale to, że pozwala 

On, by w swojej prawdzie objawiło się jedno i drugie. Ludzie mogą opowiadać 

się za chwastem lub wybrać pszenicę. Podczas żniwa będzie można dostrzec 

wartość tak jednego, jak drugiego. Tylko pszenica wróci do spichlerzy Boga.  

Jezus jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem. Idąc za Jego nauczaniem 

możemy przyczyniać się do rozrastania Jego Królestwa. Nie musi to być głośna 

walka, ale dobre, małe czyny, które spowodują przemianę nas samych i życie 

wokół nas. Wystarczy wybrać dobro. Nazwać dobro dobrem, a zło złem. 

Wybierać dobrych ludzi na polityków rządzących w naszym państwie, 

wybierać dobre programy telewizyjne i internetowe, a także dobrą książkę. 

Wychowujmy nasze dzieci przez odrzucanie pokemonowych chwastów, a 

wybieranie życiowo sprawdzonych zabawek.  

Strzeżmy się chwastów, a wybierajmy pszeniczne, zdrowe, dobre 

ziarno. Święty Paweł w pierwszym Liście do Koryntian tak opisuje miłość: 

"Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka 

poklasku, nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu, nie 

szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; nie cieszy 

się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko 

znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, 

wszystko przetrzyma. Miłości nigdy nie ustaje, … 



O MODLITWIE: OJCZE NASZ. 

„ALE NAS ZBAW ODE ZŁEGO” 
Ogród żółwi 

W dawnych czasach pewien król miał wokół swego pałacu ogromny ogród, w 
którym żyła i stale się powiększała cała rodzina dużych żółwi. Któregoś dnia przyleciał 
tam skowronek. Żółwie uznały go za zjawisko tak urocze, że obsypały go 
komplementami.  
– Jakie piękne upierzenie! Cóż za zgrabne nóżki! A jaki delikatny dziobek! Nie ma 
wątpliwości, że ten ptak należy do najpiękniejszych, jakie tylko istnieją!  

Aby im podziękować, nieco zakłopotany ptaszek zaśpiewał najpiękniejszą i 
najcudowniejszą balladę ze swojego repertuaru. Powolne żółwie wpadły w zachwyt. 
 – To prawdziwy artysta! Cóż za talent! Niezwykłe trele, a jakie wyczucie rytmu! 
Cudowny! Wspaniały!  
– Nie szczędzono braw  
– Poprośmy go, żeby z nami zamieszkał! – odezwał się jeden z żółwi.  

O zachodzie słońca, kiedy ptak opuścił się niżej, pewien przebiegły żółw 
zwrócił się do niego:  
– Mój drogi skowronku, wiesz, że dla nas wszystkich jesteś jakby synem. Tak bardzo 
cię kochamy, że zapytaliśmy Króla Żółwi, jak cię uszczęśliwić, a on nam odpowiedział, 
że najwyższym szczęściem jest trzymać się mocno nogami gruntu. Czy zgodziłbyś się 
na to, żeby nie opuszczać nas więcej i zrezygnować z latania?  
– Skoro tak mówi sam Król Żółwi, to pewnie tak jest – zgodził się skowronek. 
 – Tylko że ja jestem ptakiem i nie mogę postępować wbrew swojej naturze. Każde ze 
skrzydlatych stworzeń chcę się wzbijać wysoko, do światła!  
– Ale latanie wymaga tyle wysiłku! Wszystkie zwierzęta, oprócz was, nie pragną 
niczego więcej, jak odpoczywać i mieć pełny żołądek. A poza tym nigdy nie myślałeś 
o drapieżnych ptakach albo o myśliwych?  
                      Skowronek zamyślił się, po czym zapytał: 
 – Co wobec tego mam zrobić, aby pozostać tu z wami na zawsze?  

Zadowolony z siebie żółw podpowiedział mu, żeby każdego dnia wyrwał sobie 
ze swoich skrzydełek jedno piórko. 
 – Stopniowo latanie będzie się zdawało dla ciebie coraz trudniejsze i w końcu 
przestaniesz latać, nawet tego nie zauważając. A potem będziesz żył z nami w 
ogrodzie, będziesz mógł kupić świeżą wodę, jeść owoce i sałatę, które ludzie nam dają 
każdego dnia. Jakże będziemy szczęśliwi, bez jakichkolwiek niepokojów, bez troski!  

Takim to sposobem skowronek pozbawił się całego upierzenia. Teraz nie 
mógł wzbić się do lotu, ale w zamian za to miał spokój i darmową kuchnie! Grzebał  

 



Nie komponował już nowych pieśni, ale jego przyjaciołom podobały się nawet i te 
stare. Aż kiedyś do ogrodu zakradła się głodna łasica. Na widok tłustego skowronka, 
który skakał między żółwiami, nie wierzyła własnym oczom: oto trafił się jej kąsek, za 
którym nie trzeba się uganiać. Przerażony żółwie poukrywały się w swoich w 
skorupach. 
 – Pomóżcie mi – prosił bezradny skowronek. 
 – Mój drogi, łasica jest szybsza od nas i ma ostre zęby! Nie możemy ci pomóc – 
odmówiły mu wszystkie razem.  
– Cóż – westchnął skowronek – z próżności stałem się żółwiem, rezygnując z jedynej 
mojej obrony – odlotu! I ukrył główkę pod skrzydłem, żeby nie widzieć, co się teraz z 
nim stanie.  

MOJA „KARTA PAMIĘCI”   Na świecie jest nie tylko dobro. Są również siły 

zła, zarówno w nas, jak i poza nami. Nie raz czujemy się niczym w więzieniu. 
Chcielibyśmy wierzyć, a tymczasem żyjemy w niewierze. Chcielibyśmy kochać, 
a żyjemy na ogół dla siebie samych. Chcielibyśmy pracować na rzecz prawdy, 
a często ulegamy kłamstwu. Ewangelia opowiada, że Pan 
Jezus zawsze wyzwala tych, którzy byli uwikłani w mocy 
złego. A zawsze zwyciężał mocą Boga. Nie bójmy się jednak 
niczego, nawet mrocznych sił, skoro Bóg jest z nami.  

 MOJA MODLITWA   
ŚWIATŁOŚĆ ŚWIATA 

 

Jeśli Bóg jest przy moim boku, nie ma żadnej ciemności. 

Moja twarz jaśnieje, jeśli Bóg jest ze mną. 

Nie ma nocy, jeśli Bóg jest przy mnie. 

Bóg jest światłością bez końca. 

Bóg jest lampą dla moich kroków. 

Bóg jest lśniącą w mroku gwiazdą. 

Bóg jest świetlikiem w ciszy na łące. 

Bóg jest światłością: oświeca nasze serce, 

abyśmy znaleźli drogę ku zbawieniu. 

Proszę cię, Boże, oświecaj i moje życie. 

 



Ż Y C I E  U K R Y T E  J E Z U S A 
Nasza wiara jest wiarą opartą na faktach. Kto czytał Stary Testament, albo 

choćby cykl streszczeń, który zakończył się w biuletynie jesienią zeszłego roku, 

ten ma wyobrażenie o wejście Boga w życie tych, których stworzył i wybrał. 

Przypomnę tylko, że od początków przywódcą Narodu Wybranego był Pan Bóg 

i wtedy Izrael umacniał się jako naród. Upadek, niewola i wiele jeszcze cierpień 

zaczęło się w momencie rezygnacji z Bożej Opatrzności i akceptacja króla 

Saula, a potem Dawida na przywódców narodu. Około 7 wieków królewskich 

rządów doprowadziło Izrael do ruiny. Powstało pragnienie, modlono się o 

Mesjasza – Posłańca Bożego, który uratuje lud od potępienia. Dobry Ojciec – 

Bóg przychylił się do powołania wielu i zapowiedział swoje przyjście na ziemię. 

Prorokiem, który spełniał rolę klamry spinającej starotestamentalne 

panowanie Boga, a nowotestamentalne Boże uczestnictwo w życiu człowieka 

na ziemi - był św. Jan Chrzciciel, jako przygotowujący do spotkania z Bogiem w 

nowej postaci i sam Bóg i Człowiek Jezus Chrystus z Nazaretu - nowa postać 

Boga, który zapragnął być bliżej ludzi – swojego stworzenia.    

Oto wstęp do pierwszej części:  Narodziny św. Jana Chrzciciela.    

Za panowania króla Heroda żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, 

którego żonie było na imię Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi w obliczu Boga, 

bo zachowywali wiernie wszystkie przykazania Pańskie nie mieli jednak 

potomstwa, a byli już w podeszłym wieku. Mieszkali w miejscowości Ejn 

Karem, oddalonej zaledwie o jeden dzień drogi od Jerozolimy.   

Zachariasz sprawował urząd kapłański w świątyni ofiarując Bogu 

kadzidło. Był jednym z dwudziestu czterech kapłanów sprawujących ten 

obrzęd. Przychodził do Świątyni Pańskiej co pół roku i pozostawał w Niej 

tydzień. Owego dnia wielu ludzi stało na dziedzińcu świątynnym modląc się w 

czasie obrzędu kadzenia. Wówczas po prawej stronie ołtarza ukazał się 

Zachariaszowi anioł Pański. Zachariasz przeraził się widokiem jego, ale anioł 

rzekł: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba zostanie wysłuchana; żona twoja 

Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. Będzie to dla ciebie radość i 

wesele; wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie.      Cdn. 
 



  W I E L K A   T A J E M N I C A    W I A R Y   (9) 

JEZUS JAKO TŁO (1) 

Nazywam siebie osobą wierzącą. Ale tak naprawdę, gdzie jest miejsce Jezusa 

w moim życiu. Ile czasu poświęcam sprawom światowym, mojej rodzinie, 

mojej pracy, załatwianiu spraw materialnych, a ile czasu poświęcam Temu, 

który jest moim Stwórcą i od Niego wszystko zależy. Tak naprawdę Jezus jest 

gdzieś w tle mojego życia. Zakrywają go doznania, których szukam, którym się 

oddaje, w których się pogrążam. One nie mają nic wspólnego z Odkupieniem, 

z Eucharystią, która to Odkupienie uobecnia. Jest to dramat mojego życia. „W 

obliczu tego dramatu tak bardzo Ciebie potrzebuję. Musisz dzisiaj do mnie 

przyjść i stale przychodzić, Ty, REALNIE OBECNY w Eucharystii. Bo przecież ta 

gonitwa za przyjemnością wyniesienia, ta chciwość posiadania, szukania 

przyjemności i wygody dla ciała, zniszczy mnie". Ty jesteś w moim tle 

wystarczająco mały, by nie przeszkadzać mi w moich zaangażowaniach, w tym, 

za czym gonie. "Powiedziałbym nawet, że nie jesteś za mały tylko w sam raz 

mały, i że takim powinieneś pozostać. Dociera do mnie, że jestem nieustannie 

w ten sposób kuszony, aby prowadzić takie „normalne” życie. „Normalne "– 

bo gdybyś Ty pojawił się jako wielki, coś musiałoby się w moim życiu zamącić, 

coś musiałoby runąć. To niewygodne. Nie miałbym takiego spokoju, takiego 

komfortu, jaki daje mi kompromis".  

Jednak potrzebuję Ciebie i coraz bardziej zdaję sobie sprawę, że Ty, jesteś 

Bogiem Odkupienia, przyszedłeś dla grzeszników, dla takich jak ja I właśnie 

dlatego jesteś w Eucharystii, by ratować mnie od tej przewrotności, wobec 

której sam jestem bezradny. 

Jeżeli jesteś tłem dla mnie, to fakt ten umiejscawia mnie na tronie i jestem 

wielki. „Od tego tła bije blask, nadaje wszystkiemu inny wymiar. Praca już nie 

jest pracą – jest poświęceniem. Relacje z ludźmi też są jakby opromienione 

blaskiem tego tła. Nawet moje myśli – jeśli mają Ciebie za tło – nabierają 

nowego blasku, znaczenia.                                                                                        [KORZYSTANO: KS. PROF. 

TADEUSZ DAJCZER – TAJEMNICA WIARY.]   



STRONA  DLA  NAJMŁODSZYCH 

POKOLORU ANIOŁKA. PRZYPATRZ MU SIĘ UWAŻNIE I NADAJ MU 
IMIĘ. 
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