
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I    

1   MARZEC,  2020 R.  SIÓDMA   NIEDZIELA  ZWYKŁA.   

BIULETYN PRZY PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI  PANNY  W  CZARŻU. ROK 2.                 NUMER 34 (86) 

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

ŚW. PAWEŁ – PIERWSZY LIST DO TYMOTEUSZA (2,3): „ALBOWIEM 
JEDEN JEST BÓG, JEDEN TEŻ POŚREDNIK MIĘDZY BOGIEM A 
LUDŹMI, CZŁOWIEK, CHRYSTUS JEZUS, KTÓRY WYDAŁ SIEBIE 
SAMEGO NA OKUP ZA WSZYSTKICH JAKO ŚWIADECTWO WE 

WŁAŚCIWYM CZASIE”. 
 

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

W Centrum Jezusowej nauki znajduje się miłość do nieprzyjaciół. Tam miłość 

jest wizytówką Pana Boga. Tak właśnie On nas ukochał, choć jesteśmy Jego 

nieprzyjaciółmi. Tak właśnie zostaliśmy przez Niego potraktowani. Za każdym 

razem, gdy grzeszymy, stajemy się przecież Jego wrogami.  Oddalając się od 

Jego miłości, skreślamy w sobie życie, rujnujemy wewnętrzną świątynię Ducha. 

On jednak nie przestaje nas ratować, nie przestaje kochać. Chrystus pokazuje w 

ten sposób, jaki jest Bóg – którego poza Nim nikt nigdy nie oglądał – i poucza 

nas o Nim.  Uzdalnia do przemiany, do przyjęcia Bożej miłości i życia nią aż po 

miłość nieprzyjaciół. W Eucharystii, na ołtarzu krzyża, to miłowanie nieprzyjaciół 

obejmuje nas na nowo. Za każdym razem się uobecnia. Nie nasze życie jest 

niszczone, a Jezusowe. To On jest ceną naszego uświęcenia. Jezus wszystko 

zmienia, również nasze spojrzenie na siebie i na Boga. I tak powoli stajemy się 

święci dzięki miłości, jaką Bóg ma do swoich nieprzyjaciół. Zablokujemy się na 

to, czy damy się temu pociągnąć? Zatrzymamy to dla siebie, czy pójdziemy z tą 

nowiną dalej? 



LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Czytanie z Księgi Kapłańskiej. Pan powiedział do Mojżesza: „Przemów do całej 
społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, 
Pan, Bóg wasz! Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz 
upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał 
pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował 
bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!". Oto słowo Boże. Czytanie z 
Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia: Czyż nie wiecie, że 
jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy 
świątynią Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. 
Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym 
świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego 
świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły 
przebiegłych " lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców ". Niech się 

przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi wykrzyknik! Wszystko 
bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy 
to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy 
przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – 
Boga. Oto słowo Boże. 
SŁOWA EWANGELII według św. Mateusza. Jezus powiedział 

do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb". A 
ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w 
prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć 
twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź 
dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć 
od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a 
nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam: Miłujcie 
waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się 
stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce 
Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i 
niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za 
nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiajcie tylko 
swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie 
więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski." Oto słowo Pańskie. 

 



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

KTOŚ INNY 

W czasie wycieczki w górach pewien mężczyzna nagle ześlizgnął się 

po stromym zboczu. Obijając się i kalecząc o głazy, starał się 

opóźnić, jak tylko można, niebezpieczny upadek. Złapał rękoma za 

krzew na brzegu okropnej przepaści. 

Czując, że siły go opuszczają, wzniósł oczy ku niebu i krzyknął: „Czy 

jest tam ktoś?”. 

Po chwili głębokiej ciszy, grzmiący głos odpowiedział: „Tak!”. 

„Co mam robić?” 

„Zmów modlitwę i skacz!” – odpowiedział głos. 

Człowiek przez chwilę milczał, a potem znów zawołał: „Czy jest tam 

ktoś w górze?”. 
 

Na pustyni Izraelici powiedzieli do Aarona: 

„Uczyń nam Boga na naszą miarę…” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 



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

Przypowieść o przewrotnych rolnikach. 
 I zaczął im mówić w przypowieściach: Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył 

ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę 

rolnikom i wyjechał. W odpowiedniej porze posłał do rolników sługę, by odebrał 

od nich część należną plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odesłali z niczym. 

Wtedy posłał do nich drugiego sługę lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. 

Posłał jeszcze jednego, tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, 

drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, ukochanego syna. Posłał go jako 

ostatniego do nich, bo sobie mówił: „Uszanuję mojego syna". Lecz owi rolnicy 

mówili nawzajem do siebie: „To jest dziedzic. Chodźcie, zabijmy go, a 

dziedzictwo będzie nasze". I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż 

uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. 

Nie czytaliście tych słów w Piśmie: Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, 

stał się głowica węgła. Pan to sprawił i jest cudem w oczach naszych. I starali się 

go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim powiedział tę 

przypowieść. Zostawili więc go i odeszli. (Mk 12,1 x 12) 

Przypowieść tę skierował Jezus do możnych faryzeuszy, saduceuszy, kapłanów i 

uczonych w piśmie, oskarżając ich o niewierność i bunt przeciwko Bogu Jahwe. 

Wysłuchali oni prawdę o sobie i ich pycha wywołała gniew i pragnienie pozbycia 

się Jezusa. Syn Boży przedstawiając prawdę o nich zagrażał uprzywilejowanej 

pozycji, jaką zajmowali. Winnica jest symbolem narodu żydowskiego. Bóg nie 

oskarża całego Izraela, ale jego przywódców religijnych i możnowładców. Im 

powierzył troskę o „winnicę". To oni, bogaci i inteligentni, mieli dopilnować, by 

wydała obfite plony. Tymczasem niegodni „rolnicy" zawłaszczyli ją. Uznali siebie 

za prawdziwych prawowitych właścicieli. Nie zamierzali z nikim dzielić się jej 

plonami. Ich nieprawość była konsekwentna. Pobili, ranili czy zabili sługi, 

których Pan posłał po to, co mu się należało. W tych sługach dopatrywać się 

można proroków, a ten ostatni – zabity to symbol św Jana Chrzciciela. Po kilku 

sługach wysyła właściciel – Bóg swojego Syna. Tu Jezus mówi o sobie. Jego zabili. 

Obwarowali się w swych roszczeniach i nie zamierzali ustąpić. Na tym polega 

zatwardziałość w czystej postaci. Była ona tak wielka, że rolnicy nie uszanowali 



Syna właściciela winnicy. Ich działanie było podszyte chciwością, pychą, 

niesprawiedliwością i kłamstwem. Ich upór w złu doprowadził do zbrodni – do 

ukrzyżowania. Faryzeusze nie mieli wątpliwości, że Jezus uważa siebie za Syna 

właściciela, a ich za nieuczciwych i przewrotnych dzierżawców winnicy. Ich 

reakcją mogło być albo nawrócenie i pokuta, albo zabicie Jezusa. Wybrali, 

zgodnie z logiką grzechu, to drugie. 

W postawie dzierżawiących winnicę rolników możemy też upatrywać siebie. 

Bóg jest wszechobecny i nie od razu reaguje na popełnione zło. Działa powoli. 

Daje czas grzesznikowi, by się nawrócił. Niektórzy z nas reagują na bodźce 

Bożych wskazówek i pracują nad sobą. Także poddają się działaniom 

sakramentów i współpracują z Panem Bogiem, by przemiana ich prowadziła do 

nawrócenia i zbawienia. Są jednak ludzie, którzy czują się bezkarni. Akceptują 

świat i są dla siebie jedynymi autorytetami. Przecież Pan powiedział w Księdze 

Rodzaju (1,28 za): czyńcie sobie Ziemię poddaną. Tacy jak faryzeusze i 

saduceusze naciągają znaczenie tych słów do swoich prywatnych potrzeb. 

Właściciel winnicy – Bóg, reaguje na wszystkie wydarzenia z ogromnym 

pokojem idealnego ojca, który nie spieszy się z wymierzeniem kary. Jego 

postępowaniem kieruje miłosierdzie względem nieuczciwych rolników – Jego 

dzieci. Mógłby brutalnie zemścić się na za doznane przykrości i krzywdy. W ten 

sposób nastałby pokój grobowy między Nim i ludźmi.  Ale Bóg nie działa w ten 

sposób. On chce sprawiedliwości i uszanowania Jego praw. Dlatego szuka 

sposobów pozyskania, a nie zatracenia grzesznika. Miłosierdzie właściciela – 

Boga nie jest objawem słabości i poddania się mocy zła. Jego działanie 

zdecydowanie dąży do odzyskania swojej własności. Nie zgadza się na 

przewrotność i niewdzięczność.  Wyjaśnieniem i objawieniem roli Syna Bożego, 

którego Bóg posłał na ziemię z misją odkupienia, przebaczenia, uzdrowienia i 

pojednania, są słowa z Ewangelii świętego Jana (3,16 x 18): „Tak Bóg umiłował 

świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie 

zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po 

to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy 

w Niego nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie 

uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego ". 



Ż Y C I E  U K R Y T E  J E Z U S A 

Anioł mówił dalej: "Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i secery (napoje 

upajające) pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem 

Świętym. Wielu spośród dzieci Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam 

pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku 

dzieciom, a nieposłusznych – do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować 

Panu lud doskonały". Zachariasz zrozumiał, że jego modlitwa została 

wysłuchana, ale z powodu swojej i jego żony starości okazał niedowiarstwo i 

słabość serca. Głos anioła, który zauważył powątpiewanie kapłana, obwieścił 

mu, że Pan za to zwątpienie ukarze go niemotą do czasu narodzin syna, któremu 

ma nadać imię Jan. Zachariasz był z natury rozważnym i trzeźwym synem Izraela 

i wierzył przede wszystkim w Boga, którego nie widział – wierzył przecież w 

Niewidzialnego. Gdy wyszedł na dziedziniec świątyni, by błogosławić 

zgromadzony tam licznie lud, chciał przemówić, ale zamiast słów wydobył się z 

jego ust niezrozumiały bełkot. Wyrzucił przed siebie ręce i za ich pomocą chciał 

przekazać ludowi swoją radość. Zebrani wierni domyślili się tylko, że Zachariasz, 

kapłan ze zmiany Abiasza, miał widzenie w Świątyni Pańskiej. Starzec, padłszy 

na ziemię, zapłakał. Gdy skończył się czas jego posługi kapłańskiej, powrócił do 

domu, do Ajn Karem. Elżbieta poczęła dziecko i przez pierwszych pięć miesięcy 

pozostawała w ukryciu. I stało się. Elżbieta porodziła syna. Radość sąsiadów i 

krewnych była równie wielka jak Zachariasza i Elżbiety. Cieszyła się także Maryja 

z Nazaretu, która pospieszyła do Ajn Karem, by wesprzeć swoją krewną Elżbietę. 

Idąc na południe Maryja musiała przejść część Galilei, całą Samarię i część Judei 

przechodząc obok Jerozolimy. Ósmego dnia po porodzie, po czasie 

oczyszczenia, zeszli się sąsiedzi, aby obrzezać dziecię i nadać malcowi imię. 

Wszyscy chcieli nazwać go imieniem ojca – Zachariasz, ale matka rzekła: „Nie, 

lecz ma otrzymać imię Jan". Na to odpowiedzieli: „Nie ma nikogo w twoim 

rodzie, kto by nosił to imię ". Pytali Zachariasza, jakie imię chciałby nadać 

dziecku. A on napisał na tabliczce:" Jan będzie mu na imię ". Wszyscy się dziwili. 

W tym momencie stał się cud – Zachariasz zaczął mówić wielbiąc i błogosławiąc 

Boga. Wieść o tym zdarzeniu rozeszła się po okolicy – po całej Judei. Ludzie z 

trwogą pytali „Kimże będzie to dziecie? ". Cdn. 



D E K A L O G Dekalog – Dziesięć Przykazań Bożych – to, najogólniej 

mówiąc, główne prawa, które dał nam, dał 

Mojżeszowi, na górze Synaj, sam Bóg. Uczynił to, gdy 

naród żydowski odbywał czterdziestoletnią 

wędrówkę po pustyni. Była to droga do wolności, po 

niewoli egipskiej. Tu nasuwa się myśl, że wolność nie polega na odrzuceniu 

praw. Ich brak wprowadza zamęt. Odszukanie praw, w których człowiek może 

odnaleźć siebie, prowadzi do wolności. Odnaleźć siebie oznacza stanowienie o 

sobie. Takie myślenie prowadzi do zrozumienia wyrazu: osoba. Bóg stworzył 

człowieka i tylko On zna doskonałą drogę do ludzkiej wolności. Podał 

Izraelitom „deskę ratunkową” w momencie upadku moralnego i zaniku ich 

wiary. Gdy pomyślimy, że wydarzenia pod Górą Synaj miały miejsce około 3000 

lat temu, a uzdrowienie Hebrajczyków przyniosło prawo zawarte w Dekalogu, 

zadziwia zamysł Boży, w którym Jego prawa są bardzo aktualne po dzisiejszy 

dzień; jednocześnie upór człowieka, który występuje przeciwko prawom Boga 

jest taki sam dziś, jaki był tysiące lat temu. Odchodzenie od prawa, nie tylko w 

wierze, ale w każdej dziedzinie prowadzi do katastrofy. Wyobraźmy sobie, że 

ktoś zignorował prawo grawitacji i zdecydował, że wyjdzie z 10 piętra  budynku 

przez okno. Prawo, a zwłaszcza prawo moralne, odnosi się nie tylko do całych 

Narodów (np. faszyzm w Niemczech, we Włoszech, w Hiszpanii), ale także do 

każdego z nas. Grzech – to odejście od prawa. Gdybyśmy tak naprawdę poznali 

Boże prawa, bylibyśmy wolni, a konfesjonały byłyby niepotrzebne.  

Prawo, jego stosowanie, jest najlepszą realizacją siebie. Przykazania są darem, 

ofiarowanym grzesznemu człowiekowi, są środkiem pomocy, by nas ocalić i 

pomóc nam być wolnymi. Są też darem zakodowanym w nas, stąd odczuwamy 

pragnienie dobra. Niestety mamy też skłonności do zła, które „brudzi" czynione 

dobrą (szczegóły w Liście św. Pawła do Rzymian)). Tylko moc Jezusa może 

uzdrowić nas i nasze dobro oraz uczynić nas godnymi życia wiecznego. Z Księgi 

Powtórzonego Prawa (4,6): "Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą 

mądrością i umiejętnością w oczach narodów, które usłyszawszy o tych 

sprawach powiedzą: „Z pewnością ten wielki naród to lud mądry i rozumny ".   

Cdn. 



  W I E L K A   T A J E M N I C A    W I A R Y   (10) 

JEZUS JAKO TŁO (2) 

 Widzisz sam, jak bardzo ciebie potrzebuję, bo traktując Cię podświadomie jako 

tło niszczę siebie, najbliższych, świat. Z tym większą żarliwością biegnę do Ciebie 

i w postawie celnika wołam: obecny w Eucharystii Boże, ratuj mnie! Ty więc 

musisz być w tle, bo to tło usensownia moje apostolstwo, moje życie. I daje mi 

ten niezwykły spokój, że się tak poświęcam, że żyję dla wielkich rzeczy... z Tobą 

w tle. Moje wołanie do Ciebie, Boże obecny w Eucharystii, nasila się coraz 

bardziej i coraz silniejsza jest moja potrzeba przylgnięcie do Ciebie. Bo ta 

bliskość Twojej miłości miłosiernej ukazywana mi w Eucharystii – wierzę – 

będzie mnie ratować. Ponieważ Im bardziej ja podlegam zagrożeniom, tym 

bardziej Twoje eucharystyczne miłosierdzie nasila się – bo przecież jesteś 

miłością samą.  

Potrzebuję Ciebie, Boże, potrzebuję twojego eucharystycznego miłosierdzia, tak 

bardzo. Ty przecież chcesz mi to wszystko przebaczyć, chcesz mnie zbawić, 

nawet... już w tym życiu uświęcić. Mimo takiej przewrotności, mimo że cały 

jestem zanurzony w tych pragnieniach wyrastających z mojego „ja", Ty jesteś 

we mnie zakochany, bo nie patrzysz na moje zło. Im bardziej możesz mnie 

obdarzyć darem przebaczenia, tym większa chwała Twoja. Potrzebna jest tylko 

moja skrucha i narastająca wiara w Twoją miłość.  

Boże, działający w Eucharystii mocą Ducha Świętego, zanurz tę moją czarną 

duszę w wodach skruchy i pokaż mi, że przecież nie warto się na sobie skupiać. 

Bo Ty wybrałeś mnie zanim jeszcze zostałem stworzony. Ty dla mnie stworzyłeś 

cały świat, kosmos. A teraz, kiedy do mnie przemawiasz z ołtarza 

eucharystycznego, będę widział coraz lepiej, że mam otworzyć się na Twoją 

miłość, która chce mnie odrodzić, przemienić. Do tego stopnia przemienić, żeby 

świat stał się w moim życiu tłem dla Ciebie, a Ty żebyś był centrum tego życia. 

Bo chcę, żeby Eucharystia, zgodnie z wiarą, którą otrzymuję w Kościele i z 

Kościołem, była źródłem i sensem mojego życia duchowego. Chcę, żebyś Ty 

mnie doprowadził drogą wiary do świętości.  [KORZYSTANO: KS. PROF. TADEUSZ DAJCZER – 

TAJEMNICA WIARY.]   



Ś R O D A    P O P I E L C O W A 
Początek Wielkiego Postu!!! 

Tak niedawno obchodziliśmy Święta Bożego Narodzenia, 

czy raczej Święto Bożego Wcielenia i 

Narodzenia. Święto wielkiej tajemnicy, u 

podstaw której leży nieprzebrany ocean 

Bożej miłości. Stanem, w którym byliśmy 

pogrążeni, była radość. Cieszyły nasze oczy pełne koloru żłobki 

i wielkie, tryskające wielobarwnym światłem, choinki. W uszach 

jeszcze dźwięczą wesołe kolędy. 

 Minęły dokładnie dwa miesiące i nastrój naszej pamięci 

zmienia się. Hebrajska pamięć, kiedyś mówiliśmy o tym, to 

wspomnienie przeszłego wydarzenia, które stale uobecnia się w 

nas. Właśnie tak egzystuje, bądź powinno egzystować w nas, 

wydarzenie nazywane szczytem całego roku liturgicznego. A jest 

nim święte paschalne Triduum Męki i 

Zmartwychwstania Pańskiego.  I znowu 

możemy powiedzieć, że jest to święto 

niekończącej się Bożej miłości. Jezus, 

Bóg i Człowiek, oddał życie swoje za nas, 

złożył największą ofiarę za nasze grzechy, 

abyśmy mieli szansę zmartwychwstać i 

żyć na wieki.  

Trzeba przygotować siebie i parafię 

na te dni, aby Triduum autentycznie było szczytem życia każdego 

z nas i całej wspólnoty parafialnej i chrześcijańskiej. Są to ważne 

wydarzenia, ponieważ celebrowane jest w nich misterium 

naszego zbawienia. 
 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Crib_in_Panewniki_2008.jpg
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STRONA  DLA  NAJMŁODSZYCH 

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