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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Czytania: (Ap 7,2-4,9-14), (J3,1-3).  
Psalm responsoryjny: (Ps 24,1-4,5-6).  
Słowa Ewangelii według św. Mateusza (5,1-12). 
 

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH i DZIEŃ ZADUSZNY 

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół w tym 

dniu oddaje cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym 

pielgrzymującym jeszcze na ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do 

świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej wspólnocie ze Świętymi, którzy 

otaczają nas opieką. 

Papież Jan XI w 935 r. ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, 

wyznaczając je na dzień 1 listopada. Uroczystość ta ma więc już ponad tysiącletnią 

tradycję.  

Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu na 

Pana Boga, którego oni "reprezentują". Nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich 

kierujemy kult ku Panu Bogu.  

Natomiast wspomnienie 
wszystkich wiernych zmarłych 
Kościół obchodzi 2 listopada i w 
tradycji polskiej dzień ten jest 
nazywany Dniem Zadusznym lub 
inaczej "zaduszkami". To 
wspomnienie wprowadził opat 
benedyktynów w Cluny we Francji, 
św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. 

http://www.czarze/


zarządził modlitwy za dusze wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin 
ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. 
W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał się powszechny.  

W XV w. wytworzył się u dominikanów w Walencji zwyczaj ofiarowania w dniu 
2 listopada trzech Mszy św. przez jednego kapłana. Papież Benedykt XIV w 
1748 r. rozszerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię. W 1915 r., podczas I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
wojny światowej, papież Benedykt XV na prośbę opata - prymasa 
benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła odprawić w tym dniu trzy 
Msze św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji wszystkich 
wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie jest 
traktowany jako obowiązek.  

Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu. 
Chodzi więc o tych, którzy nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do 
spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił 
jako dogmat na soborze w Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego 
(1545-1563), w osobnym dekrecie o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, 
że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała wspólnota Kościoła przychodzi z 
pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu prośby przed tron Boży. 
Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący mogą w tych 
dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.  

Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym 
uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. W intencji 
zmarłych, w Kościele rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie (30 
Mszy św. po kolei przez 30 dni). W Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr 
Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone przez błogosławionego 
o. Honorata Koźmińskiego - kapucyna. 

A teraz pewne wyjaśnienia dotyczące przepisów i zasad związanych 
z użytkowaniem cmentarza parafialnego. 

Zgodnie z ustawą państwową z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 
i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z późn. zm.) miejsce na 
cmentarzu jest dzierżawione. Po 20-tu latach od ostatniego pochówku 
w danym grobie ((tzw. pokładne) należy dokonać prolongaty, czyli 
przedłużenia rezerwacji miejsca. Oczywiście o ile komuś zależy na zachowaniu 
danego miejsca ze względu na przodków, bądź też myśląc o  



członkach rodziny w przyszłości. Przedłużyć można na dowolną ilość lat. Każdy 
rok przedłużenia należy pomnożyć przez 20 zł (chyba najniższa stawka w 
okolicy). W ramach porządkowania spraw cmentarnych nie są zwykle 
pobierane opłaty zaległe. Można to uczynić osobiście, ale też zdalnie 
wpłacając na konto parafii daną kwotę. W tytule należy wpisać imię i nazwisko 
osoby zmarłej bądź namiary grobu np. C/5/7. Do księgi cmentarnej (platformy 
elektronicznej CMENTARNIK) musimy też wpisać dysponenta miejsca, kto jest 
odpowiedzialnym opiekunem: imię i nazwisko, a także przynajmniej dokładny 
adres. Potwierdzenie wpłaty i wpisania wszystkich danych może być przesłane 
na adres e-mailowy. 

Parafia Narodzenia NMP 

ul. Chełmińska 18 

86-070 Czarże 

BS Oddział Toruń 70 9511 0000 0016 1109 2000 0010 
biuro@czarze.parafia.net.pl 
 

BOŻE OJCZE 

JEZU, SYNU 

CZŁOWIECZY 

DUCHU MIŁOŚCI. 

MOGIŁA I DRŻĄCY 

PŁOMYK ŚWIECY, JAK OJCIEC I SYN POŁĄCZENI 

MIŁOŚCIĄ. 

POŁĄCZENI BOGIEM, KTÓRY MIŁOŚCIĄ JEST. 

MIŁOŚĆ, ZADUMA, CMENTARNY MROK, BAJECZNA GRA 

PŁOMIENI ŚWIEC….. 

MIŁOŚĆ WIERNA JEST … 

BÓG WIERNY JEST!                                                                       BC 



N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
 „O, gdybyś znała dar Boży I wiedziała kim jest Ten, kto ci mówi: daj mi się 
napić – prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej" (J  4,10–18). Znamy 
wiele różnych darów, pochodzących od Pana Boga. Mówimy o siedmiu darach 
Ducha Świętego. Mówimy o darach charyzmatycznych. Jezus mówi o jednym 
darze. Jeden jest dar największy. Jest nim miłość; miłość we wszystkich jej 
odmianach: agape, amor, charis. Skarb największy dla ciebie to miłość Boga. 
Dzięki niej istniejemy, rozwijamy się, wzrastamy. Dzięki niej nie jesteśmy 
samotni. Dzięki niej jesteśmy szczęśliwi. Miłość jest największym darem Ducha 
Świętego, ponieważ sama jest niejako Duchem świętym. Duch Święty – 
uosobiona miłość Trójcy Świętej, uosobiona miłość łącząca swą więzią Ojca i 
Syna, jest największym darem dla człowieka. 
Pan Bóg jest tak hojny, że nie tylko sam obdarza swą miłością. On czyni coś 
więcej. On daje tobie zdolność miłowania. 
Miłość prawdziwa ma to do siebie, że nie potrafi się zatrzymać. Jeśli kochasz 
prawdziwie, nie potrafisz się zatrzymać. Jeśli nie rozdajesz miłości wszystkim 
wokół, to znaczy, że nie kochasz prawdziwie. Może tylko kochasz się w kimś 
lub zależy ci na czymś. Oznacza to, że kochasz jedynie siebie – egoistycznie 
pożądasz czegoś dla własnej przyjemności. Trzeba obudzić wtedy „ukrytą  
iskrę", bo ona w nas jest i może w każdej chwili wybuchnąć płomieniem. Jezus 
daje nam tę iskrę – zdolność i pragnienie miłowania. Pragniemy miłości, 
pragniemy być kochani. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, że 
równie silnie potrzebujemy kochać, Pragniemy dawać miłość. 
Tak jak Jezus dawał I daję. 

Miłość Twoja, Panie, nigdy nie ustaje, 
Cierpliwa jest i łaskawa. 

Miłość, która pochodzi od Ciebie, Panie 
Nie zazdrości i nie szuka uznania, 

Nie unosi się pychą, 
Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, 

Nie pamięta złego. 
Miłość nie cieszy się z niesprawiedliwości, 

Lecz weseli się z prawdy. 
Daj mi, Panie, Miłość taką, która 

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję    
i wszystko przetrzyma. Amen. 



DEKALOG (3) I: „NIE BĘDZIESZ MIAŁ BOGÓW CUDZYCH 
PRZEDE MNĄ!” Dekalog podzielony jest na dwie części. Pierwsze 3 przykazania 

stanowią o relacji człowieka do Boga (relacja pionowa), pozostałych 7 odnosi się do 
relacji międzyludzkich (pozioma). Ukierunkowanie ich intencji buduje krzyż i jest jego 
zapowiedzią. Zapowiedzią odkupienia. 
Kiedy faryzeusze zapytali podchwytliwie Pana Jezusa, które z przykazań są 
najważniejsze, Mistrz odpowiedział: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym 
swoim sercem, całą swoją duszą I całym swoim umysłem, a bliźniego swego jak siebie 
samego". To przykazanie miłości Boga i bliźniego obejmuje wszystkie inne 
przykazania. Podstawą i zalążkiem wszystkich dziesięciu przykazań jest przykazanie 
pierwsze. W Biblii brzmi ono następująco: „Nie będziesz miał bogów cudzych przede 
Mną! Nie sporządzaj sobie wizerunku, żadnego obrazu tego, co na niebie wysoko, ani 
co na ziemi nisko, ani co w wodach pod ziemią! Nie oddawaj im czci, ani nie służ im, 
bo Ja, Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, karząc za winny ojców na synach 
do trzeciego i czwartego pokolenia nienawidzącym Mnie oraz wyświadczając 
łaskawość do tysięcznego pokolenia miłującym Mnie i przestrzegającym Moich 
przykazań". 
To przykazanie daje nam wskazówkę, że nasze obecne życie i przyszłe po 
przekroczeniu progu śmierci, zależy od naszej czci, uwielbienia oraz przywiązania do 
Pana Boga, jedynego prawdziwego Boga i Stwórcy. Inaczej mówiąc, my Jego 
wyznawcy musimy unikać innych bogów. To mogą być bożki pogańskie, ale też bożki 
naszych czasów, np. nadmierne oglądanie telewizji i słuchanie muzyki, nadmierne 
przywiązywanie uwagi do wyglądu, czy „ubóstwianie” mamony – pieniędzy. 
W czasach biblijnych przykładem obcych wpływów pogaństwa były mieszane 
małżeństwa – wpływ żon Salomona na życie religijne i etyczne Izraela, budowa 
„złotego cielca" pod górą Synaj. 
Wierność – wymóg pierwszego przykazania. „Wywiodłem cię z ziemi egipskiej, z 
domu niewoli...", dlatego musisz być mi wierny. A skoro nakaz mówi, że nie będziesz 
miał bogów cudzych przede mną ", zatem nie będziesz uprawiał bałwochwalstwa. W 
tym przykazaniu jest stwierdzenie "nie sporządzaj sobie wizerunku, ani żadnego 
obrazu". Było ono konsekwencją negacji bałwochwalstwa. Wiara mogła szybko 
przekształcić się w kult posągu albo obrazu. Dlatego w czasach biblijnych Izraelici 
zakazywali wstawiania posągów, 3 malowania obrazów (takie stanowisko istnieje do 
dnia dzisiejszego wśród Świadków Jehowy). 
Natomiast chrześcijanie, szczególny katolicy i prawosławni tworzą dzieła sztuki i 
przecząco, co jest ich treścią, ponieważ w Księdze Rodzaju w hymnie stworzenia 
świata i człowieka są słowa: "stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz 
boży go stworzył go; mężczyzną i kobietą stworzył ich " (rdz 1,27) ". 
 



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

Następnym punktem nauczania Pana Jezusa jest czystość serca. 

Pragnieniem Boga jest, abyśmy byli odpowiedzialni za wybór i sposób, w jaki 

patrzymy. 

„Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu 

dopuścił z nią cudzołóstwa "(MT 5,28). To jest radykalne nauczanie. Kiedy 

patrzymy na płeć przeciwną z  pożądaniem, to Jezus nazywa to cudzołóstwem 

serca. 

Nasz wzrok jest nie wiarygodnym darem od Boga. Ewangelia zaprasza, 

abyśmy praktykowali nadzór nad oczyma, Co oznacza, że mamy kontrolować 

decyzję, na co pozwalamy sobie patrzeć. W naszej dwupłciowej kulturze 

jesteśmy nieustannie nękani wizjami seksualnych wyobrażeń. Przypomnijmy 

sobie choćby reklamy, zwłaszcza reklamy kosmetyków. To sprawia, że 

kontrola naszych oczu jest w ciągłym zmaganiem. Część rzeczy, na które 

patrzymy, pomaga nam stawać się lepszymi, a inne nie. Nadzór nad oczami 

oznacza ćwiczenie samokontroli, by nie patrzeć na rzeczy, które nie pomagają 

nam stawać się najlepszą – wersją – nas – samych. 

Czasami wszystko zależy od sposobu, w jaki na coś patrzymy. Jeśli 

grupa mężczyzn stoi na ulicy i zauważa piękną kobietę mijającą ich, to jest tylko 

jedna rzecz do zauważenia – jej piękno jako dar od Boga. Taka postawa jest 

zupełnie różna od tej, w której zwrócą się w jej stronę i podążą za nią z oczyma 

utkwionymi w niej i wyrazem twarzy obrazującym ich zmysłowość. 

Wyobraźnia jest pełna mocy. Zmusza nas do postrzegania rzeczy. Spróbuj je 

nazwać. Władza nad oczami jest z pewnością drogą do duchowego wzrostu. 

Odwróćmy nasze oczy od wszystkiego, co może zbrukać nasze dusze. 

W swojej Ewangelii św. Mateusz zauważa: „Światłem ciała jest oko. Jeśli więc 

Twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie w świetle "(Mt 6,22). 

Jeśli  nauczymy się kontrolować to, na co patrzymy, to o ile głębszy pokój 

będzie w nas? 

 Panie Jezu, oczyść, moje serce, oczy, mój rozum, oczyść moje ciało i oczyść 

moją duszę. Amen. 
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