
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

15 LISTOPADA 2020 R. TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA 
ZWYKŁA.   BIULETYN PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY W CZARŻU.  ROK 3.             NUMER 18 (113)                             
www.czarze.parafia.net.pl 

 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Czytania: (Prz 31,10-13,19-20,30-31), (1 Tes 5,1-6).  
Psalm responsoryjny: (Ps 128,1-5).  
Słowa Ewangelii według św. Mateusza (25,14-30). 
 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

„Bojąc się więc, poszedłem i ukryłam Twój talent w ziemi ". 

Przed  narodzinami do życia ziemskiego Pan Bóg wyposaża ludzi 
w różnorakie umiejętności. Inaczej mówiąc, planuję nasze życie, ale daje także 
każdemu rozum i wolność. Kiedy zdajemy sobie sprawę dokąd zmierzamy, jaki 
jest cel naszego życia, wtedy potrafimy te umiejętności, nasze talenty rozwijać 
i służyć nimi. Niektórzy pomnażają je stokrotnie, niektórzy wspomagają 
innych, a wielu „zakopuje się w pieleszach” swoich domów i w momencie 
śmierci oddają Panu to, co otrzymali. 

Na końcu życia Pan Bóg 
spojrzy, jak wiele miłości i dobra 
mogło zrodzić się z tej cząstki 
istnienia, którą nam powierzył. Dla 
nieba nie liczy się tylko to, co 
posiadamy, lecz także to, co 
dajemy. Zakopać talent w ziemi, 
oznacza zaangażować otrzymaną 
umiejętność tylko w działanie 
ziemskie i nie szukać duchowego 
zysku. Tymczasem nigdy nie 
powinniśmy odrywać serca od 
rozmyślania nad Bożymi sprawami.  

http://www.czarze/


N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
Rozważania o owocach spotkania Pana Jezusa z Samarytanką. 
Samarytanka to kobieta żyjąca w grzechu, chyba samotna. Wg tradycji 

kobiety przychodziły do studni grupami. Ona jest sama. Być może była 
odrzucona przez społeczność, w jakiej żyła. Może czuła wewnętrzną pustkę, że 
chciała przychodzić po wodę sama. 
 Chyba bardzo była zapracowana. W słowach: „Panie, daj mi tej wody, 
abym nie musiała po nią przychodzić” czuje się znużenie i zmęczenie. 
 Czuła się gorsza, winna, nieczysta w spotkaniu z prawowiernym 
Żydem: „Jakże Ty, Żydem będąc, prosisz mnie…” 
 Jest chyba smutna – świadczą o tym słowa: „nie mam męża”. 
Wspomnienia o siedmiu mężach, których miała, są dla niej ciężarem, 
obciążeniem. 
 Podczas rozmowy z Panem Jezusem Samarytanka staje się innym 
człowiekiem: jest bardzo ośmielona, że zaczyna prowadzić z Panem dysputę 
teologiczną: „wy mówicie, że w Jerozolimie należy czcić Boga, nie na tej górze 
na której my, Samarytanie składamy ofiary”. 
 Staje się pełna zapału i entuzjazmu. Ściąga do Pana Jezusa 
mieszkańców miasta – odrzuca swą samotność, zostaje świadkiem i prorokiem 
Mesjasza. 
 Taką moc ma miłość Pana Jezusa! To On zaczął rozmowę 
z Samarytanką. Nie zwracał uwagi na uprzedzenia, konwenanse ( uczniowie 
byli zdziwieni, że rozmawia z kobietą). To On tak poprowadził rozmowę, że 
serce Samarytanki otworzyło się i zapłonęło. To On doprowadził je do 
wyznania. To On je uleczył. On doprowadził do tego, że uświadomiła sobie 
swoje wielkie, duchowe pragnienia ukryte pod pragnieniami 
powierzchownymi. On doprowadził do wypowiedzenia prośby. On ją spełnił. 
 Panu Jezusowi zależało, aby dać Samarytance wody żywej. Aby napoić 
jej spragnione, wysuszone jak zeschła ziemia wnętrze. 
 Panu Jezusowi zależy, aby dać żywej wody nam. Ale trzeba prosić. 
„Prosiłabyś, a dałby ci”. Jego miłość budzi pragnienia i powoduje, że chcemy prosić. 
 Kto nie prosi, ten nie dostaje. Kto ma zbyt twardy kark, zbyt nadęte usta, zbyt 
harde serce, aby prosić – ten nie otrzymuje. Wystarczy prosić tak, jak Samarytanka: 
pragnieniem, tęsknotą, potrzebą… Prośmy, a Pan da, to czego najbardziej 
potrzebujemy. A najbardziej potrzebujemy uwierzyć, że Bóg nas kocha. Spotkanie z 
taką Miłością przemienia człowieka gruntownie. 



DEKALOG (4) III: „Pamiętaj, abyś dzień święty świecił". 
Świętowanie po pracy jest tak stare, jak dzieje ludzkości. Przykładem są święta 

Izraelitów, które wywodziły się z świąt pogan. Na przykład: Święto Paschy 

(Przejścia) związane było z bardzo starym świętem pasterzy, Święto Tygodni 

(Żniw, Pięćdziesiątnicy) pochodziło z świętowania zebranych pierwszych 

plonów, a Święto Namiotów z radosnego zakończenia zbiorów w sadach i 

ogrodach. Świętowanie łączy się z zarządzaniem czasem. U pogan i w 

kulturach przed powstaniem Izraela wyznaczono święta obserwując zmiany faz 

księżyca. Ten element też jest podstawą podziału czasu u Żydów, ale ma nieco 

inny charakter. Otóż narody pogańskie potrzebowały „okazji" do świętowania. 

Natomiast w Izraelu było to związane z samą religijną koncepcję czasu.  Oni 

wierzyli, że wydarzenia się nie powtarzają w takim samym kształcie. Związane 

to było z  ich pojęciem pamięci. To co się zaczyna – to się kończy. Bazą takiego 

myślenia była wiara w Boga, który jest twórcą i panem świata, dlatego każdy 

dzień święty – szabat jest wyjątkowy i występuje regularnie, rytmicznie w 

życiu biblijnego Izraela. Zaczyna się i kończy. 

Już w Księdze Rodzaju Bóg zapowiedział szabat. Przez 6 dni Pan stworzył świat, 
a następnego, 7 dnia – odpoczywał. Takim przełomowym momentem 
świętowania szabatu była niewola babilońska (VI w. p.n.e.). Do jej momentu 
religia Izraela była religią „miejsca". Wierzący pielgrzymowali do świątyń, 
sanktuariów, a później synagog. Nie mogąc praktykować tego zwyczaju z dala 
od ojczyzny, Izraelici zaczęli świętować szabat, który stanowił zwieńczenie 
siedmiodniowego tygodnia. Tydzień powstał w wyniku obserwacji słońca i 
księżyca. Słońce wskazywało kierunek w ciągu dnia, zaś księżycem 
posługiwano się w nocy. Cykl księżycowy składa się z czterech faz i one 
wyznaczały 4 szabaty podczas jednego cyklu. Faza składa się z siedmiu dni. Cykl 
– 28 dni. Te informacje stworzyły tydzień, a każdy jego dzień, podobnie jak w 
języku polskim, oznaczony był liczbą np. dzień pierwszy... Zwieńczeniem 
tygodnia był szabat. Tylko ten dzień miał imię własne i zyskał status czasu 
odpoczynku, radości i wesela. Przykazanie świętowania szabatu rozrosło się w 
ciągu wieków do obszernej listy nakazów i zakazów. Faryzeusze byli ich 
strażnikami. Po tym wyjaśnieniu jaśniejsze staje się starcie faryzeuszy z Panem 
Jezusem. Chrystus uczłowieczył rygorystyczne prawa, np. zakazujące 
wykonywania pewnych czynności. W swoim nauczaniu dopuścił w szabat 
czynienie dobra lub pomoc potrzebującym. Dlatego faryzeusze postanowili go 
zabić. 



Kontynuacją szabatu jest dzień święty niedziela. Szabat to nasza sobota. 
Oznacza to, że chrześcijanie przesunęli dzień święty o jeden dzień. Nie było to 
przesunięcie umowne, ale związane ze zmartwychwstaniem Pana Jezusa. W 

pierwszy dzień po szabacie niewiasty dowiedziały się, 
że Pan Jezus zmartwychwstał. Zmartwychwstanie to 
największa tajemnica i fundament naszej wiary. W 
Nowym Testamencie niedziela jest nazywana „Dniem 
Pańskim", dniem zmartwychwstania. Jest to wyraz 
nowej jakości wiary. Trzecie przykazanie dla Żydów 
oznacza: świętuj szabat; a dla chrześcijan: świętuj 
niedzielę. Przeżywając niedzielę, uświadamiamy sobie, 
że Jezus został ukrzyżowany, ale żyje. 
Świętowanie to także uświęcenie pracy. Człowiek – 

pracownik, kontynuuje dzieło stworzenia, a w niedzielę uświadamia sobie 
swoją godność, rozważa, kim jest, dlaczego i po co pracuje. W tym sensie 
słowo Boga dotyczy całego charakteru naszego życia. 
Ponieważ dzień święty, prawidłowo przeżywany, wyzwala energię duchową 
potrzebną do świętowania, zatem trzecie przykazanie jest darem Bożym dla 
człowieka. Bóg odbiera w tym dniu szczególną chwałę, a człowiek zdobywa 
wewnętrzną głębię. Święto to dar, który ma przemieniać życie tak, aby nie było 
w nim szarzyzny, codzienności, powszedniość i, aby zwyczajność sześciu dni 
tygodnia została odnowiona w Dzień Pański. Niestety nasze niedziele 
wyglądają inaczej niż dzień święty, który powstał jako dar Boga. Często 
tłumaczymy się, że nie mamy czasu na świętowanie. Czasu przeznaczonego dla 
Boga. Powiedzenie: nie 
mam czasu! ma 
głębokie negatywne 
znaczenie. Bo właśnie 
czas jest jedyną 
wartością, która jest 
prawdziwie nasza. 

 



NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

(22) MIEJSCE OBJAWIEŃ NMP: FATIMA, PORTUGALIA, 1917r. 

OBJAWIENIA C.D. 

Opóźnione objawienie nastąpiło 
więc wyjątkowo 19 sierpnia, ale 
już nie  jak zawsze Cova da Iria, 
lecz w pobliskim Valinhos. 
Maryja z wielkim smutkiem znów 
powiedziała dzieciom: „Módlcie 
się, módlcie się wiele, czyńcie 
ofiary za grzeszników, bo wiele 
dusz idzie na wieczne potępienie, 
gdyż nie mają nikogo, kto by się 
za nie ofiarował i modlił". Dzieci, 

przejęty smutkiem Maryi, oddawały się jeszcze gorliwiej różnym uczynkom 
pokutnym. Często odmawiały modlitwy, których wcześniej nauczył je 
Anioł  Portugalii. Godzinami w stojąc z pochylonymi głowami, powtarzały: 
"Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie, kocham Cię". 
Odmawiały sobie picia wody mimo upalnego lata, biczowały się pokrzywami, 
często pościły, oddając chleb uboższym od siebie rówieśnikom. Wiązały węzły 
na szorstkim postronku dla zwierząt i opasywały się nim wokół bioder. 
Wszystko to czyniły w duchu wynagrodzenia, by ocalić dusze grzeszników od 
piekła. 
Dzieci usłyszały od Maryi, że Bóg jest zadowolony z ich serc i ofiarnego życia, 
ale sznur pokutny mają nosić tylko w dzień, w nocy zaś odpoczywać. 
13 września Piękna Pani zjawiła się w Cova da Iria po raz piąty. Obiecała, że 
podczas następnego spotkania ujrzą Pana Jezusa, Ją jako Matkę Bolesną oraz 
Matkę z Karmelu oraz św. Józefa z Dzieciątkiem. Dzieci dobrze znały te 
wizerunki, gdyż często wisiały one w wieśniaczych domach. Pod takimi też 
wizerunkami nad dziecięcym łóżkiem wzrastał nasz wielki Prymas Tysiąclecia. 
Warto podkreślić, że podczas wrześniowego objawienia na łące znajdował się 
również dziś już sługa Boży – ksiądz Manuel Nunes Formigao (zmarły w 1958 



roku), który potem został powołany do komisji kościelnej zatwierdzającej 
objawienia. Zarówno ksiądz, jak i wielu z tysięcy przybyłych widziało też 13 
września świetlistą kulę przesuwającą się ze wschodu na zachód, którą dotąd 
widziały tylko dzieci, gdy zaczynało się każde objawienie. 13 października od 
wczesnych godzin rannych w Fatimie  trwała niezwykła ulewa. Ludzie stali 
wiele godzin w deszczu i błocie. Władze, by utrudnić pielgrzymom przybycie 
do Fatimy, wysłały w jej okolice kilkanaście tysięcy żołnierzy. Na nic jednak to 
się zdało. W Cova zebrało się, według różnych danych, od 70 do 100 tysięcy 
ludzi, którzy modlili się, śpiewali, stali w deszczu w oczekiwaniu na cud. Byli 
też przedstawiciele antykościelnej prasy rządowej, którzy liczyli na to, że 
żadnego cudu nie będzie i nastąpi totalna kompromitacja - jak głosiła 
propaganda – intrygi uknutej przez jezuitów.  
O godz. 17:00 – jak zawsze – Maryja zjawiła się nad dębem i w pierwszych 
słowach przedstawiła się dzieciom: „Jestem Matka Boża Różańcowa". 
Nakazała wybudować w tym miejscu kaplicę, na pamiątkę, że tu zstępowała 
na ziemię. Powiedziała też, że wojna dobiega końca, a żołnierze wkrótce wrócą 
do domów. Ostatnie Jej słowa brzmiały: „Niech ludzie już dłużej nie obrażają 
Boga grzechami. On zniósł już zbyt wiele zniewag". Po tych słowach Pani 
uniosła się ku słońcu. Dzieci zgodnie z zapowiedzią z września zobaczyły obok 
słońca św. Józefa z Dzieciątkiem błogosławiącym światu, Maryję jako Matkę 
Bolesną i z Góry Karmel oraz Pana Jezusa. 

 



CHRZEŚCIJANIN W DZISIEJSZEJ POLSCE 

Nie trzeba wielkich analiz, by zrozumieć 

mechanizmy działające w naszym 

społeczeństwie. Niedawno pisałam o tym, że 

powiedzenie Pana Jezusa: "Pozwólcie dzieciom 

przyjść do Mnie", było tak bardzo ważne ponad 2000 lat temu. 

Noworodek nie był wtedy traktowany jako człowiek. Stawał się nim 

dopiero ósmego dnia po narodzeniu. Od tego czasu rozwój nauk 

medycznych spowodował poznanie prawdy. Medycyna przyjmuje, że jesteśmy 

człowiekiem od momentu poczęcia. Dziecko – nowy człowiek –nabrało swoich 

praw także w nauce głoszonej przez Pana Jezusa. Zatem patrzę na krzyczące 

kobiety w demonstracjach, jak na członkinie świata pogan. Jakkolwiek 

przyczyny takiej reakcji są o wiele głębsze i wymagałyby osobnego rozważania. 

Jednak ten temat wydaje się już przechodzić do lamusa, a zaczynają rozwijać 

się inne. Piszę o tym, bo doświadczyłam tych zmian tu, na czarżeńskiej ulicy. A 

oto one: po pierwsze cokolwiek zrobiłby jakiś kapłan (nie nasz Proboszcz, bo 

to łatwo można by sprawdzić) – to jest to złe; po drugie – covid-19 nie istnieje; 

po trzecie - niechęć do wykonywania zaleceń rządu („nie mają prawa mi 

rozkazywać"). Po ususzeniu tej ostatniej uwagi zapytałam: od czego właściwie 

rząd jest, jakie są jego zadania. 

Bardzo lubię czytać poezję, kazania, wsłuchiwać się w słowa pieśni, 

czytać książki i różne artykuły. Przedstawiony w tych ostatnich świat ukazuje 

człowieka uwikłanego, pogrążonego w problemach, atakowanego przez różne 

ideologie. Każdy człowiek: katolik, protestant, członek lewicy, ktoś z LGBT, 

kapłan, zakonnik, Rosjanin, Polak i Niemiec itd. jest DZIECKIEM BOŻYM. Pan 

Bóg, nasz Ojciec i Stwórca, kocha nas czy tego chcemy, czy nie. W tym miejscu 

można by rozwinąć wiele tematów. Mnie chodzi tylko o jedno: jak my katolicy, 

mamy odnieść się do całego zamieszania w obecnym świecie i w naszym 

kraju. Taką naturalną radą jest dla mnie to, abyśmy przypatrywali się 

wszystkiemu i wszystkim z miłością. Uzbrójmy się w cierpliwość i zawsze 

szukajmy pozytywnych rozważań, a przede wszystkim  



zawsze bądźmy, jak nasz Pan Jezus Chrystus, radykalni, czyli dążący do korzeni 
i do prawdy. 

Przychodzi mi do głowy jeszcze jedna myśl. Jeżeli wychowujemy 

dziecko, krytykując życie, wskazując tylko na negatywy, w praktyce dając 

przykłady zła: wygodnictwo, naśmiewanie się z „wykształciuchów", 

wolontariuszy itp. – to młody człowiek zaakceptuje zło i śmierć. Śmierć w 

postaci na przykład aborcji. Gdy jednak wychowywać będziemy praktykując 

dobro, obudzimy w ten sposób zapał do życia i jego szacunku. Pozytywny 

przykład podnosi i zachęca, negatywny przygniata i prowadzić do depresji. 

Miłość jest drogowskazem prowadzącym do życia, a w nim do dobra, 

piękna, wzajemnej pomocy, pokoju i spokoju czy dążeniu do zrozumienia drugiej 

osoby.  

Módlmy się za siebie nawzajem o światło Ducha Świętego, który jest 

Miłością. Prośmy w modlitwie o radykalne dochodzenie do prawdy.  

„A PRAWDA was wyzwoli". 

JEZU CHRYSTE, NASZ BOŻE I ZBAWICIELU, 

MY, POLACY, STAJEMY DZIŚ PRZED TOBĄ, 

BY UZNAĆ TWOJE PANOWANIE I TWOJĄ WŁADZĘ 

NAD POLSKĄ I CAŁYM NARODEM. 

  Z UFNOŚCIĄ ZAWIERZAMY TWEMU MIŁOSIERDZIU 

  WSZYSTKO, COKOLWIEK POLSKĘ STANOWI. 

  NIECH TWÓJ ŚWIĘTY DUCH ZSTĄPI I ODNOWI 

OBLICZE ZIEMI, TEJ ZIEMI.  

WYZNAJEMY DZISIAJ WOBEC NIEBA I CAŁEJ ZIEMI, 

ŻE TWEGO KRÓLOWANIA NAM POTRZEBA. 

PRAGNĄC UWIELBIĆ MAJESTAT TWOJEJ CHWAŁY, 

Z WIARĄ I MIŁOŚCIĄ DZIŚ WOŁAMY: 

W OJCZYŹNIE – KRÓLUJ NAM!  W SZKOŁACH, UCZELNIACH  

W NARODZIE – KRÓLUJ NAM!  W MEDIACH, URZĘDACH, 

W POLSCE NA WIEKI -    W MIASTACH I WIOSKACH –  

KRÓLUJ, CHRYSTE PANIE!  KRÓLUJ, CHRYSTE PANIE! 

   W RODZINACH – KRÓLUJ NAM! 

   W PARAFIACH – KRÓLUJ NAM! 

  W POLSCE NA WIEKI – KRÓLUJ, CHRYSTE PANIE! 



PRAKTYCZNE RADY 
WARUNKI OTRZYMANIA ODPUSTU 

Obecnie przeżywamy, wydłużony w tym roku przez Biskupa diecezji, czas 
modlitwy za zmarłych. Zwykle była to oktawa po uroczystości Wszystkich 
Świętych. Jednakże w tym roku możemy „zdobywać" odpusty przez cały 
listopad. Dlatego przedstawiam ogólne wiadomości na temat odpustu. 
Właściwie odpusty zupełne nie mogą być ofiarowane za inne osoby żyjące, 
poza sobą. Każdy z nas ma obowiązek spłacenia własnej winy. Istnieje jednak 
możliwość ofiarowania odpustów za dusze w czyśćcu cierpiące. Te ostatnie 
interesują nas w bieżącym miesiącu. 
Odpust zupełny – jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar 
doczesnych, należnych za grzechy odpuszczone już co do winy w sakramencie 
pokuty. Kto uzyska odpust zupełny dla siebie – uniknie kar czyśćcowych. 
Odpust zupełny można uzyskać jedynie raz dziennie. Czym różni się od 
cząstkowego, który można uzyskać tyle razy, ile razy wykonane zostaną 
wskazane uczynki. 
 Są 4 wymagania potrzebne do zdobycia odpustu zupełnego: 
1. Sakramentalna spowiedź (można ją odbyć na kilka dni przed lub po 
wypełnieniu dzieła odpustowego). 
2. Komunia eucharystyczna.  Przyjęcie Komunii świętej może nastąpić na kilka 
dni przed lub po dokonaniu dzieła odpustowego. 
3. Modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Kościół pozostawia swobodę 
wyboru modlitwy, która odpowiada pobożności wiernego; spełnia się ten 
warunek przez odmówienie jednego Ojcze nasz i jednego Zdrowaś Maryjo. 
4. Wykluczenie jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. 
Praktyki, dzięki którym można uzyskać odpust zupełny 
+ Adoracja Najświętszego Sakramentu co najmniej przez 30 minut, 
+ błogosławieństwo apostolskie W chwili śmierci, 
+ pierwsza Komunia św. lub pełne uczestnictwo w niej, 
+ modlitwa na różańcu w kościele, w kaplicy lub w rodzinie, 
+ odprawienie 14 stacji drogi krzyżowej z rozważaniem męki i śmierci naszego 
Pana, 
+ odwiedzenie kościoła, kaplicy w dzień 2 listopada (odpust tylko za zmarłych – 
należy odmówić Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwę w intencji Ojca 
Świętego), 
+ pobożne nawiedzenie cmentarza codziennie od 1 do 8 listopada włącznie 
(odpust tylko za zmarłych – należy odmówić modlitwę za zmarłych), 
+ odwiedzenie kościoła parafialnego w święto patrona (w kościele należy odmówić 
Ojcze nasz i Wierzę w Boga). 



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

Nie oceniaj !!! 

Mocnym akcentem nauczania Pana Jezusa jest pragnienie 
oczyszczania naszego serca z osądzania. „Nie sądźcie, abyście nie byli 
sądzeni. Bo takim sądem, jakim sądzicie, i was osadzą: i taką miarą, 
jaką wy mierzycie, wam odmierzą. Czemu to widzisz drzazgę w oku 
swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Albo jak możesz 
mówić swemu bratu: Pozwól, że usunę drzazgę z twego oka, gdy belka 
tkwi w twoim oku? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a 
wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka twojego brata". (MT 7,1-
5). Osadzanie jest jedną z głównych przeszkód, która powstrzymuje nas 
od miłości bliźnich, tak jak Bóg nam przykazuje. To jest także 
przeszkoda w naszym poszukiwaniu miłowania siebie, co mamy czynić 
zgodnie z pragnieniem Pana Boga. 

Żyjemy w wysoce opiniotwórczej kulturze. Jako rezultat 
wszystkich opinii, zaczęliśmy być wyrocznią. Wszystkie te wyroki są 
niezdrowe i antychrześcijańskie.  Każdy punkt Jezusowego nauczania 
dostarcza praktycznego sposobu duchowego wzrostu. Tylko skupienie 
się na redukcji ilości ocen w naszym życiu jest drogą do pokoju, radości 
i niesamowitego wzrostu duchowego. 

Po prostu osądzanie nie należy do nas.  Osąd jest 
boską  prerogatywą. Prerogatywa jest ekskluzywnym prawem 
i przywilejem. Osadzanie jest Bożym ekskluzywnym prawem.                 W 
historii i wczasach nam współczesnych ludzie udawali Boga na tysiące 
różnych sposobów, a to zawsze wiodło ich do problemów. Kiedy 
wypełnimy nasze serca i umysły osądami, będzie to jedna więcej 
arogancka i daremna próba udawania, że jesteśmy Bogiem. Nawet 
Panu Jezusowi nie zaoszczędzono  arogancji ludzkiego osądu. Jego 
czyny i wypowiedzi były nieustannie poddawane pytaniom. „Czemu On 
je i pije z celnikami i grzesznikami?" (MK 2,16).  
Nauczanie Pana Jezusa o sądzeniu jest właściwie przykładem 
praktycznej i głębokiej natury Jego przekazu. Tego rodzaju nauka może 
zmienić życie każdego. Tego rodzaju nauka może zmienić świat.  

„A ty kimże jesteś, byś sądził bliźniego? "(JK 4,12). 
Panie mój, Jezu, ostrzeż mnie tuż przed dokonaniem osadzania kogoś 

i daj mi tę łaskę, bym się powstrzymał. 
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