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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ: 
Czytania: (Iz 40, 1-5, 9-11), (2 P 3, 8-14).  
Psalm responsoryjny: (Ps 85, 9-14).  
Słowa z Ewangelii wg św. Marka (1,1-8). 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
W dzisiejszych czytaniach dominuje zapowiedź Pana Boga na ziemię. 

Jesteśmy wielką Bożą rodziną, bo On jest naszym Ojcem. Troszczy się o nas. 

Przysyła nam natchnionych ludzi. Takim był Jan Chrzciciel, który „głosił chrzest 

nawrócenia na odpuszczenie grzechów”. W ten sposób przygotował przyjście 

Syna Bożego. „Ja chrzciłem was wodą On zaś chrzcić was będzie Duchem 

Świętym”. 

 Prorok Izajasz maluje słowem przyjście Pana Boga na ziemię. I On też 

mówi o przygotowaniu się ludu Bożego na przyjście Pana. „Oto Pan Bóg 

przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę. Oto Jego nagroda z Nim idzie i 

przed Nim Jego zapłata.” 

CZAS ADWENTU, CZAS PRZYGOTOWANIA  

I CZAS OCZEKIWANIA JUŻ W PEŁNI !!! 
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N I E D Z I E L N E   Z A M Y Ś L E N I A 
 

„W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc 

zawołał donośnym głosem: <Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we 

Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie 

wody żywej popłyną z Jego wnętrza". A powiedział to o Duchu, którego 

mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, 

ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony”  

(J 7,37 – 39). 

 Pan Jezus obdarowuje nas swoją 

miłością. W dzisiejszym cytacie jest 

mowa o największym darze dla nas – 

o darze Ducha Świętego. 

 Duch Święty został nam dany wraz 

z nowym życiem, do którego przystęp 

uzyskaliśmy dzięki Jezusowemu 

zmartwychwstaniu. Gdy Pan 

Jezus został uwielbiony, po swej 

męce i śmierci na Krzyżu oraz po swym Zmartwychwstaniu, został nam dany 

Duch Ożywiciel. 

 Kim jest Osoba Ducha Świętego? On jest nazywany Panem i Ożywicielem, 

Parakletem – po polsku: Pocieszycielem, Orędownikiem, Rzecznikiem – Duchem 

Prawdy, Duchem dającym natchnienie Boże, Objawiającym Słowo, objawiający 

mądrość Bożą. 

 Każde z tych imion ma cudowną i głęboką treść. Czy rozumiemy ją? Czy 

kochamy i uwielbiamy Pana i Ożywiciela? W cytowanym fragmencie Pan Jezus 

obiecał nam, zapowiadając zesłanie Ducha Świętego: „Jeśli ktoś jest spragniony, 

a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i piję! Jak rzekło Pismo: strumienie 

wody żywej popłyną z Jego wnętrza". A powiedział to o Duchu... 

 Duch Święty, Bóg Miłość – Dar oczekuje, aby móc nas obdarowywać. Tylko 

wyciągnąć ręce i czerpać. „... Niech przyjdzie do Mnie i piję!" 



DEKALOG (6)  VI: „Nie cudzołóż” 

Wyjaśnienie znaczenia tego przykazania jest dość trudne, przede wszystkim ze 

względu na interpretację tego, czego ono dotyczy. Dzieciom na katechezach 

mówi się, że zakazuje ono pocałunków, przytuleń; dorosłym tłumaczy się, że 

zakazuje myśli, słów i obrazów związanych z seksualnością oraz kontaktów 

przed- i pozamałżeńskich, także nadużyć i perwersji seksualnych. Istnieje w 

naszej kulturze szeroka gama reklam, filmów i dyskusji w prasie, które dowodzą 

na podstawie ankiet i wypowiedzi WiP-ów, że to przykazanie nie jest potrzebne, 

ponieważ wielu ludzi żyje tak, jakby cudzołożenie nie istniało. Mamy tu do 

czynienia z „odwracaniem” dobra w zło, które w ostatnich czasach wprowadza 

tyle zamętu w naszym społeczeństwie. Ankiety i wykazywane procenty nie 

normują zasad moralnych, zwłaszcza tych, które dotyczą płciowości i 

małżeństwa.  

Adresatami szóstego przykazania są mężczyźni i kobiety, a zakaz cudzołożenia 

broni, dowartościowuje ludzką cielesność i płciowość. 

Zanim sami doświadczymy najważniejszego spotkania z drugim człowiekiem, 

którego obdarzymy najwspanialszym uczuciem – patrzymy na innych ludzi 

żyjących w małżeństwie, rodzinie, słuchamy rad. Ważne jest to, na kogo 

patrzymy. Doświadczenia ludzkie są różne. W końcu my sami doświadczamy 

tego, na co zasługujemy, co jest wynikiem naszej wcześniejszej obserwacji, np. 

nasz stosunek do kwestii wierności małżeńskiej. Tak rodzi się postawa i rola 

względem drugiej osoby. MIŁOŚĆ. Odwzajemniona miłość jest głównym 

aspektem wielkiej tajemnicy bycia człowiekiem. W świecie zwierząt nie ma 

miłości, uczucia szczęścia, wypływającego z wzajemności. U ludzi to nie tylko 

sprawa uczucia, ale przede wszystkim duchowości. Kiedy jej nie ma uczucia 

zanikają. Pociąg i wzajemna potrzeba mężczyzny i kobiety pochodzi z natury 

dzieła stworzenia i zamysłu Pana Boga. Pięknie mówi o tym Pan Bóg: „Stworzył 

Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył; stworzył mężczyzną 

i niewiastą”. Człowiek został stworzony jako dwie osoby różniące się płciowo.  

„Po czym Bóg im pobłogosławił, mówiąc do nich: <Bądźcie płodni i rozmnażajcie 

się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną;>”. 



Zróżnicowanie płci ma na celu prokreację. Dotyczy ono też sfery duchowości i 

psychiki, które umożliwiają wzajemne wzbogacanie się i rozwój. Bóg najpierw 

ulepił mężczyznę i obserwował go, gdy otrzymał zwierzęta. Wniosek Pana Boga 

był jednoznaczny: „Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam”. Samotność jest 

wrogiem mężczyzny. „Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w 

głębokim śnie, i gdy spał, wyjął jedno z jego żeber, które wyjął z mężczyzny, 

zbudował niewiastę." Mężczyzna został ulepiony, a kobieta została zbudowana 

– tak jak świątynia Jerozolimska. Pan Bóg kończy to opowiadanie o kobiecie i 

mężczyźnie: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy 

się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem". 

To jest podstawa przykazania „NIE CUDZOŁÓŻ". Jest ona wyrażeniem prawdy, 

że płciowość i sfera seksualna są bardzo ważne, bo stanowią Boży dar, który 

człowiek rozpoznał I przyjął. Szóste przykazanie zabezpiecza ten dar. Kiedy 

przyglądamy się przykładom z historii opisanym w Starym Testamencie, na 

przykład historii króla Dawida i żony Uriasza - Batszeby, ludziom z Sodomy i 

Gomory i wielu innym, definicja wyrazu „cudzołóstwo” oznacza współżycie 

mężczyzny z kobietą zamężną lub dziewczyną zaręczoną. Ponieważ ten 

proceder był postrzegany, to szóste przykazanie wskazuje na ważność więzi 

obojga ludzi w małżeństwie, zwłaszcza jako obowiązku wzajemnej lojalności. 

W Nowym Testamencie to przykazanie nabiera nowych treści. Kiedy 

przyprowadzono do Pana Jezusa jawnogrzesznicę – słowa Pana wydobyły nowy 

aspekt. Cudzołóstwo jest wielkim złem, ale gdy chodzi o konkretnego człowieka 

powinniśmy zrozumieć i przyjrzeć się pedagogice Mistrza. Przebaczenie i 

dawanie szansy to przecież owoc miłości. Nikt z oskarżających tę kobietę  nie 

rzucił w nią kamieniem. Również św. Paweł podejmuje temat cudzołóstwa i 

małżeństwa. Bardzo prosto mówi, że „... rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani 

cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani 

chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego" 

(1 Kor 6,9 - 10). A o małżeństwie św. Paweł mówi, że jest obrazem relacji 

Chrystusa i kościoła. 

 



NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

(25) MIEJSCE OBJAWIEŃ NMP: PARYŻ, RUE DU BAC, 1830 r. 

NAJŚWIETSZA MARYJA PANNA OBJAWIA CUDOWNY MEDALIK 

Osoby, które będą go nosiły, dostąpią wielkich łask 

Cudowny Medalik Niepokalanej jest 

jednym z trzech – obok Różańca 

świętego i szkaplerza 

karmelitańskiego – szczególnie 

ważnych w Kościele sakramentaliów. 

Święty Maksymilian Kolbe, szaleniec 

Niepokalanej, nazwał go tarczą 

obronną przed szatanem. 

Objawienie przez Maryję Cudownego Medalika w 1830 roku w decydujący 

sposób przyczyniło się do ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Matki 

Chrystusa. 

 Wybrana przez Maryję 

 Katarzyna była ósmym kolejnym dzieckiem z dziesięciorga żyjących dzieci Piotra 

Laboure (rolnika) i Ludwiki z domu Gontard (byłej guwernantki). Urodziła się 2 

maja 1806 roku w burgundzkiej wiosce Fain-les-Moutiers. Gdy miała 9 lat, 

straciła matkę. Odczuwając boleśnie jej brak, mała zrozpaczona Kasia z ufnością 

oddała się pod opiekę Maryi. Jak napisał biograf późniejszej świętej: „Myśląc, iż 

jej nikt nie widzi, weszła na krzesło, wspięła się na palcach, by dosięgnąć stojącej 

na komodzie figury Maryi. Obejmując ją rękami, wyszeptała: <Teraz Ty bądź 

moją Matką>".  Najświętsza Maryja wysłuchała sierocego wołania i zaprosiła ją 

do współpracy w realizacji Bożych planów. Katarzyna stała się – jak ją później 

nazwano – powiernica Niepokalanej. 



 Już w latach młodości wyraziście ukształtowało się jej powołanie, które po 

przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej odzywało się bardzo mocno w jej sercu. 

W  wieku 19 lat Katarzyna miała przyjmujący sen. Oto znalazła się przy łóżku 

nieznanego sobie chorego, przy którym stał też stary ksiądz. „Córko moja – 

powiedział do Katarzyny – jakże pięknym zajęciem jest pielęgnowanie chorych. 

Pan Bóg ma wobec ciebie pewne plany: Nie zapomnij o tym ". 

 Po przebudzeniu myśl o służbie chorym i cierpiącym nieustannie do niej 

wracała. Potem musiała wyjechać do Paryża, gdyż zmarła żona najstarszego 

brata, Karola, i trzeba było pomóc mu w prowadzeniu taniej restauracji.  

Pracując w Paryżu, Katarzyna postanowiła udać się do Sióstr Miłosierdzia, 

zwanych powszechnie szarytkami, do których wcześniej wstąpiła jej  starsza 

siostra Maria Luiza, by porozmawiać o swoim powołaniu. W rozmównicy ze 

zdumieniem dostrzegła portret starszego księdza. To właśnie jego widziała we 

śnie przy łóżku chorej osoby. Rozmówczyni objaśniła jej, że to święty Wincenty 

a Paulo, założyciel ich zgromadzenia. W końcu z początkiem 1830 roku po 

uzyskaniu zgody ojca i mając lat 24, zaczęła nowicjat w domu generalnym sióstr 

szarytek w Paryżu przy Rue du Bac  140. I to jest najważniejszy adres w Paryżu: 

poddawajmy go wszystkim, którzy się tam udają. Dla katolika nie ma nic 

ważniejszego w Paryżu niż miejsce, na które zstąpiła Matka Najświętsza. 

 

 



KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

Kościół z niecierpliwością oczekuje 

beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego, która ma nastąpić w pierwszych 

miesiącach nowego roku 2021. Pandemia, 

demonstracje, przewracanie naszego życia "do góry 

nogami" odsunęły przygotowania do poznania 

nowego Kandydata na świętego. Dziś chcę 

przedstawić bardzo prorocką wypowiedź księdza 

Kardynała zaczerpniętą z wyboru przemówień i 

rozważań: "idzie nowych ludzi plemię...". Jest to ponadczasowy komentarz, 

który nie tylko dotyka spraw publicznych i politycznych współczesnej Polski, ale 

także jest rada dla prostych ludzi, którzy chcą pozostać chrześcijanami. 

Kardynał Stefan Wyszyński 

 Kto nienawidzi – Już przegrał! 

(Homilia z 24 czerwca 1966 roku wygłoszona w  Archikatedrze św. Jana 

w Warszawie) 

Ciągle was pouczam, że ten zwycięża – choćby był powalony i zdeptany – kto 

miłuje, a nie ten, który w nienawiści depce. Ten ostatni przegrał. Kto nienawidzi 

– już przegrał! Kto mobilizuje nienawiść – przegrał! Kto walczy z Bogiem Miłości 

–przegrał! A zwyciężył już dziś – choćby leżał na ziemi podeptany – kto miłuje i 

przebacza, kto jak Chrystus oddaję serce swoje, a nawet życie za nieprzyjaciół 

swoich. Z doświadczenia dwudziestu wieków Kościół wydobył potężną naukę o 

godności ludzkiej, której trzeba bronić przez miłość, jaką powinniśmy mieć ku 

każdemu człowiekowi. Dopiero wtedy zrozumiemy, co Kościół wnosi w Wiary 

nowe Tysiąclecie. 

Z myśli soborowych wydobywany wspaniałą, przedziwną naukę o wolności 

synów Bożych, wszystkich dzieci Bożych. Wolność myśli, woli, serca, wolność  



czynów i działania jest najwspanialszym darem istoty rozumnej, warunkiem 
rozwoju osobowości i postępu społecznego. Ludzie rządzący się wolnością 
miłujących się synów Bożych wchodzą w przyszłość. Do nich należy świat, bo 
oni idą za Chrystusem, ojcem przyszłego wieku. Ten, Kto zamknął się w 
nienawiści, już się skończył! A narodził się do nowego życia ten, kto z piekł 
nienawiści wyszedł na światło Boże, spojrzał ku wszystkim dzieciom Bożym, bez 
wyjątku, i powiedział: Przyjacielu! Bracie! Mój Bracie nieszczęśliwy, ale jednak - 
bracie!” 

 

 
 

 

 

 

 

SAMARYTANIA 

POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE 

W związku z pandemią koronawirusa wielu naszych sąsiadów, zwłaszcza 

starszych, samotnych i chorych, potrzebuje pomocy, np. w zrobieniu zakupów, 

odebraniu lekarstw itp. 

Dlatego w biuletynie „Czarżeńska Pani” zamieszczamy rubrykę, w której osoby 

chcące udzielać pomocy, mogą zamieścić swój numer telefonu. 

Potrzebujesz pomocy – zadzwoń:   

*691 616 724 (Barbara Carter) 

*609 105 592 (proboszcz) 

 

 

 



PRAKTYCZNE RADY 

NABOŻEŃSTWA W CIĄGU TYGODNIA 
 W tradycji Kościoła przydzielono każdemu dniu tygodnia nabożeństwo. 

Niedziela               Trójca Przenajświętsza 

Pobożnie uczestnicz we Mszy świętej i przyjmij Komunię świętą, jeśli to 
możliwe. 

Poniedziałek         Dusze czyśćcowe 

Pomódl się za dusze czyśćcowe, a szczególnie za twoich zmarłych krewnych, 
przyjaciół i dobroczyńców. 

Wtorek                       Aniołowie Stróżowie 

Zwracaj się często do Aniołów Stróżów prosząc ich o pomoc. Móc się szczególnie 
do twojego Anioła Stróża. 

Środa                          Święty Józef 

Zwracaj się do świętego Józefa, patrona Kościoła, życia wewnętrznego i dobrej 
śmierci.  

Czwartek               Sakrament Eucharystii 

W ciągu dnia powtarzaj często formułę Komunii duchowej i, jeśli to możliwe, 
odwiedź Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. 

Piątek                           Męka i Śmierć Jezusa Chrystusa 

Rozważaj mękę i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa, Korzystając na przykład 
z Drogi Krzyżowej. 

Sobota                        Najświętsza Maryja Panna 

 Odmów „Witaj Królowo” lub inną modlitwę maryjną.  



ŻYCIE  PUBLICZNE  PANA  JEZUSA 

APOGEUM CHRZEŚCIJAŃSTWA. WYJĄTKOWY NIEDZIELNY PORANEK. 

CHRZEŚCIJAŃSTWO RELIGIĄ FAKTÓW. 

Najbardziej radykalnym momentem w historii świata był ten niedzielny 
poranek, kiedy Jezus powstał z martwych. Każdy może ogłosić boskość, ale jeśli 
Pan Jezus poparł swoje własne wypowiedzi powrócenia do życia, wtedy można 
stwierdzić, że był to bardzo dobry dowód, że On mówił prawdę. Czy Wielkanoc 
była mitem, czy prawdą? Przyjrzyjmy się tylko faktom, które są historycznie 
udokumentowane. 
Czy na Panu Jezusie naprawdę dokonano egzekucji? Dowody są mocne. Jego 
śmierć przez ukrzyżowanie była poza wszelką dyskusją. Czy grób Pana Jezusa był 
pusty? Miejsce pochówku było znane zarówno chrześcijanom, jak i poganom. 
Gdyby nie był pusty, byłoby niemożliwe dla ruchu bazującego na 
Zmartwychwstaniu zaistnieć w tym samym mieście, gdzie Pan Jezus był 
publicznie skazany na śmierć i zabity zaledwie kilka tygodni wcześniej. Nawet 
oponenci Pana Jezusa potajemnie przyznawali, że grób był pusty, poprzez 
mówienie, że ciało zostało skradzione. Ale nikt nie miał powodu, by wykraść 
ciało, a w szczególności apostołowie. Oni nie zgodziliby się dobrowolnie na 
swoją brutalną, męczeńską śmierć, jeśli wiedzieliby, że to wszystko było 
kłamstwem. Czy ktokolwiek widział ponownie Pana Jezusa żywego? 
Zidentyfikowano co najmniej osiem starożytnych źródeł pochodzących z i spoza 
Nowego Testamentu, które potwierdzają przekonanie apostołów, że spotkali 
zmartwychwstałego Chrystusa. Czy te spotkania mogły być halucynacjami? 
Zdecydowanie nie. Tak potwierdzają eksperci. Wizje pojawiają się w 
indywidualnych umysłach, tak jak marzenia, a na dodatek wg Biblii Pan Jezus 3 
razy pojawił się grupom liczącym 500 osób na raz! Czy był inny rodzaj wizji, być 
może spowodowany przez żałobę apostołów po stracie Mistrza? To nie 
tłumaczyłoby dramatycznej konwersji Szawła, przeciwnika chrześcijan, czy 
sceptycznego w pewnym czasie Jakuba. To nie było pomyślane jako fałszywa 
wizja, bo każdy widział zmartwychwstałego Pana Jezusa, a później umierał 
głosząc, że On się mu objawił. Poza tym, jeśli to były wizję, ciało byłoby w grobie. 
Nic dziwnego, że ateiści tak często pozostają bez argumentów w debatach 
profesjonalistów dotyczących zmartwychwstania. 
Powstać z martwych! Największy dowód, że Jezus był radykałem, jest także 
głównym przesłaniem chrześcijaństwa. Bez Zmartwychwstania chrześcijaństwo 
byłoby bzdurą - mówi święty Paweł (zobacz 1 Kor 15,12-14). 
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