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Drodzy Parafianie! 

 W tym szczególnym czasie, kiedy wspominamy i przeżywamy 

najważniejsze narodziny w historii świata – wcielenie Jezusa Chrystusa – pragnę 

najpierw serdecznie podziękować za to, że w bardzo trudnym czasie pandemii 

Covid-19, poprzez modlitwę, ofiarę, a nawet cierpienie, trwacie w naszej 

wspólnocie parafialnej, we wspólnocie dzieci Bożych. Dziękuję za Waszą wiarę, 

wierność, obecność, życzliwość, współpracę, dbałość o potrzeby Kościoła.  

 Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam?[...] Któż nas może odłączyć od 

miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, 

niebezpieczeństwo czy miecz? [...] Ale we wszystkim tym odnosimy pełne 

zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.  (Rz 8).  

 Niech błogosławieństwo Narodzonego Jezusa spocznie na Was i ożywi 

Wasze życie. Miłosierny, troskliwy i 

czuły Bóg, który zamieszkał między 

nami, niech nas chroni i strzeże, 

niech napełnia nasze serca radością, 

pokojem i darzy zdrowiem w 

nowym 2021 roku. Niech te dni 

będą czasem zbliżenia się do Pana 

Boga i do drugiego człowieka. 

Modlę się o to i dla Was. 

proboszcz 

http://www.czarze/


ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego”. 

Zgoda Maryi na wolę Bożą stała się dla nas zbawienna. Nasza zgoda na wolę 

Bożą ma również zbawienne owoce. Każdy, kto godzi się na nią tak jak Matka 

Najświętsza, musi liczyć się z dwoma aspektami tej zgody: po pierwsze 

z krzyżem, który ostatecznie prowadzi do wolności, po drugie z łaską Bożą, która 

staje się siłą do noszenia tego krzyża. Bóg nigdy nie zostawia człowieka bez 

pomocy, gdy ten z zaufaniem i zapałem odpowiada „tak” na Jego plany. Trzeba 

działać („robić swoje”) i złożyć, jak Dawid, ufność w Bogu, że On dopełni dzieła 

i to w sposób dla nas nieprzewidywalny.  

 

 

 

DRODZY CZYTELNICY BIULETYNU „CZARŻEŃSKA PANI” 

 

NIECH MALEŃKI JEZUS, 

RODZĄCY SIĘ W NASZYCH 

SERCACH, BŁOGOSŁAWI WAM W 

KAŻDEJ DZIEDZINIE ŻYCIA. A  A 

PROSZĘ GO W INTENCJI 

CZYTELNIKÓW O GŁĘBOKĄ WIARĘ I 

ZDROWIE ORAZ GODNE, DOBRE I 

DOSTATNIE ŻYCIE. 

NIECH PAN BÓG 

BŁOGOSŁAWI I STRZEŻE, NIECH 

OBSYPUJE WSZELKIMI, 

POTRZEBNYMI DARAMI. 
 

                                                   B. Carter                                                

 



Ś W I Ą T E C Z N E   Z A M Y Ś L E N I A 
 

Tak niedawno, bo 1 listopada obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich 

Świętych, później było wiele świąt, wspomnień i kończąca rok liturgiczny 

Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. A po nich nastały 

symboliczne cztery tygodnie Adwentu dające początek czytaniom proroka 

Izajasza, które przez pryzmat ukazanych wydarzeń historycznych, obrazów 

wielkości Pana Boga, pozytywnych skutków całkowitego poddania się woli Bożej 

albo jej odrzucenia, przybliża nam obraz troskliwego, nauczającego Ojca – Boga, 

który jest Miłością. Wskazana w tym okresie jest jeszcze jedna cecha Boga i Ojca 

- wybaczenie. Komu się dużo wybacza ten bardzo miłuje. W myśl tej zasady 

zrozumiałe staje się bezkresne miłosierdzie Boże. On wybaczył ludzkości grzech 

Adama i Ewy. W swej przeogromnej miłości podejmuje się przyjścia na ziemię 

do człowieka. 

Zajęło mi jakiś czas, by odpowiedzieć sobie na pewne pytania: dlaczego 

Wszechmogący Pan wcielił się w maleńkie dziecko? Dlaczego nic nie posiadał, 

był ubogi? Dlaczego Jego pierwsze mieszkanie – do stajnia, a towarzystwo, poza 

rodzicami, to zwierzęta? I dlaczego religia, którą zapoczątkował przetrwała 

ponad 2000 lat? Podczas gdy inne religie, ideologie mimo tego, że są wsparte 

potęgą militarną (na przykład faszyzm, komunizm), albo ogromnym bogactwem 

upadają, giną. 

1 listopada ukazał się artykuł, w którym była propozycja odkopania 

któregoś z bogato wyglądających grobów i stwierdzenia: Ile człowiek zabiera ze 

sobą po krótko trwającym życiu. 

Tak jak każde maleństwo – Dziecię 

Boga wzbudza uczucie miłości! To właśnie 

MIŁOŚĆ jest siłą motoryczną życia. Mały Jezus, 

podobnie jak każde zdrowe, chore, 

niedorozwinięte dziecko daje nam nadzieję na 

przyszłość. Miłość nie potrzebuje armii, nie 

potrzebuje wielkich pieniędzy. Potrzeba tylko jednego, by mieć ją w naszych 

sercach. A to wystarczy. 



DEKALOG (7) VIII: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu 

twemu”. Ostatnia grupa przykazań charakteryzuje się tym, że często nie zwraca 
się uwagi i nie docenia się  jej treści. Człowiek został stworzony na obraz i 
podobieństwo Boga. Jako taki zmierza ku prawdzie. Św. Jan Paweł II głosił: 
„Prawda jest dobrem, a kłamstwo, fałsz, zakłamanie jest złem ". 

Ósme przykazanie jest podstawą  osądzania, sprawowania sądu nad 

bliźnim. Jest pomocne w rozwiązywaniu sporów, waśni, kłótni i bójek. „Nie mów 

fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu" najbardziej przydatne jest w 

pracy sędziego, oskarżyciela, obrońców i świadków. Zatem normuje pracę sądu. 

Niestety historia wskazuje na to, że ludzkość oddalała się od 

sprawiedliwości. Chęć zysku, przypodobania się komuś, polityczne 

uwarunkowania często zamieniały procesy sądowe w farsę. Przykładem 

bezprawia były procesy w czasach totalitaryzmu komunistycznego, gdzie wyroki 

sądowe znane były przed rozpoczęciem procesu. Stanowiły one zbrodnicze 

narzędzie nieludzkiego systemu. 

Największym przykładem niesprawiedliwego procesu w historii 

ludzkości był proces Pana Jezusa. Z Ewangelii św. Mateusza (26,57 – 59): „Ci zaś, 

którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili Go do najwyższego kapłana, Kajfasza, 

gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za Nim z daleka, aż do 

pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, 

aby zobaczyć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłan i cały Sanhedryn szukali 

fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby Go zgładzić". Próbowano znaleźć 

oszustów – fałszywych świadków, ale większość z nich nie była wiarygodna. W 

końcu znalazło się dwóch, którzy zeznali: „On powiedział: <Mogę zburzyć 

przybytek Boży i w trzy dni go odbudować>. Wtedy powstał najwyższy kapłan i 

rzekł do Niego: <Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko Tobie?> 

Lecz Jezus milczał" (Mt 26,60 - 61). Milczał. Nie reagował na kłamstwo, na zło. 

Pan Jezus wyraźnie przeszkadzał saduceuszom i faryzeuszom, którzy byli 

zdecydowani pójść w kłamstwie, obłudzie i nikczemności tak daleko, by znaleźć 

oskarżenie na tyle dobre, by Go zamordować. 



Oprócz bogatego świata smaków, istnieje jeszcze bogatsza sfera ducha, 
smak duchowy. Obejmuje ona zdolności człowieka, umiejętność poznawania 
mądrości, oceny tego, co słuszne, zdolność przyjmowania właściwych postaw 
życiowych. Król Dawid tak mówił o kobiecie, która postąpiła słusznie wobec 
niego: „Niech będzie błogosławiony twój rozsądek, błogosławiona bądź i ty za 
to, żeś powstrzymała mnie dzisiaj od rozlewu krwi,..." (1Sm 25,33). Smak to 
inaczej rozsądek. W jednym z Psalmów czytamy: Naucz mnie zrozumienia 
(smaku) i umiejętności, bo ufam Twoim przykazaniom (Ps 119,66). Rozsądek, 
smak, jest darem Bożym, ale nie jest dany raz na zawsze. Szczytem tak pojętego 
smaku, rozsądku, mądrości jest przylgnięcie do słowa Bożego. Ono też posiada 
smak, jest słodkie. Zwój jedzony przez proroka Ezechiela jest słodki w jego 
ustach. A w Liście do Rzymian Święty Paweł pisze, że ma upodobanie w 
sprawach Bożych i umie kosztować Bożej słodyczy. 

Duchowy zmysł smaku pozwala nam także doświadczyć wielkości Bożej 
miłości. Psalmista zachęca modlących się: „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest 
Pan (Ps 34,9). W Panu Bogu znajdują się wszystkie możliwe smaki i każdy może 
znaleźć coś dla siebie. Manna, którą Izraelici otrzymali w czasie wędrówki przez 
pustynię, posiadała w sobie wszelkie smaki: „Lud zaś swój żywiłeś pokarmem 
anielskim i dałeś im bez ich wysiłków gotowy chleb z nieba, zdolny dać wszelką 
rozkosz i wszelki smak zaspokoić" (Mdr 16,20). Manna była zapowiedzią 
prawdziwego pokarmu, który daje Ojciec, a którym jest Ciało Pana za życie 
świata. To właśnie w Chrystusie są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, 
które duchowy człowiek może w pełni smakować (Kol 2,3).  

 

 

 

 

 

 

 

 



PAN PRZYSZEDŁ DO RODZINY!!! 

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA – RODZINNYMI 

ŚWIETAMI 

 

Rodzina, w której Bóg przyszedł na świat, z powodu Jego Wcielenia 

ociera się o rozwód, bo to do niego, według relacji Świętego Mateusza, dąży św. 

Józef – tak bardzo kocha Maryję, że chce uchronić Ją 

od ukamienowania (taka była wtedy kara za 

cudzołóstwo), naraża się na bycie posądzonym o 

porzucenie młodej Matki z Nienarodzonym 

Dzieckiem. 

To wszystko nam pokazuje, że Święta 

Rodzina jest święta nie dlatego, że nie miała 

problemów, ale dlatego, że potrafiła je wspólnie 

przezwyciężać. 

Przede wszystkim Maryja Panna i św. Józef zwracają się do Boga. 

Zachowują się więc dokładnie odwrotnie w stosunku do pierwszych rodziców, 

którzy w cieniu drzewa z zakazanym owocem snuli ambitne plany dorównania 

Stwórcy. Pokusa stara jak świat – być samowystarczalnym, aby nie potrzebować 

nie tylko Pana Boga, lecz także drugiego człowieka, żeby Pana wszechświata i 

bliźniego oskarżyć o swoje nieudane życie... 

Święta Rodzina wybiera inną drogę – ponieważ Bóg jest dla nich 

wszystkim, dlatego w końcu są w stanie znów ze sobą rozmawiać. Ich miłość 

małżeńska znajduje zaskakujące dopełnienie przez narodzenie Dziecka, które 

było i jest oczekiwane przez wszystkie narody. Pan Bóg wybrał tak niepasujący 

do naszego potocznego rozumowania sposób przyjścia na ten świat, żeby nam 

pokazać, że nie ma takiej sytuacji, której On nie chciałby uświęcić swoją 

obecnością. 

A zatem? Boże Narodzenie to zaproszenie od Boga. Czy przyjmiemy 

nasze małe zwiastowanie i zgodzimy się, aby przez nasze życie, jakiekolwiek ono 

teraz jest, zamieszkał na ziemi Bóg i abyśmy na tej drodze zostali przez Boga 

przebóstwieni? 



KAROL WOJTYŁA – ŚW. JAN PAWEŁ II 
 

POEZJE 
 

PAN, GDY SIĘ W SERCU PRZYJMIE, JEST JAK KWIAT, 

SPRAGNIONY ŚWIATŁA SŁONECZNEGO. 

WIĘC PRZYPŁYŃ, O ŚWIATŁO Z GŁĘBIN NIEPOJĘTNEGO DNA 

OPRZYJ SIĘ NA MYM BRZEGU. 

 

ZAPAMIĘTAJ SERCE, TO SPOJRZENIE, 

W KTÓRYM CAŁA WIECZNOŚĆ CIEBIE CZEKA, 

ABY SERCE NAKŁONIĆ DO TCHNIENIA 

TWOJEJ MIŁOŚCI. 

   

 

 

 

MIŁOŚĆ MI WSZYSTKO WYJAŚNIŁA 

MIŁOŚĆ WSZYSTKO ROZWIĄZAŁA – 

DLATEGO UWIELBIAM TĘ MIŁOŚĆ, 

GDZIEKOLWIEK BY PRZEBYWAŁA. 

A, ŻE SIĘ STAŁEM RÓWNINĄ DLA CICHEGO OTWARTĄ PRZEPŁYWU, 

W KTÓRYM NIE MA NIC Z FALI HUCZĄCEJ, NIEOPARTEJ O TĘCZOWE PNIE, 

ALE JEST WIELE Z FALI KOJĄCEJ, KTÓRA ŚWIATŁO W GŁĘBINACH ODKRYWA  

I TĄ ŚWIATŁOŚCIĄ PO LIŚCIACH NIEOSREBRZONYCH TCHNIE. 

WIĘC W TAKIEJ CISZY UKRYTY JA – LIŚĆ, 

OSWOBODZONY OD WIATRU, 

JUŻ SIĘ NIE TROSKAM O ŻADEN Z UPADAJĄCYCH DNI… 

 
 
 



T A J E M N I C A   W I A R Y 

ZACHWYCIĆ SIĘ TĄ MIŁOŚCIĄ   
Kiedy przyjdzie On, Bóg, który  rządzi  mikro – i makroświatem, ale od 

którego całkowicie zależy każdy nerw czy tkanka mojego organizmu, to zobaczę 

na swojej dłoni tego prawdziwego Boga i doznam wstrząsu. I wreszcie 

zrozumiem, że on pozwala mi choć przez chwilę adorować się na mej dłoni – bo 

przecież On ma tylko mnie. A ja? Jak na to odpowiadam? On ma tylko mnie. Ja 

jestem dla niego wszystkim. A on dla mnie? Jest wszystkim? On przecież 

przychodzi do mnie w sposób tak wstrząsający, żebym próbował odpowiedzieć 

na te  niezwykłe słowa Jego miłości, że przecież tak naprawdę nie mam nic, nie 

mam nikogo, mam tak naprawdę tylko Jego. Jeśli miałbym Go utracić, to nie 

potrafiłbym żyć. 

Kiedy odkryję Jego REALNĄ OBECNOŚĆ w Eucharystii i 

kiedy odkryję, że to jest ta sama miłość, która pokochała mnie 

i ma tylko mnie, to zobaczę, że Eucharystia nie przestaje być 

darem dla Mistycznego Ciała Chrystusa, nie przestaje być 

hołdem uwielbienia, gdzieś tam kryje  ten mały kącik, w 

którym On szepcze mi: Za ciebie umarłem i tylko za ciebie. Bo 

umrzeć za wszystkich, to każdy powie, że za nikogo bezcenny, 

że zajmując się całkowicie światem, powie, że za nikogo. I mam 

tylko ciebie, Ja, Bóg, który objawiam ci swoją niepojętą miłość w Eucharystii. Ja 

REALNIE OBECNY, Ja który rządzę światem. Jestem Panem ziemi i nieba, a ty 

jesteś dla Mnie tak bezcenny, że zajmując się całkowicie światem jednocześnie 

mogę ci powiedzieć, że mam tylko ciebie. 

Chyba niemożliwe, żebym nie oszalał i żebym ostatecznie nie zakochał 

się w tym niepojętym, objawiającym mi się w Najświętszym z sakramentów 

Bogu. Tak by świat znikał dla mnie, a pozostał tylko On w tej Miłości 

eucharystycznej, która mnie wybrała. I ciągle objawia mi szaleńczy dar tych 

słów: 

M a m  t y l k o  c i e b i e, m a m   t y l k o   c i e b i e... 

 



NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

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

NAJŚWIETSZA MARYJA PANNA OBJAWIA CUDOWNY MEDALIK 

Osoby, które będą go nosiły, dostąpią wielkich łask 

Powiernica Niepokalanej 

Pierwsze spotkanie Katarzyny z Maryją miało 
miejsce w nocy 19 lipca 1830 roku i trwało ponad dwie 
godziny. Anioł stróż w postaci pięcioletniego dziecka w bieli 
– jak później z rozkazu spowiednika zapisała wizjonerka – 
„Zawołał mnie: Chodź do kaplicy. Najświętsza Panna czeka 
na ciebie". Zaprowadzona przez Bożego wysłańca do prezbiterium kaplicy 
usłyszała „szmer, jakby szelest jedwabnej sukienki. Piękna Pani usiadła w fotelu 
księdza dyrektora", pod obrazem św. Anny. Do dziś możemy oglądać fotel 
stojący w tym samym miejscu. 

Matka Boża skarżyła się Katarzynie na odstępstwa od wiary, na 
lekceważenie i łamanie przykazań. Zapowiedziała też kary, jakie spadną na ludzi 
i Francję, oraz zachęcała Katarzynę do modlitwy i pokuty wynagradzającej za 
grzeszników. 

Trzeba podkreślić, że Maryja wybrała na początek swych objawień dzień 
św. Wincentego a Paulo, który wówczas obchodzono 19 lipca, a nie jak obecnie 
27 września. W czasie tego nocnego spotkania Maryja powiedziała Katarzynie, 
że pragnie powierzyć jej specjalną misję. Mówiła też o wielu trudnościach i 
przeciwnościach, z jakimi będzie musiała się zmierzyć, tak w samym 
zgromadzeniu, jak i poza nim. Jednocześnie wskazując ręką na tabernakulum, 
Matka Najświętsza zachęciła Katarzynę, aby w chwilach trudnych przychodziła 
do stóp ołtarza. Zapewniła ją też, że potrzebne siły i rozwiązanie każdego 

problemu znajdzie u Chrystusa Eucharystycznego. 

 Objawienie cudownego medalika 

Najważniejsze objawienie miało miejsce również w nocy – 27 listopada 
1830 roku. Sama Katarzyna tak opisała to zdarzenie wiele lat później: „W sobotę 



przed pierwszą niedzielę Adwentu, gdy jak zwykle odprawiałam wieczorem 
rozmyślanie, usłyszałam znowu jakby szelest jedwabnej sukni. Ujrzałam 
Najświętszą Dziewicę obok obrazu św. Józefa. Była średniego wzrostu, ale tak 
nadzwyczajnej piękności, że jest to niemożliwe wyrazić. Stała w czerwonawo 
połyskującej sukni z wąskimi rękawami, zapiętej pod szyją. Jej głowę aż do stóp 
okrywał biały welon. Czoło zdobiła obszyta drobną koronką opaska przylegająca 
ściśle do włosów. Pod nogami Maryi była kula ziemska, a raczej pół kuli, bo 
widziałam tylko jej połowę. W rękach lekko otrzymała drugą kulę ziemską – 
symbol całego wszechświata. Wzniosła oczy ku niebu, składając jakby w ofierze 
cały wszechświat Panu Bogu. Jej twarz promieniała jasnością. Nagle na Jej 
plecach zjawiły się kosztowne pierścienie wysadzane drogimi kamieniami. 
Z nich zaś na wszystkie strony wychodziły jasne promienie. Bił z nich taki blask, 
że Jej twarz i szata stały się prawie niewidzialne. Gdy olśniona tym widokiem 
wpatrywałam się w Jej majestat, Maryja zwróciła wzrok na mnie, a głos 
wewnętrzny mówił mi: „Kula ziemska, którą widzisz, przedstawia cały świat i 
każdą osobę w szczególności... Promienie, które widzisz spływające z mych 
dłoni, są symbolem łask, jakie zlewam na tych, którzy Mnie o nie proszą". 
Zrozumiałam, że Matka Najświętsza jest tak bardzo hojna dla tych wszystkich, 
którzy się do Niej uciekają i Jej pomocy wzywają. Następnie otoczył Najświętszą 
Pannę, która miała ręce zwrócone ku ziemi, pas, a na nim znajdował się napis 
złotymi literami: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do 
Ciebie uciekamy". Potem usłyszałam głos mówiący do mnie: „Postaraj się o 
wybicie medalika według tego wzoru; osoby, które będą go nosiły, dostąpią 
wielkich łask, szczególnie jeżeli go będą nosiły na szyi. Łaski w wielkiej obfitości 
spłyną szczególnie na tych, którzy go będą nosić z ufnością". W tej chwili obraz 
się obrócił. Na jego drugiej stronie ujrzałam literę M z wyrastającym ze środka 
krzyżem, a później monogramu Najświętszej Panny Serce Jezusa otoczone 
cierniową koroną i Serce Maryi przeszyte mieczem". 

Podczas trzeciego krótkiego objawienia w grudniu 1830 roku Katarzyna 
widzi znowu Maryję w kaplicy powyżej tabernakulum. Matka Boża potwierdza 
zleconą jej misję i zachęca do działania. Jej ostatnie słowa brzmią: „Nie 
zobaczysz Mnie już więcej". 
 



CO Z WIZYTĄ DUSZPASTERSKĄ (,kolędą') W TYM ROKU? 

1. Z powodu pandemii koronawirusa zmieniły się okoliczności sprawowania 
posług sakramentalnych i duszpasterskich Kościoła. W konsekwencji wizyta 
duszpasterska w tradycyjnej formie nie jest możliwa. Co w zamian? 
2. Aby podtrzymać więź wiernych ze wspólnotą parafialną, pragnę 
zaproponować i zaprosić na Msze święte do kościoła przedstawicieli rodzin, 
domów z kolejnych rejonów parafii (z zachowaniem limitów osobowych).  Będą 
one sprawowane wieczorem (o godz. 18.00, a w niedziele i uroczystości – o godz. 
16.00) i ofiarowane w intencji mieszkańców danego rejonu (obecnych i 
nieobecnych). 
3. Zachęcam dorosłych uczestników tej Mszy, aby zaangażowali się w posługę 
liturgiczną (czytania, psalm, modlitwa wiernych, śpiew kolęd itp.) Dzięki temu 
będzie miała bardziej „rodzinny” charakter. Ksiądz podczas Mszy św. odmówi 
nad zebranymi i pozostałymi w domach mieszkańcami, zwłaszcza chorymi, 
modlitwę błogosławieństwa domów i rodzin. Druga część modlitwy odbyłaby się 
w czasie „Wieczoru kolędowego” w rodzinie, bez obecności księdza. 
4. Na zakończenie Mszy świętej będzie obrzęd poświęcenia wody, którą wierni 
przyniosą we własnych naczynkach, aby mogli potem korzystać z niej w swoich 
domach oraz zachęta, by po powrocie wspólnie pomodlili się 
o błogosławieństwo dla domu i rodziny (np. w oparciu o tekst zamieszczony w 
broszurce kolędowej, która będzie rozdawana przy wyjściu z kościoła). 
5. Pozwolę sobie dodać, że - szczególnie w tym trudnym czasie - troska 
o potrzeby wspólnoty parafialnej i Kościoła (5. przykazanie kościelne) może być 
wyrażona przez dobrowolne ofiary, składane do koszyka, na tacę lub na konto 
parafialne. Jednocześnie serdecznie dziękuję Parafianom oraz osobom spoza 
Parafii za wszelkie ofiary, a także za obecność i za wszelką pomoc w tym trudnym 
czasie epidemii. Niech Bóg Wam błogosławi i obdarzy zdrowiem. W obecnej 
sytuacji intencje mszalne na przyszły rok można zamawiać osobiście, 
telefonicznie, bądź po Mszach 'kolędowych'.  
6. Jedynym wyjątkiem, który uzasadnia odwiedziny księdza w domu jest 
poświęcenie nowego domu bądź inna, ważna racja duszpasterska. 
7. Plan Mszy świętych dla wiernych z poszczególnych rejonów (nie zawsze 
pokrywającymi się z tradycyjnymi rejonami kolędowymi) będzie podany 
w gablocie, na stronie internetowej parafii, w biuletynie. Wiele wskazuje na to, 
że rozpoczniemy już w niedzielę 27 grudnia od Gzina Dolnego. 

proboszcz 



PRAKTYCZNE  RADY 
O SMAKU. MODLITWA. 

Nadchodzą święta. Bogato zastawiony stół. Choinka. Kolorowe 

dekoracje i światełka. Czy można Pana Boga poznać zmysłami? Czy można Go 

wielbić smakiem? Zatem Czy można modlić się smakiem? 

Skupmy się na wigilijnym stole. Ile zapachów  rozchodzi się z kuchni, a 

potem od stołu. Z przyjemnością wdychamy zapachy świeżo upieczonego ciasta, 

ryby, czerwonego barszczu z uszkami. Ich zapach męczy nas i pobudza, aby nie 

tylko degustować, ale kontynuować to, co przynosi zmysł smaku, zapachu i 

wzroku. Po pierwszym łyku czerwonego barszczu nastąpiło zaskoczenie. On nie 

tylko wyglądał dobrze, klarownie, ale miał przepiękny zapach, a pierwszy łyk 

sprawił, że zmysł smaku pobudził nas. 

Czy próbowałeś może wody z górskiego potoku? Czy odkryłeś jej smak – 

słodki, orzeźwiający i chłodzący na przykład w upalny dzień podczas pracy 

wędrówki, pobytu w gorącym klimacie? 

Czy delektowałeś się jakąś potrawą lub napojem? Czy możesz pomyśleć 

tylko o smaku, zapominając o innych sprawach? Czy możesz w tym smaku 

odkryć dar Stwórcy, który to dar ma ucieszyć twoje podniebienie? Spróbuj trwać 

z nim chwilę i wdzięcznością Bogu, bądź z Nim w tym momencie. Przecież Pan 

Bóg tak mógł zaprojektować świat i nas, że nie musielibyśmy odczuwać smaku 

potraw.  Może nie na darmo ukuto powiedzenie przy zjedzeniu czegoś 

smacznego: „niebo w ustach". W swoich przypowieściach Pan Jezus niejeden 

raz przyrównywał niebo do uczty spożywanej w gronie przyjaciół. 

Narząd smaku, jakim nas Stwórca wyposażył w akcie stworzenia, na 

poziomie zmysłowym daje nam dostęp do bogatego świata różnoraki smaków. 

Spożywając pokarmy, człowiek nie tylko podtrzymuje doczesne życie, ale także 

doznaje wrażeń zmysłowych związanych z tymi pokarmami. Święty Paweł, 

zwracając się do Koryntian, napisał: „Przeto czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek 

innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. (1Kor 10,31). Delektowanie 

się smakiem pokarmów, napojów nie powinno być czynnością przeciwną Bogu, 

ale powinno być włączone w dzieło wielbienia Go.                                                                                                         



Wtedy Annasz zapytał: "Czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?" Pan Jezus 

odpowiedział: „Tak, Ja nim jestem". Długo milczał, gdy obrzucano Go 

kłamstwem. Jest jednak granica milczenia. W krytycznej chwili trzeba 

przemówić i nie można ustąpić, bo zatraciłoby się własną godność i tożsamość. 

Trzeba mówić prawdę i wtedy, gdy może się to obrócić przeciwko nam. 

Konsekwentne świadczenie prawdy – to najważniejsze przesłanie Ósmego 

przykazania dla chrześcijan pragnących żyć godnie i uczciwie. 

Przesłuchanie Pana Jezusa jest symbolem licznych „ukartowanych" 

procesów, w których sąd był narzędziem zbrodni. Fałszywe oskarżenia są 

owocem egoizmu i braku miłości do drugiego człowieka.  

Na zakończenie słowa św. Jana Pawła II z homilii omawiającej ósme 

przykazanie: "Chrystus zobowiązał uczniów do dawania świadectwa: <Będziecie 

moimi świadkami>. Będziecie świadkami prawdy. To świadectwo będzie was 

kosztować, tak jak kosztowało Mnie.  Przecież pamiętamy, że na tym 

ostatecznym, dramatycznym także i po ludzku trybunale, Chrystus przed 

Piłatem zapytany, czy jest królem, odpowiedział: <Jam się na to narodził i po to 

przyszedłem na świat, żeby oddać świadectwo prawdzie>". 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 

Niech słowa, zaczerpnięte z Listu apostolskiego „Tertio millenio 
adveniente", św. Jana Pawła II rozpoczną kolejny cykl artykułów, który 
zatytułowałam: Kobieta, która pokonała zło. Maryja.   

„To zadanie całego Kościoła powierzam macierzyńskiemu 
wstawiennictwu Maryi. Matki Odkupiciela. Ona, Matka pięknej miłości, 
będzie dla chrześcijan, podążających ku wielkiemu jubileuszowi 
trzeciego tysiąclecia, gwiazdę nieomylnie kierującą nasze kroki ku 
Chrystusowi. Niechaj pokorna Dziewica z Nazaretu, która przed dwoma 
tysiącami lat dała temu światu Słowo Wcielone, prowadzi ludzkość 
nowego milenium ku Temu, który jest <światłością prawdziwą, 
oświetlającą każdego człowieka> (J 1,9)". 

Moim pragnieniem jest przedstawienie Ewangelii Maryi – życia Maryi, 
by dopełnić i pogłębić poznanie Jej Syna, Jezusa. Pan Bóg tak 
zaplanował drogę Maryi, aby była Ona pierwszą istotą ziemską 
odkupioną, pierwszą uczennicą, pierwsza współpracownicą 
i współodkupicielką Jezusa Chrystusa. 
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