
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

17 STYCZNIA 2021 R. DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA.  

BIULETYN PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY W CZARŻU.  ROK 3.             NUMER 26 (121)                    

www.czarze.parafia.net.pl 

 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ. 
Czytania: (1 Sam 3,3-10,19), (1 Kor 6,16-15.17-20). 

Psalm responsoryjny: (Ps40,2.4,7-10). 
 

Słowa z Ewangelii wg św. Jana (1, 35-42). 
                                                                                                  

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
  

Powołanie Samuela dzieje się podczas snu. Powołanie Apostołów dokonują 

się podczas pracy. Pan Bóg przychodzi do nas kiedy chce. I zawsze dzieje się 

to w ciele i dotyka naszych zmysłów. Ciało „jest przybytkiem Ducha Świętego, 

który w (nas) jest, a którego (mamy) od Boga”. 

 „Chwalcie więc Boga w waszym ciele!” 

 „Strzeżcie się rozpusty!” 

 Powinniśmy być zawsze otwartymi na Pana Boga i tak jak mały 

Samuel mówić: „Mów, Panie, bo sługa Twój słucha”. 

 Wielu z nas chciałoby codziennie mieć w sobie pasję poszukiwania 

Chrystusa. Codziennie Chrystus objawia się inaczej i 

oczekuje, abyśmy Go rozpoznali. Czasem jest to 

wyraźne słowo, czasem tchnienie Ducha 

trafiającego w oziębłe serce, czasem człowiek 

potrzebujący mojej dłoni, czasem krzyż, którego 

nikt nie chce podnieść z ziemi. Znaleźć Mesjasza 

oznacza również odnaleźć siebie. 
 

http://www.czarze/


JESZCZE O DEKALOGU, ALE INACZEJ 

 
„Dekalog” okazał się podstawą programu wolności dla odradzającej 

się Polski. Kiedy św. Jan Paweł II przybył w czerwcu do Ojczyzny w 1991 roku, 

więc pierwszy raz po obradach Okrągłego Stołu, wygłosił cykl homilii 

noszących wspólny tytuł: „Dekalog”. Oprócz „Dekalogu” rozważał też 

„Przykazanie miłości Boga i bliźniego”. Dlaczego głosił prawdy, prawa, nakazy 

i zakazy zawarte w Dziesięciu Przykazaniach? 

W mediach, w dyskusjach w Kościele i poza Nim rozważano tematykę 

Jego wypowiedzi. Wybór Papieża szokował wielu. Zachłyśnięci wyzwoleniem 

z jarzma niewoli, „nowocześni” oczekiwali innych tematów. Sugerowano 

bardzo istotne problemy, o których tak ważna postać powinna mówić po 

zrzuceniu kajdan komunizmu, u progu wolności Trzeciej Rzeczpospolitej. 

Wymieniono potrzebę mówienia o demokracji, o wejściu Polski do Europy, o 

wejściu do NATO, o społeczeństwie obywatelskim, o prawach mniejszości. 

Tymczasem Papież wybrał „Dekalog”. Dlaczego? Nauczał nas wtedy: „Nie 

będziesz miał cudzych bogów przede mną! Nie będziesz brał imienia Pana 

Boga swego nadaremno! Pamiętaj, abyś dzień święty świecił!" itd. Trzy lata 

po pielgrzymce w 1994 roku św. Jan Paweł II  przyczynił się do wydania książki 

„Przekroczyć próg nadziei", po wywiadzie z Vittorio Messorim. Powiedział 

wtedy: „Kiedy podczas ostatnich odwiedzin w Polsce wybrałem jako temat 

homilii „Dekalog” oraz przykazanie miłości, wszyscy polscy zwolennicy 

„programu oświeceniowego" poczytali mi to za złe. Papież, który stara się 

przekonywać świat o ludzkim grzechu, staje się dla tej mentalności „persona 

non grata ". Papież niechciany przez swoich... 

Kościół wtedy się światu podoba, gdy mówi to, czegoś świat chce 

słuchać. Św. Jan Paweł II dodał: „Cóż innego może czynić Kościół? Jednakże 

przekonywać o grzechu to nie znaczy potępiać. <Syn Człowieczy nie przyszedł 

na świat, aby świat potępić, ale żeby go zbawić>. Przekonywać o grzechu to 

znaczy stwarzać warunki do zbawienia".... Wciąż na nowo Kościół podejmuje 

zmaganie się z duchem tego świata, co nie jest niczym  



innym, jak zmaganiem się o dusze tego świata. Jeśli bowiem z jednej strony 

jest w nim obecna Ewangelia i ewangelizacja, to z drugiej strony jest w nim 

także obecna potężna antyewangelizacja, która ma też swoje środki i swoje 

programy i z całą determinacją przeciwstawia się Ewangelii i ewangelizacji. 

Zmaganie się o dusze świata współczesnego jest największe tam, gdzie duch 

tego świata zdaje się być najmocniejszy". 

 W ostatnich dziesięciu biuletynach rozważaliśmy, szerzej niż na lekcjach 

religii, treści Przykazań, najważniejszego Prawa danego nam przez Pana 

Boga. Niech pytanie: dlaczego święty Jan Paweł II wybrał ten rodzaj homilii 

dla naszego społeczeństwa w przełomowym momencie naszej najnowszej 

historii, będzie przyczyną rozważań dla nas. 

Życzę głębokich niedzielnych zamyśleń! 

 

 
 

 
 
 
 

 



NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA 

MATKA BOGA I KRÓLOWA ŚWIATA 

(29) MIEJSCE OBJAWIEŃ NMP: LA SALETTE, FRANCJA 1846 r. 

PŁACZĄCA PIĘKNA PANI Z LA SALETTE 

 
Kolejnym grzechem, który opłakuje Matka Najświętsza, jest 

zaniedbanie i lekceważenie modlitwy. „Czy dobrze się modlicie moje dzieci? 
–Nie, proszę Pani, nie bardzo – odpowiedziały dzieci.  
–Ach, moje dzieci, trzeba się dobrze modlić, rano i wieczorem! Jeżeli nie 
macie czasu, odmawiajcie przynajmniej <Ojcze nasz> i <Zdrowaś Maryjo>, a 

jeżeli będziecie mogły, módlcie się więcej". 
Modlitwa jest najgłębszą istotą życia 
chrześcijańskiego. We wszystkich swoich 
objawieniach Maryja zachęca, prosi i 
przynagla do modlitwy, bo Jej moc zmienia 
świat. Czytając te słowa niech uczynią 
mottem swego życia błaganie Maryi z La 
Salette: Módlcie się więcej! Od dziś i my 
też, jeśli chcemy być dziećmi Maryi – 
Módlmy się więcej! 

 Orędzie nawrócenia 

W istocie całe orędzie Maryi jest 
wezwaniem do porzucenia grzechu 
i nawrócenia, do odkrycia Boga czułości 
zatroskanego o swoje błądzące dzieci. 

„Jeżeli się nawrócą, kamienie i skały 
zamienią się w sterty zboża, a ziemniaki 
same się zasadą". Ład Boży w człowieku 
przekłada się na ład Boży w świecie. 
Potrzebna była aż interwencja z niebios, by 
wyrwać ich z obojętności i zagubienia. 
Przesłanie objawień z La Salette jest 

aktualne także w naszych czasach, gdy świat coraz bardziej pogrąża  



się w totalnym chaosie moralnym. Doskonale skomentował to obecny biskup 
Grenoble w 2016 roku z okazji 170 rocznicy objawienia: „Przesłanie Matki 
Bożej z La Salette dla naszych czasów jest jasne: Jeśli zapomina się o Bogu, 
zastępując go  bożkami, które proponuje społeczeństwo konsumpcyjne, 
człowiek się wyjaławia, nie ma na czym budować życia osobistego ani 
społecznego". 

Maryja z La Salette zaprasza również nas do ciągłej odnowy życia 
i świadectwa wiary. 

Kończąc swoje przesłanie, Matka Boża powtarza po raz drugi 
z naciskiem: „A więc, moje dzieci, ogłoście to, co słyszałyście, całemu 
mojemu ludowi". Po czym Piękna Pani oddala się, przekracza strumyk, lekko 
jakby kreśląc literę S (Sanctissima -  Najświętsza) po krętym zboczu, które 
wznosi się w stronę małej przełęczy le Collet. Tam unosi się do góry. Dzieci 
biegną za Nią. Ona zaś spogląda w niebo, potem ku ziemi. Zwrócona w 
kierunku południowo-wschodnim, rozpływa się w świetle. Z czasem tam 
właśnie – zgodnie z oddaleniem się Maryi – ustawiono na zboczu stacje drogi 
krzyżowej. W miejscu objawień zaś umieszczono piękną spiżową postać 
Płaczącej Pięknej Pani. 

 Zatwierdzenie objawień 

Dnia 19 września1851 roku, po pięcioletnim i rygorystycznym dochodzeniu, 
po wnikliwym zbadaniu samego zdarzenia, świadków, treści orędzia i jego 
skutków, biskup Grenoble oświadczył uroczyście: „Objawienie Najświętszej 
Dziewicy dwojgu pasterzom z 19 września 1846 roku na jednej z Gór we 
francuskich Alpach, położony w parafii La Salette posiada wszelkie znamiona 
prawdy i wierni mogą w nie wierzyć bez obawy błędu ". W 1855 roku kolejny 
biskup Grenoble po nowym śledztwie potwierdza decyzję swojego 
poprzednika, oświadczając: „Misja pasterzy się skończyła, zaczyna się misja 
Kościoła". 
19 września 1879 roku, w 33 rocznicę objawień, Leon XIII nadał świątyni 
prestiżowy tytuł bazyliki mniejszej i zezwolił na uroczystą koronację figury 
Maryi pod wezwaniem Pojednania Grzeszników. W 1934 roku dekretem 
Papieża Piusa XI, który żywo interesował się objawieniami, ustalono 
doroczne święto Matki Bożej z La Salette na dzień 19 września. Od 1986 roku 
– za aprobatą Jana Pawła II Wielkiego – nowy oficjalny tytuł Madonny z La 
Salette brzmi: Maryja, Matka Pojednania. 
 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 
 

MODLITWY 
Oddanie się w opiekę Świętemu Józefowi 

 Ojcze ubogich, o Józefie święty, o to my ubodzy 
w święte skarby nieba, my ubodzy i cnoty, i w łaski, po 
Maryi błagamy i Ciebie, patronie wielmożny u Boga! 
Wyjednaj nam odpuszczenie grzechów, jak i wstręt do 
grzechów, wyproś nam umiłowanie cnoty, pobożności, 
cierpliwości i bojaźni Bożej; uproś nam pomnożenie 
wiary mocnej Bożej i stałej, nadziei niezłomnej, miłości 
najgorętszej Boga i bliźniego! Jak Józef egipski był 
wybawicielem swego ludu i kraju, tak i Ty patronie bądź 

ochroną naszą, wybawicielem naszym, we wszystkich potrzebach, tak duszy, 
jak i ciała. Osłaniaj Kościół nasz święty katolicki – ochroń Ojczyznę naszą, 
broń wszystkie chrześcijańskie stany, a szczególnie chroń maluczkich oraz 
młodzież naszą! Uproś nam chleba naszego, dopomagaj nam prowadzić życie 
czyste, uproś śmierć świętą i zbawienie wieczne. Amen.  

 Modlitwa o śmierć szczęśliwą 

Patriarcho najchwalebniejszy, Oblubieńcze Panny Najświętszej, św. Józefie! 
Ja, grzesznik  najniegodniejszy, ufność najzupełniej są w Tobie pokładam, i 
Ciebie proszę przez gorzką mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, któregoś 
wychował, przez gorzką żałość Matki Jego najczystszej Maryi; przez Serce 
najsłodsze i święte zasługi Jezusa, Maryi i Twoje, św. Józefie, uproś mi tę 
łaskę, abym się szczerze z duszy i serca  nawróciwszy do Pana i Boga mojego, 
czynił prawdziwą pokutę, zanim śmierć mnie zaskoczy. Stój przy mnie i ratuj 
opieką Swoją i zasługami Pana Jezusa i Przenajświętszej Maryi Panny. Spraw 
przyczyną skuteczną, aby wyjście moje z tej ziemi było wzmocnione: 
wyznaniem wiary świętej rzymskiej, katolickiej, apostolskiej, nadzieją 
niezachwianą, miłością doskonałą. Ciała Przenajświętszego przyjęciem i 
Oleju świętego namaszczeniem. Bądź mi przy zgonie dzielnym pomocnikiem, 
o Patriarcho święty, przybądź w oną ostatnią godzinę, kiedy na pół umarły, 
językiem władnąć nie potrafię; kiedy też ani głosu, ani oczu podnieść do 



nieba nie zdołam; wtenczas na dzisiejsze modły moje pamiętny, ratuj mnie z 
całych sił Swoich, aby mi książę ciemności nie zabiegł, aby mi moc piekielna 
szkodzić nie mogła; ani dopuszczaj, o  najdzielniejszy Obrońco mej duszy, 
abym wpadł w męki piekielne, kiedy Syn Boży raczył mnie Krwią 
Przenajświętsza odkupić, ale  od wiecznej ciemności i śmierci mnie wyzwól 
za pomocą i miłosierdziem Jezusa Chrystusa, któregoś wykarmił i 
wypiastował, kiedy żył na tej ziemi, a teraz z Bogiem Ojcem i Duchem 
Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

Odmawiamy: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Mario” i „Wierzę w Boga”. 

 Modlitwa do świętego Józefa 

Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój najmilszy opiekunie, Józefie 
święty, że nie słyszano nigdy, aby ktokolwiek wzywający Twojej opieki i 
Twojej pomocy błagający, bez pociechy pozostał. 

Tą ufnością ożywiony, przychodzę do Ciebie i z całą ducha gorącością Tobie 
się polecam! Nie odrzucaj modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, 
ale racz przyjąć łaskawie i wysłuchać. Amen. 

 Akt poświęcenia się św. Józefowi 

 O, mój najmilszy Ojcze, najdroższy po Jezusie i Maryi sercu mojemu, Tobie 
się powierzam i oddaję, jak Ci się powierzyli Jezus i Maryja. Przyjmij mnie za 
ucznia, za wychowanka, za dziecię Twoje, bo ja na całe życie obieram Cię 
sobie za Przewodnika, za Opiekuna, za Ojca i Obrońcę nędznej duszy mojej. 
O, mój najmilszy Ojcze, Józefie święty, prowadź mnie prostą drogę do Serca 
Maryi, naucz mnie kochać czystą, cierpiącą miłością, naucz walczyć z każdą 
pokusą ciała, czarta i świata, naucz mnie cichutko każdy krzyżyk znosić, 
dobrze się modlić, naucz wzgardy samego siebie i posłuszeństwa woli Bożej! 
O, mój najdroższy Józefie święty, bądź piastunem mej duszy, Przenajdroższą 
Krwią Jezusa odkupionej, nie opuszczaj mnie, pilnuj, jakieś pilnował 
Dzieciątka Jezus, a ja Ci przyrzekam wierność i posłuszeństwo zupełne, 
przyrzekam Ci miłość dozgonną, jeśli za Twą przyczyną zbawiony będę. Dla 
miłości Jezusa i Maryi, nie odpychaj mnie nędznego grzesznika od świętych 
stóp Twoich, dla miłości Jezusa i Maryi przyjmij mnie pod Ojcowską Opiekę 
Twoją. Amen. 



SAKRAMENT  OBECNOŚCI 

NIEBO ROZPIĘTE NAD OŁTARZEM – ŚWIADECTWO KAPŁANA (1) 
Cisza. W kościele szaro. Zapalam światło. Wzrok dotyka tabernakulum. 
Przygotowuję ołtarz, paramenty... Przychodzi mi na myśl, że powinienem 
pamiętać, żeby robić to wszystko w obecności Kogoś, że mam to robić 
inaczej. Nie jestem przecież sam. 
Kielich już postawiony na ołtarzu, ampułki. Zapalamy świece. Wszystko 
w obecności Kogoś. Przychodzi mi na myśl, że nie wiadomo, czy ktoś będzie 
na Eucharystii. To nie łatwo być całkowicie skupionym na tym, co za chwilę 
będzie się działo. Dzwonię sygnaturką, bo ktoś tam z tyłu nawy klęczy skulony 
– przynajmniej jeden człowiek na Mszy świętej. 
„Pan z wami " – liczba mnoga, ale jest tylko jedna osoba. Myślę, że to jednak 
ma sens, bo przecież wiarą powinienem obejmować nie tylko tę osobę 
obecną tu fizycznie. Zwracam się do wszystkich, do całego Kościoła. 
 „Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam bracia i siostry...". Właśnie 
spowiadam się też nie przed tą jedną, starszą kobietą, ale przed całym 
Kościołem. Kościół każe mi prosić Matkę Bożą, Aniołów i Świętych 
o modlitwę za mnie, żeby ta Msza święta była naprawdę owocna. 
Próbuję śpiewać psalm, chociaż może wygląda to dziwnie: śpiewający ksiądz 
i jedna osoba w kościele. Ale mam śpiewać na chwałę Boga. To moja 
modlitwa. Moja, a właściwie ludu, bo tę modlitwę powinien śpiewać ktoś 
z wiernych. 
Przygotowanie darów ofiarnych. Rozkładam korporał, biorę patenę i kładę 
hostię. To ten okrągły opłatek. Taki zwykły, a przecież będzie postacią, pod 
którą ukryje się Bóg. Ten opłatek staje się dla mnie jakiś inny. To prawda, że 
jest „dziełem rąk ludzkich", bo to chleb. Ale ta materia będzie ukrywać 
Nieskończoność. Nalewam wina do kielicha i odrobinę wody i znowu myśl, 
przy podnoszeniu kielicha, że niedługo tego wina nie będzie. Pozostanie tylko 
zewnętrzność, coś, co zajmuje pewną przestrzeń, ma swój kolor, smak poza 
tym nic. Bo tu będzie ukrywać się Krew, która teraz, w czasie Przeistoczenia, 
za mnie, za nas - bo odprawiam Eucharystię za cały Kościół, za wszystkich – 
jest przelewana. 

W miarę przybliżania się do centralnego punktu konsekracji moje 
uczestnictwo powinno się intensyfikować. A ja czuję, jakby to był proces 
odwrotny, jakby ktoś wciskał mi do głowy te myśli, które kierują mnie gdzieś 
poza ołtarz i nacierają z taką siłą, jakby rzeczywiście ktoś potężny chciał 
odwrócić moją uwagę.                        [wg ks. prof. Tadeusza Dajczera] 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 
 

 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Kończąc informacje wstępne o Matce Boga, chcę przedstawić 

konkretne „miejsca" w Piśmie Świętym, które wspominają Maryję i zachęcić, 

by odszukać je i odczytać samemu. Słowo Boże ma wielką moc. 

Maryja, tak jak i św. Józef, są jakby tłem dla postaci Pana Jezusa - nie 

ma o nich wielu informacji. Nowy Testament wspomina o Najświętszej Maryi 

Pannie w 118 wersetach – w Ewangelii św. Łukasza i św. Mateusza. 

Natomiast w Starym Testamencie wersety odnoszące się do Matki Boga 

występują przede wszystkim w Księdze Rodzaju – w tak zwanej 

„Protoewangelii " oraz u proroka Izajasza. 

„Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie (szatana) a niewiastę 

(Maryję), pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo Jej: ono zmiażdży ci 

głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę” (Rdz 3,15). U proroka Izajasza występuje 

kilka komentarzy przyszłych (około 700 lat późniejszych) wydarzeniach. 

Jeden z nich jest następujący: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go 

imieniem Emanuel” (Iz 7,14). Emanuel znaczy tyle, co „Bóg z nami" i można 

odnaleźć w nim znaczenie wcielenia Pana Boga. Emanuel jest zatem 

proroctwem w proroctwie. Są  także wzmianki dotyczące Maryi u innych 

proroków, na przykład u Micheasza: „Przeto (Pan) wyda ich aż do czasu, 

kiedy porodzi, mająca porodzić" (Mi 5,2). 

Maryja uzyskała wiele określeń w Starym 

Testamencie. Są nimi: Gwiazda Zaranna, Tron 

Salomona, Krzak Mojżesza, Różdżka Aarona, Runo 

Gedeona, Wieża Dawidowa. Spośród tych 

określeń trzy mają wyjątkowe znaczenie: Arka 

Przymierza – nawiązujące do skrzyni, w której 

przechowywano kamienne tablice z Dekalogiem, 

także do nazwy statku chroniącego zalążek 

nowego Ludu Bożego z Noem na czele; Córa 

Syjonu -odniesienie do mesjańskiej roli Maryi; 

wreszcie Nowa Ewa – nawiązanie do matki wszystkich żyjących. W tej 

ostatniej nazwie można dopatrywać się nawiązania do obecnej nazwy Matki 

– Królowej Świata. 
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