
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

4 KWIETNIA 2021 R. NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA 

PAŃSKIEGO. BIULETYN PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY W CZARŻU.                                 ROK 3.                         

NUMER 37 (132) www.czarze.parafia.net.pl 

 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
Czytania: (Dz 10,34,37-43), (Kol 3,1-4); Psalm responsoryjny: (Ps 118) 

Słowa z Ewangelii wg św. Jana (20,1-9) 
 

*** 

„Życzę Tobie, aby Twoje dni były wartościowe. 

Aby one Tobie i innym zechciały przynieść dobrotliwy 

i wdzięczny uśmiech. 

 I tak jak nienawiść, gniew, gderanie czynią z tych, którzy do 

tego pchają, nosicieli zarażających tymi chorobami, tak też 

dobro, oddanie siebie, czyni nas kochającymi się braterską 

i współczującą miłością.” 
(bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski) 

 

Niech taka postawa będzie dla nas wzorem, jak można iść za 

Bogiem, który jest Miłością, odrzucając za przykładem 

Zmartwychwstałego Pana zarazę nienawiści, gniewu, 

a starając się być dobrymi i oddanymi bliźnim. 
 

ksiądz proboszcz 

 

http://www.czarze/


ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

 Tej nocy dokonał się największy 
cud w dziejach świata. Wszystko jest 
inne. Nasze życie naznaczone jest 
zwycięstwem Jezusa nad śmiercią. 
Godzina Mszy Świętej wielkanocnej 
umożliwia nam bieg do pustego grobu. 
Duchowo przenosi nad Jezioro 
Galilejskie, gdzie Pan je śniadanie z 
uczniami. On umacnia naszą słabą wiarę. 

Maria Magdalena poszła do 
grobu, by dopełnić miłosierdzia wobec 
zmarłego. Apostołowie odczuwali 
smutek, ból, i frustrację. Po okropnym 
dniu ukrzyżowania ich Pana dopuszczali 
do siebie myśl o przegranym życiu. 
Myśleli o tym, że prędzej czy później 
powrócą do normalnego życia, że będą 
musieli stanąć przed ludźmi, którzy ich 
ostrzegali, że nie warto marnować życia 
dla pozornego mistrza z Nazaretu. Tę 
atmosferę przerywa Maria, której 
świadectwo wywołało w apostołach 
mieszane uczucia, ale i dopuściło 
pierwszą od dawna iskrę sensu życia. 
Obudziła nadzieję Piotra i Jana. Zdyszani 

przybiegli do grobu i zastali go tak, jak opisała go Maria. Nachyliwszy się do 
miejsca pochówku Nauczyciela dostrzegli płótna. Sposób ich ułożenia dał 
uczniom nowy impuls, wyrwał z opętania i pozwolił działać nadziei. 

To Pan Bóg zadziałał w zamkniętych sercach i umysłach apostołów. 
Jan wszedł, zobaczył i uwierzył. Jego serce ponownie wpuściło wiarę. Światło 
nadziei wypełniało każdą ciemność umiłowanego ucznia. Ono niebawem 
przyjdzie, stanie w Wieczerniku i wypowie: „Zwyciężyłem".  



W I E L K O P O S T N E   Z A M Y Ś L E N I A 
OPOWIEŚĆ O ZMARTWYCHWSTANIU 

To co napiszę jest w połowie prawdą i w połowie fikcją. Wszystkie zdarzenia i miejsca akcji 

są wymyślone. 
 Pandemia. Szpital. Separatka, a w niej młody student. Jeszcze parę dni temu 
otaczała go rodzina, spotykał się z Ewą. Jakże ją kocha! Spojrzał na sufit, 
ścianę i aparaturę medyczną. To już 5 dni w szpitalu. Za oszkloną ścianą 
pokoiku widział fragment korytarza, nawet, co było prawdziwą ucztą dla jego 
wzroku,  przebiegającą pielęgniarkę i lekarza. Czasami uśmiechali się do 
niego. To raczej był domysł, bo maski nie pozwalały dostrzec prawdy. 
 Adam, tak miał na imię, popadał w coraz większy smutek. Godzinami leżał, 
czy siedział w bezruchu. Smutek i samotność. Pewnego dnia spojrzał w okno. 
Za płotem na tle drzew i krzewów zauważył znajomą postać dziewczyny. Cały 
mózg wypełnił się jednym imieniem: EWA! Patrzyli na siebie. Pomachał ręką. 
Odpowiedziała. Po chwili wyciągnęła z worka rulon kartonu. Rozwinęła go. 
Adam przeczytał: Kocham cię! Oblało go gorąco, ale nie takie jak przy 
temperaturze. Pierwszy odruch po iluś tam dniach, który uczynił go 
człowiekiem. 
 Wieczorem przyszedł kapłan. Była krótka rozmowa. Kapłan przyjrzał mu się 
uważnie. „Bóg cię miłuję” – powiedział i zapytał: „Czy znasz przykazanie 
miłości?" „Tak” – Adam spojrzał na kapłana uważnie. I razem odmówili tę 
modlitwę. Potem samotny, chory człowiek powtarzał słowa przykazania sam. 
Za każdym razem mocniej i mocniej akcentował: „miłuj bliźniego jak siebie 
samego". Po kilku godzinach z separatki posłyszano Adama krzyk: „Ja mam 
kochać siebie!” . Zaniepokojona pielęgniarka podeszła do mikrofonu: „Panie 
Adamie, czy wszystko w porządku?" Na to Adam: „Kocham panią, bo kocham 
siebie!" Kobieta z uśmiechem wyznała: „Ja pana też kocham. Dobranoc". Tej 
nocy prawie nie spał. Myśli biegły w różnych kierunkach. Szósty dzień 
rozpoczął się od dużego uśmiechu na twarzy, przeżegnanie się i modlitwy: 
„Będziesz miłował Pana Boga swego...". Teraz Adam już wiedział! Bóg go 
kocha I daję mu to, co najlepsze dla niego. On zaś miłuje siebie i pragnie dla 
siebie tego samego. Adam szalony ze szczęścia już prawie głośno powtarzał, 
że chcę być zadowolonym ze wszystkiego, co otrzymuje od Życia. 

To było jego zmartwychwstanie.  
                                                                                                                                  Barbara Carter 

 



ROK  ŚWIĘTEGO  JÓZEFA 

O  Ś W I Ę T Y M  J Ó Z E F I E (10) 
 

SYMBOL OJCOSTWA I PRACTY 

Pan Bóg nie stawia człowieka w łatwych sytuacjach, 
bo go kocha, pragnie z nas uczynić istoty bardziej 
wartościowe od złota. Gdyby spojrzeć ludzkimi oczami na 
życzy Świętej Rodziny, to zauważylibyśmy wiele cierpienia 
i sytuacji, które mogłyby prowadzić do tragedii, gdyby nie 
PEŁNE ZAUFANIE I POSŁUSZEŃSTWO PANU BOGU. 

Św. Józef. Św. Jan Paweł II napisał: „Na swej 
życiowej drodze, która była pielgrzymowaniem w wierze, 
Józef do końca pozostał wierny wezwaniu Bożemu, tak jak 
Maryja". Milczenie św. Józefa jest jego modlitwą i 
sposobem na życie. Jezus – człowiek uczył się od niego, że 

najważniejszym jest czyn. 
Milczenie i praca. Modlitwa i czyn. Od tego zależy nasza wielkość 

w oczach Bożych. Jezus naśladował swojego ziemskiego ojca właśnie tym, że 
był człowiekiem i Bogiem czynu.  

Św. Józef z pokorą przyjmował polecenia Boga. Zdecydował się 
pozostać w ukryciu po to, by Maryja mogła wypełnić swoją wielką misję. 
Przyjął i zaakceptował to, co dziś nazywamy „białym małżeństwem". Było to 
trudne, bo w tradycji izraelskiej nie do zaakceptowania. Zgodził się na 
wyłączną przynależność Maryi do Boga. Czynił wiele, zaakceptował wiele 
i modlił się milczeniem. 

Jednocześnie, wręcz wzorowo, wypełniał rolę ojca. Nietrudno sobie 
wyobrazić, że podstawową metodą wychowawczą, którą systematycznie 
stosował, był wzór do naśladowania. Praca św. Józefa i posłuszeństwo Jezusa 
są relacją, która ukazuje ojcostwo Józefa jako drogę do zbawienia i świętości. 

Kościół uznaje i czci pracowitość św. Józefa w dniu 1 maja, kiedy 
w liturgii wspominamy Józefa Rzemieślnika. I znowu słowa św. Jana Pawła II: 
„Józef z Nazaretu, przez swój warsztat, przy którym pracował razem z 
Jezusem, przybliżył ludzką pracę do tajemnicy odkupienia ". 
 



Z listu papieża Franciszka o św. Józefie „Patris corde” 
 
 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA 
 

Witaj, opiekunie Odkupiciela 

I oblubieńcze Maryi Dziewicy. 

Tobie Bóg powierzył swojego Syna; 

Tobie zaufała Maryja; 

Z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. 

O święty Józefie, okaż się ojcem także i nam, 

I prowadź nas na drodze życia.  

Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę, 

I broń nas od wszelkiego zła. Amen. 

 

 



APOSTOŁOWIE. PIERWSI UCZNIOWIE I PIERWSI, KTÓRZY 

DOŚWIADCZYLI SKUTKÓW ZMARTWYCHWSTANIA 
 

Często myślę o tym, że Pan Jezus wybrał 12 ludzi na swoich uczniów. 
Chociaż ich liczba powiększyła się, to ci pierwsi pozostali najbliżej i im 
poświęcił najwięcej czasu, im wyjaśniał szczegóły. Zauważyłam, że to kim 
byli, zanim Jezus powołał ich, miało znaczenie, kim stali już po 
zmartwychwstaniu. Skład tej grupy przedstawiał się następująco: 
10 rybaków, 1 handlarz i „złodziejaszek” oraz 1 – św. Jan - człowiek 
wykształcony. Ta pierwsza grupa – rybacy - zastanawia najbardziej. Byli 
przecież przedstawiciele innych zawodów jak wytrwali, cierpliwi rolnicy, 
cieśle – tak jak św. Józef, którego Pan Jezus czcił, różni producenci 
użytkowych przedmiotów i wielu innych. Z doświadczenia wiem, że to co jest 
napisane w Piśmie Świętym ma konkretny cel. Każde słowo jest wyważone, 
użyte bardzo oszczędnie. 

Pan Jezus był radykalny. Zmierzał najkrótszą drogą do ukazania 
Prawdy. On potrzebował rybaków. Sam powiedział, że potrzebni muszą ci, 
którzy łowić będą dusze. Zatem do tej pracy potrzebni byli ludzie, którzy 
wiedzieli, jak łowić, jak wypłynąć w nieznane, na głębie, jak zarzucić sieć, lub 
wędkę. 
Czemu tak nie czynią ewangelizatorzy? 

Judasz z pewnością miał zasób wiedzy dotyczący tego, co sprzedawał. 
Kupującymi z pewnością byli ludzie inteligentni. Ten apostoł umiał myśleć. 
Ale jak wykorzystywał tę umiejętność?  
Sprzedał Boga za 30 srebrników!!! 

Wreszcie Jan. Młody bardzo dobrze wykształcony, miłujący Boga 
i bliźnich, otwarty i szczery. 

Tych 12-tu staje przed obrazem największej Miłości – Krzyża – a na 
nim umiera ich umiłowany Mistrz. Niełatwo jest pojąć znaczenie 
Chrystusowego krzyża, a oni byli pierwsi. Na pewno nastąpił szok. Ukryli się, 
cała dziesiątka. Piotr zaparł się umiłowanego Pana trzykrotnie. Nie tak 
dawno, pod Cezareą Filipową, oświadczył, że Go kocha!  

Judasz zrozumiał   swój czyn. Dopadło go zło. Oddał, a raczej rzucił, 
srebrniki kapłanom. Nie można Bogu służyć i mamonie. Powiesił się. 
Samobójstwo. Piekło. 



Tylko miłujący Jan zaopiekował się Maryją i trwał pod krzyżem do 
końca. Jako jeden z pierwszych zobaczył pusty grób i... uwierzył! Już kiedyś 
pisałam, że Izraelici myśleli obrazami, dlatego Pan Jezus nauczał ich 
przypowieściami. Pusty grób, płótna porzucone spowodowały, że nauczanie 
Jezusa niejako zmaterializowało się w Janowym myśleniu. 

Teraz spójrzmy na Boże ojcostwo. Każdy ojciec powinien być 
sprawiedliwy: Za dobro wynagradza, a za zło karze. Pan Bóg opuścił Judasza. 
Za to kim był i co zrobił, otrzymał to, co my po ludzku nazywamy karą. Judasz 
nie doczekał poranku zmartwychwstania! Królestwo Boże było poza jego 
zasięgiem. 10-ciu rybaków, chodź słabeuszy, spotkali Zmartwychwstałego w 
drodze do Emaus i w ich kryjówce. Święty Tomasz miał okazję włożyć rękę w 
ranę Jezusa po włóczni i... uwierzył. Słabość człowieka, to nie grzech, to nasza 
natura. Chyba, że dołączy do niej złość, egoizm, pycha, wtedy 
„odchodzimy”... Oni pozostali w królestwie, ciężko pracowali na chwałę Boga 
oraz zginęli męczeńską śmiercią, która wydaje się być bramą Niebios i 
świętości. 
Jedynie Jan, który dopełnił wszystkiego, czego Miłość pragnie, umarł śmiercią 
naturalną. Jego Ewangelia – Słowo Boże ma też inny charakter od trzech 
pozostałych. To święty Jan napisał, że „Bóg jest Miłością”. 
Ten krótki cytat wiąże się dla mnie z tytułem jednej z pielgrzymek św. Jana 
Pawła II do Polski. A wybrane przez papieża Polaka imiona są też bardzo 
znamienne. W przypadku  tego Papieża wydają się być Jego etykietą. 

Myśląc o apostołach pomyślmy o sobie. Czy weźmiemy udział 
w zmartwychwstaniu? Czy jesteśmy, może słabi, ale sobą? Czy miłujemy 
Boga nade wszystko i wszystkich? Czy miłujemy każdego bliźniego, albo czy 
staramy się o to usilnie? 

Obyśmy byli tej Wielkanocnej Niedzieli jednością w Bożej miłości! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO 
PODSUMOWANIE 

Cudowny jest sposób realizacji zbawczego planu Boga, który w ukrytych 

zapowiedziach Starego Testamentu znajduje pełne urzeczywistnienie 

w Nowym Testamencie. Maryja jest prawdziwą Arką Przymierza, czyli 

mieszkaniem samego Boga. Jest nawet czymś więcej, ponieważ dzięki niej 

Bóg przyjął ludzką naturę, aby żyć pośród nas jako nasz brat. Przyjęcie Maryi 

do swego domu jest okazją do otrzymania Jezusa i Ducha Świętego. Pierwsze 

błogosławieństwo Ewangelii: „Szczęśliwa jest ta, która uwierzyła" (Łk 1,45), 

jest błogosławieństwem wiary. Odpowiada mu ostatnie błogosławieństwo 

wypowiedziane przez zmartwychwstałego Jezusa Tomaszowi: „Wierzysz, 

ponieważ Mnie ujrzałeś. Szczęśliwi ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli" (J 

20,29). Maryja jest wzorem osoby, która wierzy bez wcześniejszego 

widzenia. 

 Być może dotychczas nie zrozumieliśmy jeszcze, kim jest Maryja; jeśli tak 

jest, to w poznaniu 

Jej pomoże nam z 

pewnością postawa 

Elżbiety. Nie 

możemy się łudzić, 

że otrzymamy Jezusa 

i Ducha Świętego, 

jeśli wcześniej nie 

poznamy Maryi, gdyż 

nie jest to zgodne z 

drogą obraną przez 

Boga. To wiara, a nie 

ludzka wrażliwość, 

mówi nam, że zbawienie rozpoczyna się od przyjęcia pod "swój dach" Maryi. 

 



Kolorowanka dla młodych i najmłodszych 



KOBIETA, KTÓRA POKONAŁA ZŁO. MARYJA. 
Zmartwychwstanie jest wielką tajemnicą i wielkim cudem. Całemu życiu 
Jezusa towarzyszą: tajemnica i cud. Także początek – Jego poczęcie – mało, 
że jest tajemnicą i cudem, ale także nawiązuje do wydarzenia ze Starego 
Testamentu o tym samym charakterze. Za sprawą Ducha Świętego Maryja 
poczęła dziecko – Syna, czyli w sposób zupełnie cudowny. Ten fakt 
poprzedzony był innym cudem. Stara kobieta – Elżbieta także poczęła 
dziecko, 6 miesięcy przed Maryją. Bóg sprawił, że w starym i niepłodnym 
łonie się poczęło. Był to znak dla Maryi, o który Ona nie prosiła. Pan niejako 
potwierdził, że wszystko może. Potrafi płodnym uczynić łono Maryi, 
pozostawiając ją dziewicą. Ten cud stał się tylko raz w dziejach ludzkości: 
dziewica poczęła przez Ducha Świętego i pozostała dziewicą przed porodem, 
w czasie porodu i po porodzie. 
 Podczas zwiastowania Archanioł Gabriel obwieścił Jej cudowne poczęcie 
Jana Chrzciciela, bo chciał, by zrozumiała, że istniała relacja między dziećmi. 
Związek między Jezusem i Janem łączyła misja Jezusa, której Jan 
przygotowywał drogę. 
Dlatego Maryja poszła pieszo (153 km) do Ain Karim, by nawiedzić Elżbietę. 
Było to wielkie spotkanie. Nie miało znaczenia prywatności. W Ewangelii nie 
ma miejsca na epizody o charakterze prywatnym. Ona jest zgłoszeniem 
Dobrej Nowiny. Jest zwiastowaniem zbawienia dokonanego przez Boga. 

Spotkanie to było wielkie dlatego, że Maryja dokądkolwiek 
się udała, tam również był obecny Jezus i Duch Święty. 
Elżbieta była pierwszą spośród ludzi, która została 
napełniona Duchem świętym. 
 To w tym spotkaniu zaczyna się misja Jezusa – Jan napełnił 
się radością, co odczuła jego matka. Dopiero co Jezus został 
poczęty, ale nie jest zlepkiem komórek – jak tego chcą 
współcześni mordercy zatwierdzający zabójcze prawa – jest 
Synem Boga! To jest prawda, którą powinna przyjąć każda 

kobieta, która pocznie dziecko.  
To spotkanie przywołuje inne wydarzenie około 600 lat starsze. Zanim Arka 
Przymierza, symbol obecności Boga pośród ludu wybranego, została 
wprowadzona do Jerozolimy przez króla Dawida, przebywała przez 3 miesiące w 
prywatnym domu – taki sam czas spędziła Maryja u swojej kuzynki. To był znak 
prorocki. Prawdziwą Arką Przymierza jest Maryja. 
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