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   LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Hi 38.1.8-11); (2 Kor 5,14-17); Psalm: (Ps 107) 

Słowa z Ewangelii wg św. Marka (4,35-41) 
 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

„Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi?” 

 

„Burza ta została 

wzbudzona mocą 

Panującego, aby 

uzyskać wielki cud, 

ponieważ im bardziej 

fale zalewały łódkę, tym 

bardziej uczniowie 

pragnęli być wybawieni 

przez cud 

Zbawiciela.<Uczniowie 

prawdziwi! Zbawiciela macie pośród siebie, a boicie się 

niebezpieczeństwa? Życie jest z wami, a lękacie się śmierci?!>. I 

nastała głęboka cisza…, bo On rozkaże demonom, które 

wzburzają żywioły świata dla prześladowania świętych i uczyni 

wielki spokój w duszy i ciele, udzieli pokoju Kościołowi i 

pomyślności światu”(Orygenes). 

http://www.czarze/


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

Stacja II: Stoczek Warmiński  

(12 października 1953 r. - 6 października 1954 r.) 

W niedzielę 11 października 1953 r. rywałdzcy kapucyni 

publicznie ogłosili, że władza ludowa właśnie u nich więzi prymasa 

Polski. Wieść rozniosła się lotem błyskawicy po całym kraju. Ubecja 

bojąc się napływu okolicznej ludności, jeszcze w niedzielną noc 

spakowała się pośpiesznie i w konwoju odjechała w nieznane. 

W poniedziałek rankiem 12 października konwój z Rywałdu 

dotarł do Stoczka Warmińskiego - odległego nieco ponad 30 km od 

granicy sowieckiej. Kolejne miejsce uwięzienia - Prudnik i Komańcza - 

też były bardzo blisko polskich granic. Zapewne Bierut i towarzysze 

liczyli się z możliwością rewolty społeczeństwa, a więc i z 

koniecznością szybkiej deportacji Prymasa do Rosji. To jeszcze jeden 

znak, jak bezgranicznie  służalczo polscy komuniści byli oddani 

centrali w Moskwie. Więźnia osadzono w zdewastowanym klasztorze 

obecnych tu od 1957 roku księży marianów. 

Największą świętością tego miejsca jest cudowny obraz Matki 

Bożej Królowej Pokoju zainstalowany w przepiękniej barokowej 

świątyni już w 1641 roku. W „Pro memoria” Ojciec zapisał: „Mogłem 

się domyślać, że to jest kościół, widziałem wierzę. Z początku 

słyszeliśmy głosy i dzwony na Anioł Pański, potem już nic. Dopiero 

bodajże w Nowy Rok, gdy znaleźliśmy się w końcu ogrodu, a drzwi do 

kościoła może się otworzyły, doszły do nas tylko te słowa z kolędy: 

<Coś się narodził tej nocy, byś nas wyrwał z czarta mocy ...> - tyle do 

nas doszło, nic więcej". 

W Stoczku Ojcu „do pomocy" przydzielono sprowadzonych 

z więzień: księdza Stanisława Skorodeckiego z Rawicza (pseud. 

Krystyna) i siostrę Leonię Marię Graczyk z Grudziądza (pseud. 

Ptaszyńska). Oboje zostali przysłani z misją inwigilacji Prymasa. 
 



Nigdy nie rozgrzałem stóp  

„Od dnia przyjazdu do Stoczka do końca pobytu ani w dzień, 

ani w nocy nigdy nie rozgrzałem stóp" -  zapisał Ojciec. Istotnie jak się 

później okazało -  zamknięcie Ojca w opuszczonym i zagrzybionym od 

dawna klasztorze bardzo poważnie nadwyrężyło jego kondycję 

zdrowotną. W Stoczku panowały skrajnie nieprzyjazne warunki do 

zamieszkania. Umieszczając Ojca w takich warunkach (bez 

ogrzewania!) komuniści musieli zdawać sobie sprawę z wpływu na 

zdrowie więzionego. 

„Byliśmy odizolowani absolutnie -  zapisał ks. Stanisław. 

Klasztor był odcięty od świata, otoczyli klasztor podwójnym murem. 

Podnieśli mur do wysokości drugiego piętra. Drzewa otoczyli drutami 

kolczastymi. Reflektory lepsze niż 

drużyny sportowe mają na 

stadionach, dzień i noc paliły się. Na 

zewnątrz warty, budki wartownicze 

żołnierzy rozmieszczone co 

paręnaście metrów. Obserwowali 

dom, zainstalowali łączność 

podsłuchową i podglądową". Po wielu 

latach zdarzyło się, że ks. Stanisław 

prowadził rekolekcje w Tarnowskich 

Górach. Po jednej z nauk przyszedł 

do niego starszy pan i powiedział, że 

jako młody żołnierz był wśród tych, 

którzy pracowali i pilnowali ojca w 

Stoczku. Podzielił się z księdzem 

radością, że ma syna kapłana, a 

wychował go dobrze dzięki 

doświadczeniom, jakie przeżył w 

Stoczku. 

PRYMAS TYSIĄCLECIA UWIĘZIONY W STOCZKU 



ŚWIĘTY JÓZEF – PATRON KARMELU 

CZYSTOŚĆ I WOLNOŚĆ 

 

W regułach zakonu karmelitańskiego jest mowa o dwóch biblijnych 

wzorcach: Eliasza, proroka Starego Testamentu i ojca duchowego 

zakonu oraz św. Józefa, który jest patronem karmelitów. Jest jakieś 

podobieństwo historii ich życia, a jednocześnie są zupełnie różni. 

Podobni są w tym, jak przeżywają ogromny kryzys, którego znakiem 

jest to, że zapadają w sen. Dają się z niego wyprowadzić aniołowi. 

Doświadczają Boga -  Eliasz w łagodnym powiewie, a Józef w małym 

dziecku. Dodatkowo św. Józef jest milczkiem, przez co wiemy o nim 

o wiele mniej. Być może jest to celowy zabieg ewangelisty, że nie daje 

on powiedzieć św. Józefowi żadnego słowa. Zobaczmy choćby tę 

sytuację, w której św. Józef i Maryja odnajdują Jezusa w świątyni. 

Kiedy Matka Boża mówi: „Synu, czemuś nam to uczynił? Ojciec Twój 

i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie", to mamy tu jeszcze trzy 

informacje. Dowiadujemy się, że święty Józef cierpiał, mamy też 

informacje o jedności Józefa z Maryją, o ich jedności małżeńskiej, 

współodczuwaniu. To jest bardzo ważne. A cała ta sytuacja pokazuje 

ciemność wiary, bo oni nie rozumieli Jezusa. "Czy nie wiedzieliście, że 

powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?". Nie wiedzieli. My 

nie pojmujemy Boga, my w Niego wierzymy. Bóg stawia św. Józefa 

w sytuacjach, których on nie rozumiał, i w nich kształtowała się jego 

wiara. 

Gdy poznajemy sny św. Józefa -  przestrzeń bardzo intymną - 

wtedy mamy dostęp do samego Jego serca poprzez to, że widzimy, 

jak Bóg Mu odpowiada na Jego troski. Najważniejszą odpowiedzią jest 

pierwszy sen, w którym słyszymy od anioła: „Nie  bój się wziąć do 

siebie Maryi, bo z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło". 

Reakcja św. Józefa pokazuje nam Jego dyspozycyjność wobec Boga. 

On nie jest posłuszny niewolniczo, ale ma cnotę posłuszeństwa. Czyli 

taką dojrzałość, która powoduje, że to wszystko, co jest wolą Boga, 

jest też jego wolą. To jest czystość duszy. I jej wolność. 



N I E D Z I E L N E    Z A M Y Ś L E N I A 
RODZINA ŚWIĘTA 

Gdy Jezus przyszedł na świat, Maryja przyjęła Go i otoczyła miłością. 

Opowieścią o tym, co znaczy pielęgnować Chrystusa w ludziach nam 

powierzonych, w małżonku, dzieciach, bliskich, są radosne tajemnice 

różańca. Jak niewiele tam wesołych treści. Maryja uczy nas, jak towarzyszyć 

dojrzewaniu Chrystusa w samej sobie, w mężu i dzieciach. Jej stałość, 

nieuleganie lękom, litości, pobłażliwości... Od kiedy wypowiedziała swoje 

fiat, jest Tą, która jedynie czyni miejsce dla Chrystusa. Wprowadza Go pośród 

ludzi, ale działanie pozostawia Synowi.  

Serce Maryi, serce Matki, nie przymyka oczu na grzech, nazywa zło po 

imieniu, bo doświadczyło jego siły zniszczenia. To nie przeszkadza Matce 

skupić się na tym, kto ulega złu -  a właściwie pada jego ofiarą. W starciu 

kobiecego serca ze złem zawsze najważniejsza jest osoba. Nie jest jednak 

dobrze, gdy czułość skupiona na człowieku sprawia, że ignorujemy zło. Nie 

można powierzonych nam ludzi ochraniać przed konsekwencjami zła lub 

grzechu. Nie jest miłosierdziem matki milczenie i wyrozumiałość wobec 

nałogów dzieci czy męża. Nie jest macierzyńska miłością uległość wobec 

złych czynów. Nie jest maryjną pokorą bierność i obojętność wobec 

doznawanych krzywd i upokorzeń. 

Serce Maryi z całą pewnością jest w tych trudnych sytuacjach szkołą 

miłosierdzia i sprawiedliwości. Sama miłość i dobroć nie wystarczą, by 

wypełniała się wola Boża, a tę właśnie prawdę głosi Przymierze Serc Jezusa 

i Maryi. Miłości zazwyczaj nie trzeba uczyć ani matek, ani żon. Chodzi o to 

byśmy szukały także sprawiedliwości i umiały się nią kierować, konieczny 

jest znaczny wysiłek duchowy i jego owoce - oparcie w Chrystusie, bliskość 

z Jego Słowem, otwartość na poruszenia Ducha Świętego. 

Warto dostrzec, że Maryja nie chroni nas przed skutkami naszych grzechów, 

ale poranionych i zagubionych opatruje i wspomaga w drodze do tego, który 

sam jest uzdrowieniem naszych ran -  do Chrystusa. W potocznej mowie 

można by powiedzieć: matka nie tuszuje błędów dzieci przed ojcem, ale 

dodaje im odwagi, by, dla swego dobra, stanęły przed nim. Konfrontacja 

z ojcem prowadzi do nawrócenia. Nie bójmy się cierpienia, by dla radości 

Jezusa przyprowadzić ludzi, których kochamy, do Niego. 



O ŚWIĘTOŚCI – W WIZJI ŚW. JANA PAWŁA II 

O wizji świętości Jan Paweł II pisał w Liście apostolskim Novo 

millennio ineunte na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 

We wstępie do rozdziału o świętości Papież napisał: "Od razu na 

początku trzeba stwierdzić, że perspektywą, w którą winna być 

wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości 

(...)  Wyraża ona przekonanie, że skoro chrzest jest prawdziwym 

włączeniem w świętość Boga poprzez wszczepienie w Chrystusa 

i napełnienie Duchem Świętym, to sprzeczna z tym byłaby postawa 

człowieka pogodzonego z własną małością, zadowalającego się 

minimalistyczną etyką i powierzchowną religijnością. Zadać 

katechumenowi pytanie: <Czy chcesz przyjąć chrzest?> Znaczy 

zapytać go zarazem: <Czy chcesz 

zostać świętym?>. Papież chciał 

nam pokazać, że święci żyli 

w każdych czasach -  od 

średniowiecza po czasy 

współczesne. Zwłaszcza dzisiaj, 

kiedy świętość nie jest w modzie, 

przykłady tak wielu osób, które 

potrafiły w ten sposób żyć, są 

niezwykle cenne. 

Tajemnicą świętości Jana 

Pawła II była modlitwa. 

Przeznaczył na nią kilka godzin 

dziennie. Z modlitwy, 

kontemplacji i Eucharystii 

czerpał siły, natchnienie do Ducha Świętego i mądrość. Papież 

podkreślał, że tylko ten, kto się modli, potrafi kochać swojego 

bliźniego: „Zainteresowanie się drugim człowiekiem zaczyna się od 



modlitwy biskupa, od jego rozmowy z Chrystusem, który mu 

powierza swoich. Modlitwa przygotowuje nas do spotkania 

z drugimi. Są to spotkania, w których dzięki duchowemu otwarciu 

możemy się wzajemnie poznawać i rozumieć także wtedy, kiedy 

czasu jest niewiele. Ja za wszystkich po prostu modlę się dzień 

w dzień. Gdy spotykam człowieka, to już się za niego modlę i to 

zawsze pomaga w kontakcie z nim. Trudno mi powiedzieć, jak ludzie 

to odbierają -  trzeba by ich zapytać. Mam jednak taką zasadę, że 

każdego przyjmuję jako osobę, którą przysyła Chrystus -  jako tego, 

którego mi dał i zarazem zadał" -  pisał w książce „Wstańcie! 

Chodźmy". 

Pan Jezus pragnie, aby każdy z nas został świętym. Jeśli 

podejmiemy codzienny wysiłek życia wiarą, trud całkowitego 

posłuszeństwa i współpracy w realizowaniu Bożych planów 

-  wówczas odpowiemy na wezwanie do świętości. 

W Orędziu na VI Światowe Dni Młodzieży Papież pisał: 

„Młodzi, nie lękajcie się świętości! Wzbijajcie się na wysokie 

szczyty, bądźcie pośród tych, którzy pragną osiągnąć cele godne 

synów Bożych". Kilka lat później nawoływał: „Bóg pragnie, aby 

wszyscy byli święci! Młodzi przyjaciele, miejcie świętą ambicję być 

świętymi, tak jak On jest święty!". 

Kościół i świat ogromnie potrzebują świętych. Dziś jednak 

potrzeba świętości na miarę oczekiwań naszych czasów, świętości 

nowej. Świat potrzebuje świętych, którzy byliby geniuszami; jak 

miasto, w którym szaleje epidemia, potrzebuje lekarzy.  

Nie lękajmy się świętości. W końcu każdy święty to Boży 

mocarz, którego można zabić, ale nie można zastraszyć ani złamać. 

To ktoś, kto swoim życiem oraz swoim sposobem przechodzenia do 

wieczności potwierdza, że człowieka świętego nic i nikt nie może 

odłączyć od miłości Chrystusa. 



 



K O L O R O W A N K A   N I E   T Y L K O  
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OGŁOSZENIE 

PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY 

17-18 sierpnia 2021 roku 

KGW Czarże organizuje pielgrzymkę autokarową do 
Częstochowy. 
Koszt wyjazdu to 100 zł, a w tym: 
nocleg, koszt autobusu, parking, przewodnik, ubezpieczenie, opłata intencji 
Mszy świętej za nas i nasze rodziny 
Wyjazd o godzinie 6: 00 z parkingu koło kościoła w Czarżu. 
Zgłosić się można do ks. Proboszcza w Czarżu lub p. Bożeny Trzcińskiej. 
Przy zapisie prosimy o przedpłatę 50 zł. 
Więcej informacji moż na użyskac  pod nr telefonu : 695 570 214 (Boż ena 

Trżcin ska)       ZAPRASZAMY 

To zdjęcie, autor: 

http://pl.wikiquote.org/wiki/sztuczne_kwiaty
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa 

Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa jest jedną 

z najbardziej rozpowszechnionych form pobożności 

w naszych parafiach. Dzięki praktyce pierwszych piątków 

miesiąca jest on ciągle żywy, czasami sprowadzony tylko do 

sakramentu spowiedzi. Zatwierdzenie tego kultu 

zawdzięczamy prywatnym objawieniem. Należy jednak 

pamiętać, że kult Serca Pana Jezusa był od zawsze w centrum 

chrześcijańskiej pobożności. Ma on praktyczny wymiar, który powinien 

inspirować nasze dojrzewanie w wierze. Przesłanie objawień, które otrzymała 

francuska wizytka, św. Małgorzata Maria Alacoque, pomiędzy grudniem 

1673 roku a czerwcem 1675, podobne jest do przesłania wizji Jezusa 

Miłosiernego danych św. Faustynie. Dotyczą one nieskończonej miłosiernej 

miłości Boga, która dana jest ludziom w Jezusie Chrystusie, a symbolem jest 

jego otwarte na krzyżu Serce. 

 Pan Jezus ukazał św. Małgorzacie tajemnice swojego Serca ukazując 

ją w czterech objawieniach. 

 1. Mistyczna wymiana serc. Oznacza to, że Bóg sam przygotował wybraną 

duszę do tego, aby wypełniła powierzoną jej misję. Jezus zatem wziął serce 

Świętej, by symbolicznie umieścić je w swoim Sercu, a potem oddać 

napełnione Jego miłością. 

2. Pan Jezus mówił o łaskach i dobrodziejstwach, jakie przeznaczył dla 

czcicieli Jego Serca. Wspomniał m.in. o wizerunkach przedstawiających 

Serce: „Będę błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego 

będzie  czczony”. 

3. Pan Jezus powiedział św. Małgorzacie o swoich uczuciach - Bóg nie jest 

obojętny wobec świata, który pogrąża się w grzechu. Bóg ma uczucia i wciąż 

cierpi odrzucenie i zniewagi! Dlatego Jezus zażądał, aby do naszej 

pobożności została wprowadzona tzw. godzina święta, czyli nocna adoracja 

Najświętszego Sakramentu, podczas której powinniśmy rozważać Jego 

cierpienie w Ogrodzie Oliwnym oraz mękę i śmierć. 

4 Pan Jezus zażądał, aby w pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała odbyła 

się szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i aby w tym dniu 

przystępowania do Komunii świętej oraz uroczyście wynagradzano zniewagi, 

wzgardy i lekceważenia, jakich Serce Jezusa doznaje od ludzi, których 

wybrał. Pan Jezus: „Najbardziej boli Mnie to, że w podobny sposób obchodzą 

się ze Mną serca służbie Mojej szczególnie poświęcone”. 
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