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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Jr 23,1-6); (Ef 2,13-18); Psalm: (Ps 23) 

Słowa Ewangelii wg św. Marka (6.30-34) 
 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

„Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco!” 

Tak wielu przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli 

czasu. 

Odstąpić swoje prawo do odpoczynku, by służyć innym. Jakże 

wielkiej wolności wewnętrznej trzeba, by zrobić to bez skrzywienia 

ust, bez grymasu cierpiętnictwa, a z ochotą i miłością. Mimo 

zmęczenia. 

 

http://www.czarze.parafia.net.pl/


SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

Napisany pod Bożym natchnieniem 
Wraz ze zbliżaniem się trzechsetnej rocznicy ślubów lwowskich 

z 1 kwietnia 1656 roku przez krótki czas trwały rozważania, kto ma 

napisać nowe śluby. Czy ma to zrobić przewodniczący Episkopatu biskup 

Michał Klepacz, czy generał paulinów ojciec Alojzy Wrzalik. Powszechne 

jednak było oczekiwanie, że zrobi to prymas Wyszyński. Ojciec zaś się 

zastanawiał. Uważał, że śluby powinien pisać człowiek wolny, a nie 

uwięziony. Lękał się, że może to zaszkodzić Kościołowi i sprowadzić na 

wierzących jakieś nowe dotkliwe represje. 

Wielką rolę odegrały w tej sprawie duchowe córki Ojca z Instytutu 

Prymasowskiego. Wobec wahań Ojca, czy powinien napisać tekst 

ślubów, czy też nie, Maria Okońska przypomniała mu, że przecież i św. 

Paweł pisał z więzienia listy do tych, których wcześniej ewangelizował. 

Jego trzy listy (do Efezjan, Filipian i Kolosan) nazywamy przecież listami 

więziennymi, gdyż pisane były przez apostoła z więzienia. 

Ojciec  niespodziewanie przyjął taką argumentację. I o świcie 16 maja 

pomiędzy 5.00 a 7.00 rano napisał -  uwaga! -  bez żadnych poprawek 

czy skreśleń cały, długi przecież, tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, bo 

składający się z ponad 950 wyrazów, wśród których aż 12 razy pojawia 

się słowo „Naród". „16 maja o godzinie 7.00 Prymas wszedł do kaplicy w 

Komańczy przedziwnie radosny -  zapisał słowa Marii Okońskiej historyk 

i biograf Prymasa Peter Raina -  i położył na moim klęczniku cztery strony 

rękopisu zatytułowanego < Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego>". 

Zauważmy, że gdy Ojciec wprowadzony Bożym Duchem pisał o poranku 

w godzinach od 5.00 do 7.00 Śluby Jasnogórskie, rozpoczynał się dzień 

świętego Andrzeja Boboli, wielkiego męczennika za wiarę i Ojczyznę, 

patrona Polski. Wolno przypuszczać, że św. Andrzej Bobola, współautor 

i świadek lwowskich ślubów Jana Kazimierza z 1656 roku, stanął przy 

Ojcu i mistycznie uczestniczył w redakcji tego niezwykłego 

i przejmującego duszę historycznego dokumentu. 



Cud przeniesienia i rozpowszechnienia ślubów 

Drugim „cudem"  było też przeniesienie i przewiezienie tekstu ślubów 

z Komańczy na Jasną Górę. Trudno nie wierzyć, że Janinę Michalską 

zdążającą 22 maja 1956 roku z Komańczy na Jasną Górę osłaniał w 

drodze Anioł Pański tak, że szczęśliwie dotarła do naszej duchowej 

stolicy. Ani razu nie została zatrzymana przez wszędzie węszące wtedy 

patrole milicyjne i agentów SB w cywilu. Musimy być świadomi, że obrona 

Jasnej Góry musi ciągle trwać, gdyż zło nieustannie zmienia maski, 

przepoczwarza się, czyhając, aby zwieść nawet i wybranych. Zwodziciel 

zjawia się przed nami za jednym przekręceniem gałki telewizora, by 

głosić stare kłamstwo w powabnym opakowaniu. 

 Trzecim „cudownym"  zdarzeniem 

związanym ze śrubami było 

sprawne ich rozpowszechnienie w 

całej Polsce wraz z zaproszeniem 

na wyjątkowe święto Jasnogórskiej 

Matki i Królowej 26 sierpnia 1956 

roku. Nie było wtedy kserokopiarek. 

Tekst ślubów wraz z zaproszeniem 

jasnogórskiego przeora był 

przepisywany -  od maja do sierpnia 

-  na zwykłych, dziś już muzealnych, maszynach do pisania. Kilkanaście 

tysięcy przypisanych egzemplarzy -  wyłącznie przez zaprzysiężone 

zakonnice -   trafiło na czas do każdej polskiej parafii. Całe to niezwykłej 

wagi przedsięwzięcie zostało logistycznie perfekcyjnie wykonane. Trzeba 

było na czas poinformować całą Polskę, co wymagało wielkiej dyskrecji i 

umiejętności. Dla bezpieczeństwa listy do parafii były wysyłane do 

adresatów przez młodych, zaangażowanych Polaków aż w 

kilkudziesięciu miastach w kraju. Dzięki temu nie było ani jednej wpadki 

w sidła bezpieki, co stało się jej totalną  kompromitacją. 

 

 

 



ŚWIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II 

ŚW. KRÓLOWA JADWIGA 

Święta Jadwiga córka Ludwika Węgierskiego 

Andegawena i Elżbiety, księżniczki bośniackiej, 

urodziła się na Węgrzech w lutym 1374 roku. Po 

śmierci króla Ludwika, na prośbę dostojników polskich, 

matka przeznaczyła Jadwigę na tron polski. 16 

października 1384 roku Jadwiga została ukoronowana 

przez arcybiskupa gnieźnieńskiego Bodzankę. Wielki 

Książę Litwy, Jagiełło, który ubiegał się o rękę Jadwigi, 

obiecał, że przyjmie chrzest razem ze swoim narodem 

i przyłączy Litwę do Korony. Dla dobra narodu i Kościoła młodociana 

królowa poślubiła Jagiełłę w 1386 roku. 

Jadwiga miłowała Kościół i namiestnika Chrystusowego jak wierna córka. 

Świadoma swego posłannictwa wspierała głoszenie Ewangelii, 

troszczyła się o rozwój kultu Bożego i jedność chrześcijan. Przyspieszyła 

ustanowienie diecezji wileńskiej. W Pradze założyła przy uniwersytecie 

bursę dla Litwinów przygotowujących się do  ewangelizacji Litwy. W 1397 

roku otrzymała od papieża Bonifacego IX zgodę na otwarcie Wydziału 

Teologicznego na Uniwersytecie w Krakowie. Poprzez swój zapis w 

testamencie królowa przyczyniła się do odnowienia tegoż uniwersytetu, 

zwanego odtąd Jagiellońskim. Gorąco kochała Chrystusa 

ukrzyżowanego. Jako pokorna służebnica Boga pełna roztropności i 

mądrości służyła ziemskiemu Królestwu Chrystusa. Dla chorych 

zakładała szpitale, biednym nie szczędziła pomocy. Była przykładem 

harmonii modlitwy i czynu. Długo oczekiwała na dar macierzyństwa. 

Mając 25 lat, wkrótce po urodzeniu córki i jej śmierci, odeszła do 

wieczności w dniu 17 lipca 1399 roku. Nazywana jest matką swojego ludu 

i Matką Narodów. 8 czerwca 1979 roku w katedrze na Wawelu Jan Paweł 

II odprawił po raz pierwszy Mszę świętą ku czci błogosławionej Królowej 

Jadwigi, wynosząc ją tym samym na ołtarze. Kanonizował ją uroczyście 

na Błoniach Krakowskich 8 czerwca 1997 roku. 

 



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 
O PRZEKAZYWANIU OJCOSTWA 

„Ojcostwo ludzkie, tak jak i macierzyństwo, wypływają z ojcostwa Bożego i 

jeżeli w pewnym momencie któraś rzeka wyschła, to nie znaczy, że źródło 

przestało bić. Możemy spróbować przekroczyć jakąś tamę, która spowodowała 

brak miłości ziemskiego taty, i zwrócić się do samego źródła -  do miłości Boga 

Ojca. Dopiero w Nim tak naprawdę odkrywamy, czym jest nasze ludzkie 

ojcostwo i macierzyństwo". 

 Na polach lednickich znajduje się figurka przedstawiająca św. Józefa 

z małym Jezusem. Józef trzyma go na lewej ręce, podczas gdy Jezus 

śpi. Wygląda to trochę tak, jakby spoczywał na piersi Józefa, a 

więc jakby spał zasłuchany w rytm jego męskiego serca. Ten 

obraz kojarzy się z Ostatnią Wieczerzą i świętym Janem 

spoczywającym na piersi Pana Jezusa. Z jednej strony ta figura 

przypomina jak wielką rolę odegrał Józef wobec Syna Bożego, 

bo ukształtował Go jako mężczyznę, a z drugiej strony w 

obrazie Ostatniej Wieczerzy widoczne jest ojcostwo Jezusa 

realizowane względem najmłodszego ucznia. 

 Mężczyźni nie są przyzwyczajeni do tego, by spoczywać na piersi innego 

mężczyzny.  Wynika to z typu wychowania, w którym wielu mężczyzn nie 

zaznało czułości ze strony swoich ojców. Ważne jest posiadanie takiej czułej 

relacji z własnym ojcem, która później bardzo pomaga w kształtowaniu relacji z 

innymi ludźmi, ale przede wszystkim z Bogiem Ojcem. Józef jest na pewno 

bardzo dobrym patronem dla młodych mężczyzn potrzebujących męskich 

wzorów, jednak warto pamiętać o tym, że to sam Bóg jest źródłem ojcostwa. 

Sama koncepcja ojcostwa ma swój początek w Bogu. Ale też doświadczenie 

ojcostwa ma w nim początek. Ktoś, kto nie zaznał miłości ojca lub matki w 

dzieciństwie, nawet jeśli szuka w Bogu jakiejś miłości zastępczej, to w relacji ze 

Stwórcą odkrywa nie miłość zastępczą, ale przede wszystkim źródła samego 

ojcostwa i macierzyństwa. Święty Józef osłania mistyczne Ciało Chrystusa i Je 

strzeże, ale nie można powiedzieć, że jest on ojcem Kościoła, w taki sposób, jak 

Maryja jest Matką Kościoła. 

 



ŚW. PAWEŁ I JEGO LISTY (2) 

DRUGA PODRÓŻ MISYJNA ŚW. PAWŁA 

Wkrótce święty Paweł wyruszył w swoją drugą podróż misyjną. Tym razem 

towarzyszył mu Sylas. Przez Syrię i Cylicję dotarli do Derbe. Później odwiedzili 

Listrę. Przeszli przez Frygię, Galację i  Myzję. Kolejne miejsca ich działalności 

to port w Troadzie,  Samotraka, Neapola. Była też Filippa, Amfipolis, 

Tessaloniki. To była długa i wyczerpująca podróż, ale przyniosła owoce w 

postaci ochrzczonej Lidii z Tiatyry, uwolnionej od zła niewolnicy, nawróconej 

na chrześcijaństwo grupki Żydów i Greków z Tessalonik. Paweł przemawiał na 

ateńskim Areopagu. I nawet tam nawrócił grupkę osób m.in.  Dionizego 

Areopagitę i Damaris. Potem udał się do Koryntu, gdzie przebywał półtora roku. 

Był to czas, który zaowocował nawróceniem przełożonego synagogi -  Kryspusa. 

W obliczu wzmagającej się wrogości ze strony Żydów Paweł opuścił Korynt i 

zatrzymując się na chwilę w Efezie, wrócił do Antiochii. Nie pozostał tam długo. 

 TRZECIA PODRÓŻ MISYJNA 

W 53 roku wyruszył święty Paweł w swoją trzecią podróż misyjną. Zakończyła 

się ona w roku 58. W trakcie tej podróży odwiedził Paweł gminy chrześcijańskie 

w Galicji i Frygii. Następnie udał się do Efezu. Przebywał tam 2 lata. Nauczał w 

synagodze, a potem w szkole Tyrannossa. W tym czasie dotarły do niego 

informację po konflikcie w gminie chrześcijańskiej w Koryncie. Paweł napisał 

list do owej gminy (ten list się nie zachował). Niestety, konflikt zaczął przybierać 

na sile św. Paweł napisał wiosną 55 roku tzw. Pierwszy List do Koryntian. 

Musiał być bardzo zaniepokojony i zasmucony, bo pisał:, „Przeto upominam 

was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście żyli w zgodzie i by 

nie było wśród was rozłamów, abyście byli jednego ducha i jednej myśli" (Kor 

1,10). Upomnienie chyba na niewiele się zdało, bo w końcu Paweł sam udał się 

do Koryntu. Niestety, nic tam nie osiągnął. Znieważony przez jednego 

z tamtejszych starszych, powrócił do Efezu (pod koniec 57 roku). Napisał do 

Koryntian kolejny list, który także nie został zachowany. Święty nie upadł na 

duchu. Planował kolejną podróż do Rzymu, jednak powstrzymały go rozruchy 

w Efezie. Były one skierowane przeciw Niemu i Jego bardzo skutecznej 

działalności misyjnej. Na szczęście udało się uspokoić sytuację, a Paweł 

wyruszył do Macedonii. Tam napisał Drugi List do Koryntian Znalazły się w 

nim znamienne słowa: „Przeto oddani posługiwaniu zleconemu nam przez 

miłosierdzie, nie upadamy na duchu" (2 Kor 4,1). 



 Święty Paweł nie upadł na 

duchu nawet wówczas, kiedy 

został uwięziony. Zanim się to 

stało, odwiedził Grecję. Był w 

Troadzie, Assos 

i  Milecie.  Odwiedził Kos, 

Rodos, Paterę, Tyr 

i Ptolemaidę.  Wiosną 58 roku 

dotarł do Jerozolimy. Tam 

został uwięziony. 

Przesłuchiwał go Sanhedryn 

pod przewodnictwem 

arcykapłana Ananiasza. Paweł 

stwierdził, że jedynym 

powodem jego uwięzienia jest 

to, iż jest faryzeuszem i wierzy 

w Zmartwychwstanie. Doszło 

do rozłamu: faryzeusze chcieli Pawła uwolnić, a saduceusze byli przeciwni. 

Ostatecznie doszli do wniosku, że należy go przesłuchać ponownie. Nie doszło 

jednak do tego przesłuchania, gdyż grupa Żydów planowała zamach na 

Świętego. W tej sytuacji trybun rzymski Lizjasz odesłał Pawła do Cezarei. Kilka 

dni później arcykapłan Ananiasz z kilkoma starszymi oskarżyli Pawła przed 

prokuratorem rzymskim. Ten wstrzymał proces i przetrzymywał Świętego w 

więzieniu przez 2 lata. Prawdopodobnie liczył na łapówkę. Kiedy w Judei 

zmienił się prokurator, Paweł obawiając się, że i on będzie ustępliwy wobec 

Żydów, odwołał się do cesarza. Jako obywatel rzymski miał takie prawo. Po 

przybyciu do Rzymu Paweł został osadzony w areszcie domowym. Nie było to 

jednak uciążliwe. Mógł przyjmować gości i prowadzić korespondencję. Został 

uwolniony w 63 roku. Źródła mówią, że po uwolnieniu dotarł do Hiszpanii. 

Odwiedził też m.in. Kretę, Efez, Macedonię. 



CZYNY MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

WZGLĘDEM DUSZY (4) 
 
Grzesznych napominać. Inną nazwą tego uczynku jest „upomnienie 
braterskie", objaśnia je osobiście sam Jezus w Ewangelii wg 
św. Mateusza:, „Gdy brat twój zgrzeszy, idź i upomnij go w cztery oczy. 
Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata" (Mt 18,15). Napominając brata 
powinniśmy być łagodni i zachowywać pokorę. 
Nieumiejętnych pouczać. Chodzi tu o udzielenie nauki, również religijnej, 
komuś, kto nie posiada danej wiedzy. Nauczanie to może mieć formę 
pisemną bądź ustną, odbyć się za pomocą jakiegokolwiek środka 
przekazu lub też bezpośrednio.  
Wątpiącym dobrze radzić. Dar rady jest jednym z darów Ducha Świętego. 
Jeśli ktoś chce udzielić dobrej rady, powinien czynić to z odniesieniem do 
Boga, gdyż nie chodzi o  dzielenie się prywatnymi opiniami, ale o 
udzielenie dobrej rady potrzebującemu. 
Strapionych pocieszać. Jeżeli ktoś przeżywa jakąś trudność to niesienie 
pociechy jest kolejnym uczynkiem miłosierdzia. Towarzyszenie naszym 
braciom zawsze, ale przede wszystkim w chwilach najtrudniejszych, to 
naśladowanie Chrystusa, który litował się na cudzym cierpieniem. 
Krzywdy cierpliwie znosić. Cierpliwość w znoszeniu cudzych wad jest 
cnotą i uczynkiem miłosierdzia. Należy jednak dodać ważną wskazówkę: 
jeśli znoszenie krzywd sprawia więcej szkody niż pożytku, należy z 
największą życzliwością i delikatnością udzielić napomnienia. 
Urazy chętnie darować. Odmawiając „Ojcze Nasz", mówimy: „Odpuść 
nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom". 
Darowanie uraz oznacza pokonanie mściwości i żalu. Oznacza życzliwe 
traktowanie tego, kto nas uraził. 
Modlić się za żywych i umarłych. Święty Paweł poleca modlić się za 
wszystkich, również za rządzących i osoby ponoszące szczególną 
odpowiedzialność: „On bowiem pragnie, by wszyscy ludzie zostali 
zbawieni i doszli do poznania prawdy" (1Tm 2,4). Od naszej modlitwy 
zależy sytuacja zmarłych, którzy są w czyśćcu. Modlitwa za nich, by 
zostali uwolnieni od swoich grzechów, jest również jednym z dobrych 
uczynków. 
 

 



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

L A    N A J M Ł O D S Z Y H 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŚW. PAWEŁ 



TRZECIA ROCZNICA ISTNIENIA 

„CZARŻEŃSKIEJ PANI” 

Biuletyn obchodził 15 lipca 3 lata istnienia. Powstał jako pokłosie 

naszej parafialnej pielgrzymki do Wiednia. Krótki opis pielgrzymki 

był początkiem naszej gazety. Rozmiary pierwszego wydania, to 

cztery strony, na których znajdowały się cudowne zdjęcia, wspaniałej 

architektury sakralnej Wiednia i okolic. 

Taki był początek. Bardzo trudny początek. Jakże dziękuję Panu 

Bogu za pomoc i prowadzenie. W parafii wszystko zależy od kapłana 

– Proboszcza, przez którego Pan Bóg zsyła potrzebne łaski, dlatego 

w pierwszej kolejności dziękuję naszemu  

Proboszczowi za wytrwały udział w pracy redakcyjnej. Dziękuję też 

Bogu za to, że powiększa się 

liczba osób biorących udział 

w wydawaniu Czarżeńskiej 

Pani. 

Dziękuję też dość dużemu gronu 

czytelników i zapewniam 

o modlitwie, w której przede 

wszystkim proszę o potrzebne 

łaski oraz o to, by Pan chronił 

nas od złego. Dziękuję, że jesteście. 

 

Wszystkie Pańskie dzieła, błogosławcie Pana, 

Chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! 

Góry i pagórki, błogosławcie Pana, 

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! 

Wszystkie rośliny ziemi, błogosławcie Pana, 

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! 

Źródła, błogosławcie Pana, 

chwalcie i wywyższajcie Go na wieki! 
Dn 3, 57. 75-77 
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