
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

1 SIERPNIA 2021 ROKU, XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA.                 

BIULETYN PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY W CZARŻU.                ROK 4.    NUMER   3  (149) 

www.czarze.parafia.net.pl                                           

                            

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Wj 16,2-4.12-15); (Ef 4,17); Psalm: (Ps 78) 

Słowa Ewangelii wg św. Jana (6. 24-35) 
 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 

„Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście 

znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta”. 

Ważne jest „czego” czy „kogo” w życiu 

szukam. I czy prawdziwie szukam Boga. Jednak 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii stawia mi bardziej 

istotne pytanie: „Dlaczego?”. Pyta: „Czy i ty 

szukasz mnie dlatego, że pozwoliłem ci nasycić 

się chlebem? Czy może dlatego, że umiłowałem 

cię do końca, że pozostałem z tobą jako jedyny 

Chleb życia?” 

 Jezus jest prawdziwie obecny w Eucharystii, pod 

postaciami chleba i wina daje nam swoje Ciało i Krew. 

Dziękujmy Panu Bogu za ten wielki dar. 

 Często nasze życie staje się pustynią, gubimy sens 

i nadzieję, zaczynamy tęsknić za niewolą, z której wyszliśmy. On 

wtedy zaprasza, abyśmy całym sercem powrócili do Niego, gdyż 

tylko w Nim jest prawdziwe życie. 

 

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


 SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

JASNA GÓRA 

W ślubach lwowskich chodziło głównie o wyparcie wroga z polskiego 
terytorium, uwolnienie ze szwedzkiej niewoli i poprawę życia 
biednego ludu. Po 300 latach zaś w Ślubach Jasnogórskich szło o 
stawkę o wiele ważniejszą, bo o niewolę ducha, po utratę przez nas 
wiary, o życie bez Boga i o wynarodowienie Polaków. Komuniści 
chcieli z naszego codziennego życia wyeliminować publiczne 
wyznawanie wiary, zasad i norm moralnych oraz życie według 
Dekalogu i Ewangelii.    W końcu zlikwidować praktyki religijne, a 
kościoły zamienić w magazyny, składowiska budowlane, a nawet w 
restauracje i bary, jak to czynili na Białorusi, w Czechach czy na 
Ukrainie, a dziś swój leninowski program wprowadzają w Holandii, 
Belgii, we Francji i w całej Unii Europejskiej. W Moskwie 
zaprogramowano całkowitą dechrystianizację polskiego Narodu, 
poddając nas przymusowej ateizacji. Dlatego w 1956 roku śluby 
składał cały Naród, a nie tylko król, jak w 1656 roku. Dokonało się 
wtedy swoiste -  już nie przez Szwedów, ale przez Polaków 
-  wielokroć większe od szwedzkiego oblężenie Jasnej Góry. 

 Nazajutrz, gdy Ojciec 
dowiedział się 
o milionowej rzeszy 
rodaków, którzy złożyli 
śluby, powiedział: „Ten 
lud zaświadczył, że 
Królowa Polski jest 
najbardziej popularną 
postacią w życiu Narodu. 
Pokazało się, że 
oddziaływania Jasnej 

Góry na życie narodu nie da się sprowadzić do płytkiej dewocji.  



Jasna Góra jest wewnętrznym spoidłem życia polskiego, jest siłą, 
która chwyta głęboko za serce i trzyma cały Naród w pokorze 
i mocnej postawię wierności Bogu, Kościołowi i jego hierarchii". 
Papież Pius XII, gdy mu pokazano zdjęcia z uroczystości 
i nieprzeliczone rzesze wiernych, powiedział: „Takie rzeczy mogą się 
zdarzyć tylko w Polsce". Kilka dni później w liście skierowanym do 
paulinów Ojciec napisał: „Może wreszcie wszyscy uwierzą w potęgę 
Jasnej Góry w Polsce! Wszyscy! Ja wierzę już od dawna". 
 Po Ślubach Jasnogórskich Polacy nabrali ducha męstwa i odwagi, 
uwierzyli w swoją siłę, jedność i podmiotowość, przemianę 
niewolniczego życia. Zobaczyli, jak antyludzka jest komunistyczna 
ideologia i bolszewickie kłamstwo. Przestali się bać. Bez 
sierpniowych Ślubów Jasnogórskich nie byłoby polskiego 
października, który zachwiał partią, wyniósł do władzy  Władysława 
Gomułkę i przyspieszył wyjście Ojca z więzienia. 

 Wsadzając Prymasa do więzienia, 
komuniści liczyli na rozłam 
w Episkopacie, poróżnienie Kościoła 
z Narodem i załamanie się struktur 
kościelnych, co  utorowałoby im drogę 
do przejęcia rządu dusz Polaków. 
Kolejne zrywy społeczne (1968, 1979, 
1976, 1980) za każdym razem 
udowodniły naszą wierność „Bogu, 
Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi 
Świętemu i jego Pasterzom, Ojczyźnie 
naszej Świętej". I ciągle wierzymy, że 
nasza Matka i Królowa Jasnogórska jest 
zawsze w Polsce Matką Bożą 
Zwycięstwa.                                                               

 



ŚWIĘCI ŚW. JANA PAWŁA II 
ŚW. JAN KANTY 

Urodził się 23 czerwca 1390 roku w Kętach. 
W roku 1414 w Krakowie przyjął święcenia 
kapłańskie. W ciągu dalszych lat pilnych studiów 
doszedł do stopnia bakałarza nauk wyzwolonych, 
a w 3 lata później do stopnia magistra filozofii. 
Objął wówczas funkcję wykładowcy. 1421 roku 
Akademia Krakowska wysłała Jana Kantego w 
charakterze kierownika do tamtejszej szkoły 
klasztornej. Zadaniem szkoły było przede 
wszystkim kształcenie kleryków zakonnych. 
Wolny czas Jan spędzę na przepisywaniu 

rękopisów, które były mu potrzebne do wykładów. Jan Kanty pełnił 
równocześnie przy kościele klasztornym obowiązek kaznodziei. Musiał 
również interesować się w pewnej mierze muzyką, gdyż odnaleziono drobne 
fragmenty zapisów pieśni dwóch głosowych, skreślonych jego ręką. W roku 
1429 wrócił do Krakowa i objął wykłady na wydziale filozoficznym. Pośród 
tych rozlicznych zajęć Jan znajdował jeszcze czas na przepisywanie 
manuskryptów. Jego rękopisy liczą łącznie ponad 18 000 stron. Biblioteka 
Jagiellońska przechowuje je w 15 grubych tomach. Był człowiekiem żywej 
wiary i głębokiej pobożności. Słynął z wielkiego Miłosierdzia. Nie mogąc 
zaradzić nędzy, wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia. Dożył 83 lat. 
Zmarł w Krakowie w 1473 roku. Istniało tak powszechne przekonanie o jego 
świętości, Świętej Anny pod amboną. Beatyfikacja przez papieża 
błogosławionego Innocentego XI nastąpiła w 1680 roku. Kanonizacji dokonał 
Klemens XIII 16 lipca 1767 roku. Jest czczony jako patron uczącej się i 
studiującej młodzieży. Jest także patronem Polski, archidiecezji krakowskiej i 
Krakowa; profesorów, szkół katolickich i „Caritasu". 

 Święty Jan Paweł II tak wyraził się o Świętym Janie: "powołaniem każdego 
uniwersytetu jest służba prawdzie: jej odkrywanie i przekazywanie innym. 
Wymownie wyraził to artysta projektujący kaplicę świętego Jana z Kęt, która 
zdobi kolegiatę. A człowiek przekracza granice poszczególnych dyscyplin 
wiedzy, tak aby ukierunkować je ku owej prawdzie i ku ostatecznemu 
spełnieniu swego człowieczeństwa." 

 



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 
 

W dzisiejszym odcinku o świętym Józefie postaram się przedstawić 

stanowisko Jana Pawła II o roli św. Józefa we współczesnym Kościele. Jan 

Paweł II w encyklice „Redemptoris custos” nazywa go opiekunem, czy też 

strażnikiem Odkupiciela. Papież pisze: „Ojcowie Kościoła już od pierwszych 

wieków podkreślali, że św. Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z 

radością poświęcił się wychowywaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże 

i osłania mistyczne Ciało Odkupiciela, Kościół, którego figurą i wzorem jest 

Najświętsza Dziewica". Ojciec Święty idzie tutaj za intuicją Soboru 

Watykańskiego II, który nadał Maryi tytuł Matki Kościoła, właśnie z tego 

powodu, że w sposób duchowy zrodziła mistyczne Ciało Chrystusa, czyli 

Kościół. W ten sam sposób św. 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. Natomiast św. Józef jest wzorem ojcostwa 

dla każdego chrześcijanina. Jan Paweł II zwraca uwagę, że „Bóg wezwał 

św. Józefa, aby służył bezpośrednio osobie i misji Jezusa poprzez 

sprawowanie swojego ojcostwa: właśnie w ten sposób Józef 

współuczestniczy w pełni czasów w wielkiej tajemnicy odkupienia i jest 

prawdziwe sługą zbawienia”. Tak jak Bóg przygotował Maryję do bycia matką 

Zbawiciela poprzez uświęcenie Jej już w łonie matki, tak przygotował św. 

Józefa do bycia ojcem Zbawiciela, ale w inny sposób, bo przecież nie oczyścił 

go z grzechu pierworodnego. Jan Paweł II pisze, że „przyznając Józefowi 

ojcowską władzę nad Jezusem, Bóg napełnił go także miłością ojcowską, tą 

miłością, która ma swoje źródło w Ojcu". Dlatego w św. Józefie ten dar 

ojcostwa przedstawia się w sposób najbardziej czysty i doskonały ze 

wszystkich mężczyzn, ponieważ to właśnie on został wybrany, by spełniać 

wobec Zbawiciela misję ziemskiego ojca. W św. Józefie możemy zobaczyć 

najdoskonalszą ludzką realizację ojcostwa.  

Św. Józef tak jak był opiekunem Świętej Rodziny i wychowawcą Jezusa, tak i 

w naszych czasach jest opiekunem i patronem Wspólnoty Kościoła, służąc 

nam przykładem posłusznej relacji z Panem Bogiem. 



ŚW. PAWEŁ I JEGO LISTY 
PIERWSZY LIST DO TESALONICZAN 

„DUCHA NIE GAŚCIE!” 

Po Liście do Rzymian, który był wykładnią głównych prawd wiary, 

przystępujemy do analizy treści Pierwszego Listu do Tesaloniczan. Został on 

przez Pawła napisany w Koryncie z myślą o nowo założonej gminie 

w Tesalonice (dzisiejsze Saloniki) podczas drugiej wyprawy misyjnej, którą 

Paweł odbył w towarzystwie Sylasa. Sukcesy apostolskie wzbudziły zazdrość 

w tamtejszych Żydach i zaczęli oni prześladować Pawła, zmuszając go do 

ucieczki. Wśród Żydów misja ta była fiaskiem, ale zawiązała się tam 

chrześcijańska wspólnota pogan i wpływowych kobiet. Pobyt Pawła 

w Tesalonice trwał niespełna 3 miesiące. Stąd udał się do Aten. 

Zaniepokojony o wiarę i losy nowej gminy wysłał tam Tymoteusza, który 

powrócił z dobrymi wiadomościami o nowym Kościele. W odpowiedzi na 

pomyślne wiadomości Paweł pisze do gminy List. 

1 List do Tesaloniczan jest pismem zawierającym pouczenia i zachęty 

kierowane do gminy. Warto podkreślić, że apostoł głoszonej nauki nie 

traktuje jako własnej, lecz jako słowo Boga (2,13). Na tej podstawie zachęca 

wiernych do świętości, której podstawą jest bratnia miłość oraz spokojna 

i ustawiczna praca. Pierwszy rozdział oprócz adresata rozważa relacje 

członków gminy do Pawła, wyraźnie zaznaczone jest przywiązanie do niego. 

Rozdziały 4 i 5 są głównymi częściami listu, które zawierają pouczenia i 

napomnienia. Oto One: 

1. Czystość i miłość bliźniego: „Postępujcie tak, ..., abyście podobali się Bogu. 

(...) Jest wolą Boga, abyście byli święci". Następnie apostoł  nawołuje o 

powstrzymanie się od nierządu. Napomina, że własne ciało należy traktować 

z szacunkiem, bo jest święte, a „nie z namiętnym pożądaniem". Nawołuje do 

miłości braterskiej, która nie pozwala źle czynić. Ponieważ „Bóg nie powołał 

nas do nieczystości, lecz do świętości. Kto więc to lekceważy, lekceważy nie 

człowieka, lecz Boga, który daje wam swego Ducha Świętego”. 



2. Żywi i umarli w dniu paruzji: Paruzja -  ponowne przyjście Pana Jezusa na 

ziemię. Tesalończycy niepokoili się o losy zmarłych, których mogła nie 

dotknąć obietnica zmartwychwstania. Paweł ucisza te wątpliwości 

i prowadzi ku zatopieniu się w nadziei, która wskazuje, że Jezus wstąpił do 

nieba, tak Bóg zabierze tam żywych i już umarłych. 

3. Czujność wobec nadejścia Dnia Pańskiego: Po wyjaśnieniu, co stanie się ze 

zmarłymi w dniu paruzji, Paweł poucza, jak Tesaloniczanie mają się 

zachować. Dzień Pański może nadejść niespodziewanie. „Dzień Pana 

przyjdzie jak złodziej w nocy". Paweł napomina, że członkowie gminy winni 

wypełniać swoje obowiązki w sposób trzeźwy i czujny. Przekonanie 

o rychłym nadejściu Pana mogłoby spowodować apatię do wszystkiego, co 

dzieje się teraz. Mając tę fałszywą pewność, nie traktowaliby poważnie 

obowiązków. Dlatego apostoł zachęca do czuwania i wypełniania swoich 

obowiązków. 

4. Różne zalecenia: Ważnym zagadnieniem jest sprawa posłuszeństwa 

wobec zwierzchności apostolskiej. Paweł nie bierze pod uwagę samych 

apostołów, naocznych świadków Chrystusa, lecz każdą zwierzchność 

Kościoła. Na czele gminy stoją ci, którzy upominają. Ich zadania są ważne 

i dlatego zasługują na uznanie i miłość. Słowa, które kierują do wiernych 

wypowiadają z natchnienia Bożego, a nie we własnym imieniu. 

 Paweł nawołuje wszystkich do społecznego ładu i pokoju, które osiąga się 

przez praktykowanie miłości bratniej, pomagającej osiągnąć jedność. Wśród 

wiernych nie brakuje tych, którzy sieją zamęt. I do nich należy również 

odnosić się z cierpliwością. 

 Z chrześcijańską miłością łączą się dobre uczynki, wyświadczane nawet 

niesprawiedliwym. Zło dopiero wtedy się zwycięża, gdy odpłaca się za nie 

dobrem.  W zakończeniu apostoł prosi Boga o uświęcenie nawróconych, by 

w dniu paruzji byli godni Zbawiciela. Nie mają przeciwstawiać się Duchowi 

Świętemu i Jego darom. 

 Powszechnie uważa się, że Pierwszy List do Tesaloniczan napisał sam Paweł 

i że jest on najstarszym zachowanym dokumentem Nowego Testamentu. 



ROZMYŚLANIA O MAŁŻEŃSTWIE 

„Umiłowawszy swoich, do końca ich umiłował" - tak powiedział św. Jan 

podczas Ostatniej Wieczerzy. Słowa te tłumaczą paschę Jezusa i Jego 

ogromną miłość do nas. A małżonkowie, klęcząc przed ołtarzem w dniu ślubu 

mówią: „Nie opuszczę cię aż do śmierci". Tak mówi mąż do żony i żona do 

męża. Mówią tak wobec Boga żywego, wobec Chrystusa. Te słowa są 

adekwatne do przytoczonych słów św. Jana. Obydwie te sytuacje mają 

wspólne eucharystyczne korzenie.  Ludzka 

miłość aż do śmierci musi być zapatrzona 

w Miłość Chrystusa, którą On do końca 

umiłował. Musi tę Chrystusową miłość uczynić 

swoją, aby sprostać treściom małżeńskiej 

przysięgi. „Ślubuję ci miłość, wierność i 

uczciwość małżeńską oraz, że cię nie opuszczę aż do śmierci". Z tej przysięgi 

buduje się szczególna jedność, wspólnota osób. Jest to zjednoczenie serc i 

ciał. Zjednoczenie na służbie dającej życie. Zjednoczenie osób: mężczyzny i 

kobiety, zarazem zjednoczenie z Bogiem, który jest Stwórcą i Ojcem, 

zjednoczenie obojga w Chrystusie. W orbicie tej oblubieńczej miłości, jaką 

On, Odkupiciel świata obdarza Kościół, a w nim każdego człowieka. Wszyscy 

jesteśmy odkupieni za cenę Jego krwi. Potrzebne jest gruntowne 

przygotowanie do małżeństwa, jako wielkiego sakramentu. 

Trzeba często wracać do tekstów sakramentalnych liturgii małżeństwa, Mszy 

św. dla nowożeńców, Mszy św. na jubileusz małżeński. Odczytywać 

i rozważać. Są to słowa życia. 

 Miłość jest więzią, którą trzeba wytrwale i systematycznie odbudowywać 

-  pisze św. Paweł. I jeszcze dodaje: Obleczcie się w miłosierdzie, dobroć, 

pokorę, cichość, cierpliwość znosząc jedni drugich i wybaczając sobie 

wzajemnie. Jeśli by ktoś miał zarzut przeciw drugiemu, jak Pan wybaczył 

wam, tak i wy. Tak pisał apostoł Paweł mając przed oczami małżeństwa 

sprzed 2000 lat. 

                 Dedykuję te słowa według nauczania św. Jana Pawła II – lektorce Madzi. 



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 C H  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O MODLITWIE (5) 
„KIEDY SERCE MÓWI DO SERCA” 

Zdarza się, że nie od razu i nie bezpośrednio otrzymujemy Bożą odpowiedź 

na swoje modlitwy. W tych sytuacjach przypominajmy sobie te słowa: „Jeśli 

zwlekam z daniem ci odpowiedzi, ufaj, że wyjawię ci ją przez osoby, które cię 

otaczają lub które są z tobą w kontakcie albo przez wydarzenia, okoliczności 

czy też ledwie zauważalne znaki mojej opatrzności, poprzez które zapewniam 

małe dusze o mojej miłości". 

 Jedna z notatek ukazuje, że Jezus zaprasza nas również do tego, byśmy 

z odwagą pokonywali pokusy zniechęcenia i odkrywali logikę komunii dóbr 

duchowych w „odwiecznym teraz" Boga: „Nie  mylisz się, gdy pokładasz 

ufność w Mojej miłosiernej dobroci, jestem bowiem wierny wobec swoich 

przyjaciół i mogę dać im wszystko, co obiecuję. Proszę tylko o to, byś się nie 

zniechęcał, czekając na Mnie. Twoje ludzkie kalkulacje co do rzeczy i miary 

czasu nie pokrywają się z Moją własną percepcją wszystkich czasów i wieków 

w odwiecznym <teraz>. Twoje modlitwy nie pozostaną bezowocne w 

nadchodzących wiekach, a modlitwa wielu, zanoszona do Mnie w 

przeszłości, przydaje się teraz tobie. Moje dłonie i Moje Serce są otwarte na 

twoje wołania”. 

 W książce tej znajdujemy wypowiedzi Jezusa, które nauczają, w jaki sposób 

powinniśmy modlić się za innych: „Kiedy się za kogoś modlisz, czyń to 

z bezgraniczną ufnością w moją miłość ku tej duszy. Rozpocznij od 

całkowitego złączenia się z Moją doskonałą wolą co do tej duszy i od wejścia 

w zamysły Mojego Serca wobec niej. Pragnij jedynie tego, czego Ja dla niej 

pragnę. Niech twoja modlitwa będzie sposobem zestrojenia się ze Mną, 

abyśmy mogli wspólnie pracować  dla dusz i dla większej chwały Mojego 

Ojca". 

„Kiedy modlisz się za chorego, wystarczy, że Mi powiesz: <Panie, ten, którego 

miłujesz, choruje>. Całą resztę pozostaw Mojemu kochającemu Sercu. Jeżeli 

prosisz o jego uzdrowienie, czyń to z taką ufnością w Moją Miłość, by twoja 

wiara gotowa była przyjąć Moją odpowiedź w jakiejkolwiek formie”.  
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