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ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY. 

ODPUST NASZEJ PARAFII 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO  

„On wziął go na bok, z dala od tłumu”. 

 Jezus wyciąga mnie z tłumu, spotyka się ze mną i mówi: „Otwórz 

się”. Gdy jesteśmy już sam na sam, mówi do tych moich 

przestrzeni, które zamknęłam na głucho i 

udaję, że o nich zapomniałam. Jeśli bez 

kombinowania i koloryzowania przejdę 

przez nie z Panem, będzie to droga 

bolesna, ale wyzwoli mnie z niszczącej 

siły moich ran. Te rany może nie znikną, 

lecz nie będą mną rządzić.  

 

Uzdrowienie to proces serca, a nie 

magia. 

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


O znaczeniu odpustu parafialnego zdań kilka… 

Jeszcze do niedawna ogłoszenie proboszcza o odpuście parafialnym 

poruszało całą parafię i mobilizowało wielu ludzi. Specjalnie sprzątano 

kościół, przygotowywano feretrony i chorągwie na uroczystą procesję. Nie 

mogło zabraknąć asysty liturgicznej i dziewczynek sypiących kwiaty. 

Zadaniem proboszcza było zaproszenie okolicznych księży i dobrego 

kaznodziei odpustowego, który swoją nauką miał poruszyć ludzkie sumienia. 

Zapowiedź odpustu wzbudzała radość u dzieci, gdyż zbliżała się okazja 

zrobienia zakupów przy objazdowych straganach. Cieszyli się dorośli, gdyż 

odpust stwarzał okazję do zaproszenia najbliższych i zjedzenia uroczystego 

obiadu. Dziś wiele z tych tradycji zanika i dlatego warto przypomnieć trochę 

historii i znaczenie odpustów parafialnych. 

Odpust parafialny jest świętem patronalnym kościoła parafialnego. 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Eucharystię sprawowano 

w prywatnych domach - „Kościołach Domowych”. Od IV wieku, po 

uzyskaniu wolności, zaczęto budować bazyliki i małe budynki, kościółki lub 

tzw. „znaki zwycięstwa”. Te ostatnie wznoszono na grobach lub w miejscach 

męczeńskiej śmierci chrześcijan. Z czasem małe pomniki i ołtarze stawały się 

budynkami kościelnymi. Wybór miejsca nie był więc przypadkowy. 

Budowano kościoły w miejscach, gdzie istniał kult świętych, zwłaszcza 

męczenników. Dzięki temu kościoły otrzymywały swoich świętych 

patronów. Troszczono się także, aby w nowym kościele znajdowały się 

relikwie świętego. Pierwsze kościoły przyjmowały za swoich patronów 

zwłaszcza Apostołów i świętych męczenników. Potem dedykowano nowe 

kościoły Najświętszej Maryi Pannie, a z czasem także Jezusowi Chrystusowi, 

Duchowi Świętemu oraz odwoływano się do przymiotów boskich i wydarzeń 

zbawczych. Dzień nadania tytułu kościołowi stawał się świętem kościoła i 

parafii.  
Kult relikwii rozwinął się szczególnie w średniowieczu. Budowa nowego 

kościoła, a zwłaszcza ołtarza wymagała posiadania relikwii jakiegoś świętego. 

Święty, którego relikwie zdobyto i umieszczono w ołtarzu w sposób naturalny 

stawał się patronem kościoła. Dzień, w którym wspominano w liturgii świętego 

patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej. W parafialne 

święto, oprócz uroczystej Mszy świętej, organizowano procesje, przedstawienia 

obrazujące życie czczonego świętego, urządzano wspólne zabawy i uczty. W 

późniejszych wiekach uczestnictwo w święcie patrona kościoła dawało 

możliwość uzyskania odpustów. Wtedy też święto patronalne kościoła zaczęto 

nazywać odpustem parafialnym. Możliwość uzyskania odpustów zmieniła  



charakter parafialnego święta. Podkreślano konieczność pokuty i nawrócenia. 

Przed uroczystością odpustową organizowano specjalne przygotowania, 

gdzie ważne miejsce zajmowała spowiedź.  

Po Soborze Watykańskim II podkreśla się, że święto patronalne kościoła 

parafialnego należy obchodzić uroczyście, zachowując dotychczasowe 

zwyczaje parafialne. Skierowano całą uwagę duszpasterską na przeżycie 

duchowe święta patronalnego parafii. Zachęca się więc do korzystania 

sakramentu pokuty, uczestnictwa we Mszy świętej, procesji oraz innych 

modlitwach dziękczynnych i błagalnych. Główna Eucharystia celebrowana w 

odpust powinna być ofiarowana za wszystkich parafian. Została zachowana 

także praktyka udzielania odpustu, związana z uczestnictwem 

w uroczystościach parafialnych. Dla uzyskania odpustu wymagane są zwykłe 

warunki, czyli stan łaski uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze nasz 

i Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Wszystkie inne 

zwyczaje i praktyki zewnętrzne związane z parafialnym odpustem mają 

znaczenie drugorzędne. Zwraca się także uwagę, że działalność różnych 

kramów odpustowych nie może przeszkadzać wiernym w uczestnictwie we 

Mszy świętej. 

Odpust parafialny, czyli święto patronalne kościoła parafialnego jest przede 

wszystkim świętem wspólnoty wiernych tworzącej daną parafię. To 

szczególny czas łaski i Bożego miłosierdzia. To dzień, w którym każdy 

wierzący ma okazję doświadczyć w sposób bardzo konkretny łaski Bożej 

miłości, wyrażającej się w darze odpustu. W końcu daje okazję poznania 

świętego patrona parafii i uwielbienia Boga za jego orędownictwo i opiekę. 

Świętowanie odpustu parafialnego przypomina także o powołaniu do 

świętości każdego chrześcijanina.  

Z okazji uroczystości odpustowych ku czci Najświętszej Maryi Panny, 

świętowania Jej narodzin, pragnę złożyć wszystkim Parafianom, Gościom, 

Sympatykom, Dobrodziejom parafii i Internautom jak najserdeczniejsze 

życzenia. Niech nasza Patronka – Czarżeńska Pani, wyprasza u Jezusa 

Chrystusa potrzebne łaski, zdrowie i pogodę ducha na każdy dzień. Niech 

uwrażliwia nasze serca na potrzebę służenia bliźnim. Prośmy dziś 

Wspomożycielkę Wiernych, aby orędowała za naszą parafią, aby miała 

w opiece wszystkie rodziny, chorych i cierpiących, aby wspierała w pracy i w 

nauce oraz przygarniała do swojego serca jak najwięcej mieszkańców parafii 

i okolic. 

proboszcz ks. Mirosław Kaźmierski wraz z redakcją 



W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ 

SŁUGA BOŻY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 

 
NOWENNA STWORZYŁA „SOLIDARNOŚĆ” 
Wielkiej Nowennie z wielu racji można to przypisywać. Po pierwsze zawierała 
niespotykany w Polsce i nigdzie poza nią program dogłębnej duchowej 
odnowy Narodu. Po wtóre była dziełem jednego natchnionego Duchem 
Bożym świętego człowieka. Po trzecie uratowała Kościół i Naród od 
zniszczenia przez demoniczną ideologię, co udało się komunistom w innych 
tzw. demoludach. Po czwarte rzeczywiście, jak prorokował Kardynał: „Los 
komunizmu -  wtedy już -  a nie w karnawale Solidarności -  rozstrzygnął się 
w Polsce". Kościół w Polsce był jedyną i skuteczną siłą w okupowanej przez 
Sowietów w Europie,  która nie poddała się zniewoleniu. To właśnie te 9 lat 
Nowenny miało zadecydować, czy Polacy pozostaną nadal narodem 
wierzącym, czy wręcz przeciwnie: przyjdzie jeszcze głębsza komunizacja, 
znieprawienie sumień i zatrucie ducha Narodu. To poprzez Śluby 
Jasnogórskie, Wielką Nowennę i obchody Sacrum Poloniae Millenium 
zachowana została katolicka tożsamość Polaków. Wtedy już przyszło 
zwycięstwo przez Maryję. Kiedy zaczął się już chwiać sowiecki kolos na 
glinianych nogach. To zasługa nieugiętego Prymasa Tysiąclecia i jego 
natchnionej pracy nad 
człowiekiem u podstaw. 
Słusznie mówimy, że 
przeprowadził nas przez 
Morze Czerwone. 
Pokolenie Ślubów 
Jasnogórskich i Wielkiej 
Nowenny po ćwierć 
wieku stworzyło 
„Solidarność". Nie byłoby 
jej bez „Jego dzieci", 
które po ojcowsku 
przygarnia, nauczał, 
którego słuchały i którym 
udzielił swego ducha do zwycięstwa w 1980 roku. 



 Po Wielkiej Nowennie -  narodowych dziewięcioletnich rekolekcjach (1957 - 
1965) przyszedł rok 1966: wielki jubileusz Tysiąclecia Chrztu Polski -  święte 
Milenium Polski, zaplanowane, przygotowane i przeprowadzone przez 
Prymasa Tysiąclecia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Wyczekiwaną, 
niezwykłą i podniosłą rocznicę Polacy świętowali ze wzruszeniem, 
w niezwykłym uniesieniu ducha. Cały ten rok stał się jednym Te Deum 
Narodu za tysiąclecie wiary i dziejów Ojczyzny, za naszą historię i kulturę, za 
rodaków wielkiego ducha i mądrości, którzy przez tysiąc lat, z roku na rok i 
z  wieku na wiek, budowali to „wielkie dziedzictwo, któremu na imię Polska" 
(Jan Paweł II Wielki). 
Pierwsza jubileuszowa celebra milenijna sprawowana była przez Prymasa w 
Wielką Sobotę 9 kwietnia 1966 roku w archikatedrze gnieźnieńskiej. Wiemy, 
że chrzest Mieszka I jego drużyny miał dokładnie miejsce w Wielką Sobotę 14 
kwietnia 966 roku. Tak zapisano w najstarszym Roczniku kapitulnym 
krakowskim.  
Centralnym punktem milenijnych obchodów był 3 maja 1966 roku na Jasnej 
Górze. Wtedy to właśnie Prymas dokonał wielkiego zawierzenia Polski Matce 
Najświętszej. Był nim wiekopomny Akt oddania Polski w macierzystą niewolę 
Maryi Matki Kościoła za wolność Kościoła Chrystusowego. I znowu, jak 10 lat 
wcześniej, na wałach jasnogórskich stał pusty fotel, tym razem przeznaczony 
dla Pawła VI, którego nie wpuszczono nawet na parę godzin na główne 
nabożeństwo jubileuszowe. Drugi raz święty już dziś Papież pragnął przybyć 
na zakończenie Wielkiego jubileuszu Tysiąclecia albo na Pasterkę, albo by 
tylko odprawić Mszę św. 31 grudnia 1966 roku. I tym razem odmówiono mu 
pozwolenia. Komuniści polscy okryli się hańbą przed całym światem.  
Wielki jubileusz tysiąclecia chrztu świętowany był z osobna we wszystkich 
parafiach w Polsce. W liście pasterskim na zakończenie roku jubileuszowego 
w czytamy: „Na wezwanie pasterzy Kościoła stanął prawie cały Naród, aby 
uroczyście i publicznie wyznać swoją wiarę. Świat stanął w podziwie. Jakże to 
być może?! Tysiącletni Naród wyznaje swoją wiarę z młodzieńczą 
żywiołowością i świeżością, radością i dumą! I co dziś, w wieku materializmu 
i cywilizacji technicznej, w wieku ateizmu, bezbożnictwa, wygasły sumień i 
serc! Gorącość, żarliwość, szczerość naszej wiary przyrównano do żarliwości 
pierwszych chrześcijan. Dalekie narody odczuły żar masowego, żywego, 
polskiego katolicyzmu jako wstrząs dla swoich zagubionych w doczesności 
sumień". 



ŚW. PAWEŁ: PIERWSZY I DRUGI LIST DO KORYNTIAN 
Ważnymi uwagami o życiu wspólnotowym są fragmenty dotyczące 
uformowania gminy chrześcijańskiej. Widać to w tekście o Wieczerzy 
Pańskiej. Eucharystia była znakiem wspólnoty między uczestniczącymi w niej 
chrześcijanami. Apostoł podejmuje sprawę życia chrześcijan, sprawę 
charyzmatów członków gminy, porównuje społeczność chrześcijańską do 
ludzkiego ciała nazywając ją „Ciałem Chrystusa". 
Przyczyną tych wypowiedzi były spory w Koryncie, które rozbijały jedność 
Kościoła. Temat jedności spaja naukę o Kościele i charyzmatach. Paweł 
pragnie uzmysłowić wiernym: czym jest Kościół: „Czyż nie wiecie, że ciała 
wasze są członkami Chrystusa?...". Kościół to Ciało Chrystusa, 
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Paweł łączy krzyż z wywieszonym 
Panem. Wierni są członkami Ciała Chrystusa. „Ponieważ jeden jest chleb, 
przeto my, liczni tworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem  bierzemy z  tego 
samego chleba". Związek pomiędzy Chrystusem a nami św. Paweł sprowadza 
do śmierci Jezusa. W Eucharystii więź Chrystusa z Kościołem urzeczywistnia 
się sakramentalnie: „Kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czyż nie 
jest udziałem we krwi Chrystusa?" W Eucharystii najbardziej dokonuje się 
urzeczywistnienie jedności Kościoła i jego członków z Chrystusem. Kościół 
jako Ciało Chrystusa jest ściśle zespolony z Ciałem ukrzyżowanego Chrystusa, 
który jest jedynym Panem Kościoła. Przez chrzest człowiek wchodzi w 
społeczność chrześcijańską, staje się członkiem Kościoła. W Eucharystii 
społeczność ta realizuje sakramentalnie swoją jedność eklezjalną (kościelna). 
Paweł stwierdził: ‘Wy bowiem jesteście Ciałem Chrystusa; jako Jego część 
jesteście Jego członkami". Do tego Ciała Chrystusa włącza nas Duch Święty, 
który gwarantuje solidarność i chroni od rozłamów. On też rozdziela 
charyzmaty. Dary Ducha Świętego udzielają mocy do służby i rozwoju życia 
Kościoła w świecie. Są to zwyczajne uzdolnienia, które posiada każdy 
człowiek. Do rzadkości należy otrzymanie nadzwyczajnych uzdolnień -  zwany 
charyzmatami. Różnorodność charyzmatów w Kościele jest wyrazem 
działalności jednego Ducha, który jest siłą i mocą wywyższonego Pana. Jemu 
poddane są moce i potęgi. On zawiera w sobie pełnię bytu, z której wierni 
mogą hojnie korzystać. Duch udziela wiernym coś z bogactwa wywyższonego 
Pana. Daru Ducha nie można zachować wyłącznie dla siebie Paweł nie 
rozwodzie się nad darami prorokowania i mówienia różnymi językami, lecz 
zachęca wiernych, aby starali się o większe dary łaski wskazując im 



największy charyzmat - miłość, przerastająca nawet łaskę wiary i nadziei. Do 
najważniejszych darów Ducha Paweł zalicza wiarę, dzięki której możemy 
wyznać, że „Panem jest Jezus". Innym charyzmatem wymienionym przez 
Pawła jest zdolność wyrażania słowem mądrości, która oznacza mądrość 
życiową. Oto niektóre dary wymienione przez św. Pawła: 1. Wyrażanie 
słowem wiedzy. 2. Dar uzdrawiania i czynienia cudów. 3. Dar proroctwa. 
4. Dar rozpoznawania duchów. 5. Modlitwy w różnych językach. 
Podsumowując, Paweł stwierdza, dary wypływają one z jednego Ducha 
i mają służyć umacnianiu więzów łączących członków wspólnoty i ich 
wzrostowi. 
Gmina jest ciałem Chrystusa, idealną wspólnotę chrześcijańską. Każdy jej 
członek ma do spełnienia jakieś zadanie i każdy członek gminy powinien 
wypełnić swoje zadanie zgodnie z posiadanymi zdolnościami. Czynnikiem 
wspierającym i tworzącym jedność gminy jest chrzest i otrzymanie  Ducha 
Św. Każdy z darów Ducha jest jednakowo istotny dla gminy. Paweł nie 
porównuję gminy do Ciała Chrystusa, lecz twierdzi, że ona Nim jest. Następne 
zagadnienie apostoł przedstawia w hymnie o miłości. Najwspanialszym 
darem Ducha Świętego jest miłość. Bez niej są niczym inne dary. Miłość jest 
fundamentem życia we wspólnocie. Bez miłości wszystkie dary Ducha tracą 
swoją moc. 
W biuletynie w przeszłości wspominaliśmy już o hymnie. Podaje adres 
biblijny, by zachęcić czytelnika do odczytania go samodzielnie: Kor 13,1-13. 
Dla lepszego zrozumienia tego hymnu można wstawiać w miejsce słowa: 
„miłość" słowo „Bóg" lub „Jezus". Czynność ta pozwoli lepiej odczytać 
zawarty w hymnie zamysł św. Pawła 
Św. Paweł piszę także o roli kobiety w zebraniach liturgicznych. Apostoł 
zezwala kobietom modlić się i prorokować oraz zabrania im przemawiać na 
zgromadzeniu. Nie chodzi tu o problem: Czy kobieta może to robić, czy nie. 
Jego rozważania dotyczą innej kwestii, a mianowicie czy kobieta podczas 
wystąpień ma mieć zakrytą głowę, czy nie. Odnosi się to do tradycji 
w gminach żydowskich.  Tu Paweł odnosi się do stworzenia kobiety. Fakt 
pochodzenia kobiety od mężczyzny apostoł wywodzi jej zależność od 
mężczyzny i uważa, że nakrycie głowy jest zewnętrznym znakiem tej 
zależności. Stwierdza jednak, że chrześcijaństwo zrównuje w prawach 
mężczyznę i kobietę. Zarządzenie nakrywania głów ma zatem charakter 
dyscyplinarny. 



Na zakończenie omawiania tych listów proponuję przyjrzenie się nauce 
o zmartwychwstaniu. Wiara w zmartwychwstanie była  trudna do przyjęcia 
przez pierwszych chrześcijan. Apostoł pragnie przede wszystkim poświadczyć 
zbawcze znaczenie Jezusa oraz fakt jego ukrzyżowania i zmartwychwstania: 
" za i dla  nas". Paweł skupia się na tajemnicy śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. Musimy pamiętać, że dla Żydów " Bóg ukrzyżowany" był 
nie do przyjęcia. Ukrzyżowany uchodził w ich mniemaniu za osobę 
przeklętym przez Boga. Trudności z wiarą w zmartwychwstanie mieli również 
filozofowie pochodzenia pogańskiego. Grecy uważali ciało za więzienie 
duszy, zbawienie wyobrażali sobie jako życie duszy uwolniony z więzów ciała. 
Nauka o powrocie do życia w ciele przez zmartwychwstanie była więc u nich 
nie popularna. W związku z tym Paweł powołuje się na historyczny fakt 
zmartwychwstania Chrystusa. Jego zmartwychwstanie jest podstawowym 
argumentem wiary, przyczyną i wzorem Zmartwychwstania ciał. Chrystus 
zmartwychwstał bowiem jako pierwszy spośród tych którzy posnęli. 
Gwarancją Zmartwychwstania umarłych jest łączność z Chrystusem przez 
chrzest. Paweł posługując się kontrastowymi obrazami, wypowiada się na 
temat ciał zmartwychwstałych. Będą to te same ciała, w których ludzie 
umierają, lecz przemienione na wzór uwielbionego ciała Chrystusowego i 
uzależniony od ducha. Apostoł nazywa je "ciałami duchowymi". Na koniec 
pojawia się opis powtórnego przyjścia Chrystusa, Zmartwychwstania 
umarłych, przemiany żywych, którzy dożyją paruzji. 
Kończąc rozważania nad listami do Koryntian, proponuję rozmyślania, 
medytacje nad fragmentem, który przekazuje świadectwo wiary św.  Pawła 
(1 Kor 15,12 - 14.20-22): „Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, 
to dlaczego twierdzą niektórzy spośród was, że nie ma zmartwychwstania. 
Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A jeśli 
Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze nauczanie, próżna jest 
także nasza wiara". „Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako 
pierwszy z tych co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka [przyszła] 
śmierć, przez Człowieka [dokona] się zmartwychwstanie. I jak w Adamie 
wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni". 
Kończąc omawianie Listów do Koryntian, zachęcam Czytelników do czytania 
następnych Pawłowych listów. Mam nadzieję, że poznawanie wiary poprzez 
nauczanie św. Pawła przyniesie wspaniałe efekty. 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Z DZIECIĄTKIEM 



PRZEZ KRZYŻ DO NIEBA 
 
Modlitwa, jaką siostry usłyszały z ust Matki Elżbiety 
Róży i zanotowały, czuwając przy łóżku chorej już od 
9 lat Matki, podczas jej ostatniej choroby, ukazuje 
nam postawę serca, które z całych swoich sił na wzór 
Maryi mówi Bogu: Fiat! 
 
„Wszystko w pełni dla Boga. 
Od świtu do nocy -  wszystko dla Boga. 

Od urodzenia do śmierci -  wszystko dla Boga.  

Od początku do końca -  wszystko dla Boga. 

Pierwszy oddech i ostatni -  dla Boga, świadomie dla Boga. 

Pierwsze słowo do Boga: Kocham Ciebie. 

Ostatnie: Kocham Ciebie, Boże. 

Pragnę żyć dla Ciebie, Boże. 

Każde słowo i myśl, każda modlitwa, każde spojrzenie -  tylko dla Boga. 

Niczego nie chcę, tylko wszystko dla Boga. 

Oddałam wszystko i chcę oddawać tak do końca życia, wszystko Bogu.  

Żeby wszystko było dla Boga. 

Wszystko, co żyje i oddycha, niech żyje i oddycha dla Boga. Wszystko Boga 

pełne. Trzeba, żeby wszystko było pełne Boga. 

Niczego nie chcę, co by było nie dla Boga; trzeba, żeby wszystko chciało być 

i przebywać z Bogiem. 

Każda myśl, każdy uczynek z Bogiem i przez Boga. 

I życie, i śmierć dla Boga i z Bogiem. Dla Boga i z Bogiem. Chcę, żeby wszystko 

żyło i oddychało z Bogiem i dla Boga. 

Od życia do śmierci wszystko z Bogiem i dla Boga. 

Z Bogiem było i dla Boga". 

                                                
                         Zasłyszane i zapisane 1 kwietnia 1959 roku. 
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