
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

26 WRZEŚNIA 2021 ROKU, XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA. 

BIULETYN PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY W CZARŻU.           ROK 4.    NUMER  11  (157)                     

www.czarze.parafia.net.pl                                           

                           LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Lb 11,25-29); (Jk 5,1-6); Psalm19  

Słowa Ewangelii wg św. Marka (9,38-43.45,47-48) 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

„Serce otwarte na Boga i oczyszczone przez kontemplację Boga 

jest silniejsze niż karabiny i oręż wszelkiego rodzaju”.  (Benedykt XVI) 

Słowa te są zobrazowaniem dzisiejszych czytań. 

Prośmy Zmartwychwstałego Chrystusa, by 

napełnił nas swoim Duchem.  W Nim możemy 

prawdziwie oddać Mu chwałę. W Nim umiemy 

zobaczyć, jak daleko sięga Kościół i na czym polega moc Jezusowej 

obecności wśród nas. Dzięki Duchowi Pana możemy rozeznać, co 

należy czynić. Tego chciał Mojżesz, gdy wołał: „Oby tak cały lud 

Pana prorokował, oby mu dał Pan swego ducha”. 

 „Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego, że należycie 

do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej 

nagrody”. 

Kościół jest wspólnotą ludzi, którzy wierzą w Jezusa, Syna Bożego, 

Zbawiciela i Mesjasza. A tak jesteśmy różni od siebie, że także 

Kościół jest pełen rywalizacji, podziałów i rozłamów. Cokolwiek 

nam się wydaje, nie zmienia to faktu, że wszystkich nas jednoczy 

Osoba Jezusa. 

 

To zdjęcie, autor: 

http://www.czarze.parafia.net.pl/
http://medytacja.waw.pl/swieto-jezusa-chrystusa-najwyzszego-i-wiecznego-kaplana/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Plan wizytacji kanonicznej 

parafii pw. Narodzenia NMP w Czarżu 

w dniu 28.09.2021 r. (wtorek) 
 

10.00 Msza św. dla dorosłych, członków wspólnot parafialnych, 

chorych; zapraszamy wszystkich, którzy mogą uczestniczyć ... 

- procesja na cmentarz z modlitwami za zmarłych 

 

11.30 wyjazd do chorych z Komunią świętą 

 

12.30 podpisanie ksiąg w biurze 

 

13.00 obiad 

 

15.00 – 16.30 czuwanie modlitewne, adoracja Najświętszego 

Sakramentu (słowo wstępne księdza Biskupa, koronka do Bożego 

Miłosierdzia, zakończenie modlitwą księdza Proboszcza;  

- możliwość przyjęcia Komunii świętej 

 

16.30 indywidualne błogosławieństwo dzieci, młodzieży i matek 

w stanie błogosławionym (prosimy przyjść nieco wcześniej – na 

chwilę adoracji) 

 

17.00 w plebanii spotkanie księdza Biskupa z członkami rady 

parafialnej i liderami wspólnot parafialnych 

 

18.00 w kościele spotkanie księdza kapelana z ministrantami 

 

18.30 Msza św. ze sprawowaniem sakramentu bierzmowania (ok. 

60 kandydatów) 

 

ok. 20.00 spotkanie z kapłanami dekanatu (kolacja) 

 



BŁOGOSAWIONY KARDYNAŁ STEFAN 

WYSZYŃSKI 

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ (C.D.) 
Niepoliczalne były owoce duchowe pierwszej peregrynacji w duszach 
ludzkich, jak również pojednanie skłóconych małżeństw, rodzin 
i sąsiedztw.  Po wielu latach obojętności i zaniedbania życia duchowego 
ludzie wracali do spowiedzi i regularnych praktyk religijnych. Małżeństwa 
cywilne zawierały sakrament małżeństwa nieraz po kilkudziesięciu latach 
trwania w bezbożnym związku. W każdej parafii na pamiątkę obecności 
Maryi pozostawały też znaki: odnowione świątynie, nowe dzwony, 
ogrodzenia czy paramenta liturgiczne. Czasami też na pamiątkę postawiono 
nowy krzyż bądź przydrożną kapliczkę, za co w jednej gminie nakładano 
grzywny, a w innej toczono wieloletnie sądowe boje. 
Warto pamiętać o ogromnym wysiłku kapłanów i biskupów tamtego czasu. 
Ojciec Prymas w samym tylko pierwszym roku nowenny (1957) przemawiał 
aż 576 razy. I podobnie było przez wszystkie pozostałe lata. Gdy pytano Ojca, 
skąd bierze siły, odpowiadał: „Ja mam pracować, póki można, a Matka Boża 
troszczy się o moje zdrowie". 3 kwietnia 1966 roku nastąpiła przerwa w 
Nawiedzeniu, by wizerunek mógł być na wszystkich diecezjalnych 
uroczystościach milenijnych. 
Pierwszy zamach 
Pierwszy zamach na obraz nastąpił 7 czerwca 1966 roku w godzinach 
porannych w Lublinie. Po skończonych jubileuszowych uroczystościach 
milenijnych w tym mieście odwożono Święty Wizerunek na Jasną Górę. Po 
przejechaniu około 20 km samochód z obrazem Nawiedzenia 
i towarzyszącym mu biskupem Janem Mazurem, zatrzymała i otoczyła policja 
razem z prokuratorem. Kierowcy samochodu odebrano dokumenty 
rejestracyjne prawo jazdy. Z samochodu kaplicy wyrzucono do rowu kwiaty 
ustawione wokół Matki Bożej kilka godzin wcześniej przyniesione Jej 
z najgłębszymi uczuciami uwielbienia i wdzięczności. Na wizerunek naszej 
Matki i Królowej narzucono jakąś starą, brudną płachtę i odstawiono na 
Jasną Górę. 
Drugi zamach 
12 dni później na Jasną Górę przyjechała delegacja,  by zabrać obraz na 
Świętą Warmię do Fromborka, gdzie również zaplanowano ogólnopolskie 
uroczystości milenijne. Po ich zakończeniu 20 czerwca 1966 roku, niedaleko 



Ostródy, powtórzyła się historia spod Lublina. Nie zważano nawet na to, że 
tym razem z wizerunkiem jechał sam Prymas. Tak Ojciec opisał to zdarzenie: 
„Zatrzymano nas w pustym polu... Stoi radiowóz i motocykl... Zjawiają się 
coraz liczniejsze wozy MO, głównie radiowozy, motocykle i syrenki. Po 
godzinie daremnych rozmów zaczyna się akcja. Od strony Pasłęka nadjechały 
kolumny zmotoryzowane MO na motocyklach, w mercedesach, radiowozach 
i syrenkach. Szyk bojowy. Jak aresztowano Maryję? Zamknięta droga do 
Ostródy; ludzie gromadzą się z daleka. Ursusy z motocykli idą hitlerowskim 
krokiem ku Żukowi. Stoją w pewnej odległości. Księża otoczyli wóz z 
Obrazem. Chwila wyczekiwania... Księża opierają się. Niemal siłą wpakował 
się do wozu jakiś drab z MO... Zakończyło się wyjechaniem Żuka z kolumny i 
uprowadzeniem Obrazu... Nad nami krąży helikopter. Mamy wrażenie, że 
jesteśmy na froncie wojennym" -  notował Prymas. Przejęty siłą Obraz milicja 

wstawiła do bazyliki archikatedralnej św. Jana w 
stolicy i pozostawiła pod drzwiami zakrystii 
kapitulnej. Duchowni przenieśli wizerunek 
i ustawili go w okratowanym oknie. 
Prymas napisał: „Nasi wierni słusznie odczytali 
to świętokradztwo jako uwięzienie Matki 
Najświętszej, skoro nie może pielgrzymować do 
swojego ludu, którego jest  najczulszą Matką i 
Królową. Warszawiacy klęczeli na bruku przed 
zakatowanym oknem, w którym była 
Przenajświętsza; płakali, śpiewali i żarliwie się 
modlili. Stosy kwiatów przynoszone przez dzieci 
Maryi sięgały parapetu. Fotografie Matki Bożej 

Uwięzionej obiegły całą Polskę. Obraz miał być w tym czasie w żoliborskim 
kościele św. Stanisława Kostki. 
Trzeciego dnia po uwięzieniu Matki Bożej do żoliboskiej świątyni przybył 
Prymas. Z wielkim bólem mówił: „Jako biskup Warszawy z bólem patrzyłem 
na to, co się działo, gdy przez trzy godziny byliśmy trzymani na drodze, 
a później – w sposób niesłychanie niegodny szacunku dla obywateli – pod 
strażą eskortowani, chociaż uważaliśmy, że mamy prawo udać się, dokąd 
chcemy. Jestem zdania, że tego rodzaju czyny naruszają przede wszystkim 
nasze prawa wierzącego Narodu. Godzą one i w nasze prawa religijne, 
ograniczając prawo do publicznej czci Matki Najświętszej”. 



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE. AKT ZAWIERZENIA POLSKI  
 

W historii Polski mieliśmy już wcześniej podobne inicjatywy. 

Dokonywały się akty oddania i zawierzenia św. Józefowi różnych wspólnot, 

grup, miast, parafii, stowarzyszeń, ale całej Ojczyzny jeszcze nie. Spróbujmy 

wyjaśnić, jak rozumieć to, że biskupi oddają cały naród, czyli wszystkich tych, 

którzy tego chcą, ale też tych, którzy tego nie chcą pod opiekę św. Józefa. 

Akt dotyczący oddania narodu nie przekreśla wolności 

i odpowiedzialności osobistej ani wszystkiego tego, co każdy z nas czyni 

wobec św. Józefa. Przed Panem Bogiem, w obecności św. Józefa, stajemy w 

różny sposób. Stajemy indywidualnie, ale stajemy również jako wspólnoty, 

bo przecież żyjemy razem. Stajemy jako różne wspólnoty: kościelne oraz jako 

Polacy. Ten akt ma na celu zaprosić św. Józefa, aby był naszym 

przewodnikiem na drodze wspólnego życia, aby za nami orędował i był dla 

nas jeszcze bardziej wyraźnym wzorem.  Był taki moment w życiu Świętej 

Rodziny, w którym jego prowadzenie było ucieczką. Akt oddania św. Józefowi 

precyzuje i tę sprawę. Warto się nad tym zastanowić, czy i my też chcemy 

przed czymś „uciekać". Zawierzenie jest przede wszystkim decyzją 

skierowaną na cel, który chcemy osiągnąć. To znaczy, że Józef ma nas 

prowadzić do większej komunii z Chrystusem, bo Chrystus jest naszym 

Panem. Jezus Chrystus jest prawdziwym Synem Bożym, Chrystus jest 

w centrum naszego życia. On jest naszym jedynym zbawicielem. Św. Józef 

ma nas do tego przybliżać. A ucieczka do Egiptu była przede wszystkim 

pozytywną odpowiedzią na wezwanie Boże. Zewnętrznie była ucieczką, ale 

tak naprawdę była wyborem, aby zrealizować Boże plany. Św. Józef, 

prowadząc ku Jezusowi, chce nas odciągnąć od tego, co nie jest Jezusowe, co 

nie jest ewangelijne, a co jest grzechem. Każdy taki akt łączy się z wezwaniem 

do nawrócenia. Akt zawierzenia jest ważny, ale jest on początkiem drogi, 

którą możemy nazwać drogą przemiany, wewnętrznego nawrócenia, 

odrzucenia tego, co złe i co przeszkadza, aby bardziej być dla Jezusa. 

 



P I S M A   J A N O W E 
 

     

 

Ja jestem drogą i prawdą 

i życiem. Nikt nie przychodzi 

do Ojca inaczej, jak tylko 

przeze Mnie (J 14,6). 
 

 

    W poprzednim numerze opisałem znaczenie przemiany wody w wino 

w Kanie Galilejskiej. Ewangelista Jan różni się tym od pozostałych autorów 

natchnionych, że nie pisze o cudach dokonanych przez Pana Jezusa, ale 

o znakach, przez które ukazuje swoją Boską moc. Warunkiem, aby Jezus 

dokonał w naszym życiu tego, co w ludzkim rozumieniu wydaje się 

niemożliwe - jest wiara. Mówimy, że wiara czyni cuda. Wokół nas możemy 

dostrzec ludzi, którzy zaufali Chrystusowi i otrzymali to, o co prosili. Sam 

doświadczyłem bliskiej relacji z Bogiem podczas choroby nowotworowej. 

Mogę zaświadczyć, że dzięki wspólnotowej modlitwie, otrzymujemy od 

Boga potrzebne łaski. Wiadomo, że kiedyś nadejdzie dzień spotkania z Panem 

Bogiem. Dla jednych prędzej, dla drugich później. Pan Bóg, każdemu z nas 

daje odpowiedni czas, abyśmy na to spotkanie odpowiednio się przygotowali. 

W dzisiejszym numerze dokonam refleksji na słowami Chrystusa, które 

wypowiedział podczas mowy pożegnalnej w Wieczerniku.  Ja jestem drogą 

i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie 

(J 14,6). 

     Podczas ostatniej wieczerzy Pan Jezus powiedział uczniom, że idzie do 

domu Ojca, aby przygotować im miejsce. By byli tam, gdzie On będzie. Ale 

czy uczniowie rozumieli, co do nich mówił?  Tomasz powiedział: Panie nie 

wiemy, dokąd idziesz. I zapytał: Jak więc możemy znać drogę? (J 14,5). 

Kwestia poruszona przez Apostoła jest nadal aktualna. Wielu współczesnych 



ludzi gubi się w zawirowaniach codzienności. Na pewno, nie raz 

zastanawiamy się - co robić? Dokąd podążyć, aby być szczęśliwym? Gdzie 

znajduje się cel naszego życia?  Pan Jezus także i nam odpowiada; Ja jestem 

drogą i prawdą i życiem. W jednych ze swoich dzieł św. Augustyn wyjaśnia, 

że Jezus wskazuje wierzącym drogę, którą mają podążać, aby dotrzeć do 

Boga. Droga do Boga, to życie zgodne ze Słowem Bożym. Św. Jana Paweł II 

mówił o Jezusie jako pośredniku między Bogiem a ludźmi. Ludzie mogą 

wejść w bliską relację z Bogiem wyłącznie za pośrednictwem Chrystusa pod 

działaniem Ducha Świętego. Papież podkreślił, że Chrystusowe pośrednictwo 

jest drogą ustanowioną przez samego Boga. Kościół ofiarowuje ludziom 

Ewangelię, dokument proroczy, odpowiadający na wymogi i dążenia 

ludzkiego serca. Ewangelia jest zawsze Dobrą Nowiną.  Kościół nie może 

zaprzestać głosić, że Jezus przyszedł, by objawić oblicze Boga i wysłużyć 

przez krzyż i zmartwychwstanie, zbawienie wszystkich ludzi.   

    Interpretując powyższe słowa powinniśmy zapamiętać. Chrystus mówiąc o 

sobie jako Drodze, uświadamia nam, że wiara i zaufanie są niezbędne do 

osiągnięcia zbawienia.  Chrystus jako Droga wymaga wiary w to co mówił i 

czynił, aby dotrzeć do Boga, który jest w niebie. Prawdą jest, że Bóg 

w Chrystusie dokonał odkupienia i zbawienia ludzkości. Zatem Chrystus jako 

Prawda, wymaga zawierzenia Jego słowom, a co za tym idzie - przyjęcia do 

serca i postępowania zgodnie z tym, czego Zbawiciel naucza. Chrystus jako 

Życie, objawia miejsce przygotowane przez Niego w domu Ojca, dla 

wszystkich, którzy uwierzyli. Pan Jezus zaprasza każdego z nas do 

naśladowania Go w codziennym życiu. Tylko w Chrystusie i przez Chrystusa 

jesteśmy odkupieni i możemy skorzystać z daru zbawienia. Nie ma nikogo 

innego, który może nas zbawić. Przyjmując Chrystusa do swojego życia, 

kroczymy jedyną i właściwą drogą, która prowadzi do nieskończonego 

szczęścia. Gdy uwierzymy Chrystusowi, będziemy na wieki radować się w 

Królestwie Niebieskim.  Niech się nie trwoży serce nasze. - Panie Jezu, 

przymnóż nam wiary.  

kleryk Łukasz Nehring 



I N T E N C J E  M S Z A L N E 

PONIEDZIAŁEK (27.09.21) św. Wincentego a Paulo, prb. 
17.30 różaniec w intencji chorych Parafian 

18.00 + Irena Pietrkiewicz – 8.rś 

 

WTOREK (28.09.21) św. Wacława, męcz. 
10.00 na rozpoczęcie wizytacji parafii przez księdza biskupa Józefa 
 Szamockiego 

18.30 na zakończenie wizytacji ze sprawowaniem sakramentu 
 bierzmowania 

 

ŚRODA (29.09.21) śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, święto 

17.00 + Elżbieta Mizera (5) 
18.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Msza św. + Józef Kania – miesiąc po pogrzebie w Fordonie 

 

CZWARTEK (30.09.21) św. Hieronima, prb. i dra Kościoła 

18.00 ++ Marian (1) i Aniela Człapa 

 

1. PIĄTEK (1.10.21) św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dz. i dra Kościoła 

16.30 modlitwa Apostolstwa Dobrej Śmierci 
17.00 w intencji i w intencjach członków Róż Różańcowych w parafii 
17.30 różaniec (poniedziałek - piątek) 
 

1. SOBOTA (2.10.21) śś. Aniołów Stróżów  
16.00 ŚLUB: Jakub Mandra i Roksana Strzępek 

17.00 LITURGIA NIEDZIELNA: ++ Marianna i Jan Bukowscy 

17.45 nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca - wynagrodzenie 
 Niepokalanemu Sercu Maryi 
 

NIEDZIELA (3.10.21) XXVII ZWYKŁA 

9.00 ++ Elżbieta Kawałkowska, Henryk Serocki, ++ rodzice i rodzeństwo 
 z obojga stron 

11.00 ++ Maria i Tadeusz Stryczek oraz ++ z rodzin 



DLA NASZYCH NAJMODSZYCH CZYTELNIKÓW 

KOLOROWANKA 

 

SAKRAMENT BIERZMOWANIA 



SPRAWOZDANIE Z COMIESIĘCZNEGO SPOTKANIA 
STOWARZYSZENIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

Z powodu pandemii i co za tym idzie, niemożności spotykania się 

w mieszkaniach członkiń, powstała idea comiesięcznego spotkania 

w kościele w każdą trzecią środę miesiąca. Następne zebranie odbędzie się 

20 października.   
Na medytacyjno-modlitewnym spotkaniu było obecnych 

17 członków, a przewodniczył nam ksiądz Proboszcz, który wygłosił 

konferencję na temat „Naśladowanie Chrystusa”. Prawdą jest, że każdy, kto 

chce być chrześcijaninem musi naśladować swojego Mistrza, w naszym 

przypadku przeciwstawiać się złu, czynić dobro, wypełniać Boże Prawo 

i MIŁOWAĆ Boga i bliźniego. To myśl przewodnia konferencji, którą, 

Proboszcz zakończył prezentacją książki Tomasza a Kempis „Naśladowanie 

Chrystusa”. 

Następnie ks. Kaźmierski wyjaśnił nowy dla nas system modlenia się 

w intencji parafialnej, której treść będzie podawana na kolejnych 

spotkaniach. Przez najbliższy miesiąc mamy omadlać młodzież przystępującą 

do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA oraz ich rodziny prosząc o potrzebne dla 

nich łaski. 

Następnie odmówiliśmy jedną tajemnicę chwalebną: 

UKORONOWANIE NMP NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI. 

W CZĘŚCI SPRAW ORGANIZACYJNYCH ZOSTAŁY USTALONE DYŻURY 

POSZCZEGÓLNYCH Róż w modlitwie różańcowej w Maryjnym miesiącu 

październiku. W następujących tygodniach modlitwę prowadzą: 1X – 3 X R.R. 

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO, 4X – 10 X R.R. MIŁOŚĆ MARYI, 11 X – 17 X R.R. ŚW. 

JANA PAWŁA II, 18 X – 24 X R.R. MB FATIMSKIEJ, 25 X – 31 X R.R. MB 

WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH. 

Na zakończenie dokonaliśmy wyboru jednej z członkiń (p. Ewa 

Wilińska) na zelatorkę, która będzie koordynowała sprawy organizacyjne 

naszego Stowarzyszenia. 

NIECH NAM PAN BŁOGOSŁAWI, A MATEŃKA NAJŚWIĘTSZA OSŁANIA. 

DO ZOBACZENIA W PAŹDZIERNIKU! 
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