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                           LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Rdz 2,18-24); (Hbr 2.9-11); Psalm: (128)  

Słowa Ewangelii wg św. Marka (10.2-16) 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO         

Liturgia słowa wprowadza nas w tajemnicę świętości 

i nierozerwalności małżeństwa. Pozwala nam lepiej zrozumieć, co 

znaczy, że mężczyzna „opuści […] ojca swego i matkę i złączy się 

ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem”. Niech celebracja 

Eucharystii stanie się okazją do pogłębienia świadomości tego, jak 

wielkim dobrem jest małżeńska wierność. 

Drugi wątek dzisiejszej liturgii to fałszywe podejście faryzeuszy w 

dialogu z Panem Jezusem. Przekonani o własnej wyższości, z góry 

kierowali się świadomością, że czyny i słowa Jezusa nie mogą nieść 

z sobą prawdy. Oni nie chcieli 

poznać prawdy Jego nauczania, 

ale usiłowali odkryć w nim coś, 

co pozwoliłoby oskarżyć 

Chrystusa. 

Także i my, współcześni 

staramy się tak prowadzić dyskusje, aby potępić bliźniego i tak, jak 

faryzeusze szafujemy słowem, by dla własnego zysku zwalczać 

kogoś. Faktycznie walczymy z Bogiem naginając prawdę. 

 

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


BŁOGOSŁAWIONY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ C.D. 

 
Zamach trzeci 
Od niedzieli 4 września 1966 roku miało się rozpocząć zaplanowane wcześniej 
nawiedzenie diecezji katowickiej. Po obraz do Warszawy udała się więc 2 
września delegacja z biskupem Józefem Kurpasem na czele.                  W drodze 
powrotnej na Śląsk w lesie pod Będzinem tuż przed 12.00, gdy świat mówił 
Anioł Pański, samochód - kaplica otoczony został przez kilkunastoosobową 
watahę zbirów z milicyjnymi samochodami i pod eskortą Święty Wizerunek 
skierowano na Jasną Górę. Ojcu paulinowi Emilowi Jaroszowi nakazano dalej 
prowadzić ruchomą kaplicę. Po przyjeździe na miejsce wyższy rangą oficer 
dowodzący skandalem zagroził przeorowi: „Z rozkazu najwyższych władz 
państwowych obraz ma pozostać na Jasnej Górze. W razie nie 
podporządkowania się temu rozkazowi zostaną powołani do służby wojskowej 
wszyscy paulińscy klerycy i będzie zlikwidowany wasz klasztor 
warszawski!".  Na taki nakaz dzielny i niezapomniany przeor o. Teofil Krauze 
odpowiedział: „Dla Matki Najświętszej paulini gotowi są ponieść każdą ofiarę 
-  nie przyjmuję zobowiązania,  gdyż Obraz jest własnością Episkopatu Polski". 
Ojcowie paulini umieścili Obraz w bazylice za kratami w kaplicy św. Pawła 
Pustelnika z napisem: „Tu znajduje się uwięziony przez władzę Obraz, który 
wędrował po Polsce". Wnet wokół Jasnej Góry rozstawiono posterunki 
milicyjne, które stały tam dzień i noc przez 6 lat i strzegły jasnogórskich wejść 
i wyjść. Przez 6 lat milicja rewidowała pojazdy pielgrzymów, a nawet 
samochód księdza Prymasa. Pilnujących ubeków powszechnie nazywano 
„szwedami". To pokazuje, jak komuniści bali się, podobnie jak hitlerowcy, 
naszej Matki i Królowej, Strażniczki Polski. Jednak Niemcy nigdy nie odważyli 
się na świętokradztwo i znieważenie wizerunku.  Groteskowe i wręcz 
ośmieszające władze państwowe były posunięcia, by np. w ostatniej chwili 
zmienić w miastach trasę przyjazdu czy odjazdu świętej Ikony. Gdy mieszkańcy 
zgromadzili się na ogłoszonej wcześniej trasie, nagle ją zmieniano, by 
uniemożliwić wiernym powitanie bądź pożegnanie Matki. 
Podczas nawiedzenia komuniści dopuścili się czynów haniebnych. Trzykrotny 
zamach na naszą narodową świętość, jaką jest wizerunek Przenajświętszej 
Matki i Królowej, boli nas do dziś. 



Dla Polaków nie ma i nigdy już nie będzie czegoś ważniejszego ponad „Świętą 

z Jasnej Góry". Aż trzykrotnie podczas nawiedzenia biedni nasi bracia 

uwiedzeni znakiem czerwonej gwiazdy znieważyli świętość nad świętościami 

naszego Narodu. 
Puste ramy 

Dalsze nawiedzenie aż przez 6 lat od 2 września 1966 roku do 17 czerwca 1972 
roku odbywało się przy pustych ramach -  czasami w przejmującej aranżacji. 
Na przykład w Nowej Hucie w Bieńczycach w ramie na tle biało-czerwonej flagi 
umieszczono koronę cierniową, zaś w parafii Pychocice ramę wypełniała 
więzienna krata. Pustym ramom towarzyszyły zawsze symbole nawiedzenia: 
ewangeliarz i maryjna świeca. 4 kwietnia 1967 roku, gdy odbywało się 
nawiedzenie w Nowym Targu, ówczesny arcybiskup krakowski Karol Wojtyła 
powiedział: „Stoimy wobec pustych ram, lecz te ramy mają dla nas swoją 
bolesną wymowę -  są cząstką naszego krzyża[...]. Maryja jest wyrazem miłości 
powszechnej jednoczącej. W tej miłości nikt nie jest pominięty, nikt nie jest 
odtrącony, choćby odtrącał. Wszyscy jesteśmy nawiedzani, wszyscy jesteśmy 
do nawiedzenia zaproszeni". Ból pustych ram Karol Wojtyła poniósł aż do 
Watykanu. 
15 lat później już jako Papież w jednej z modlitw na jubileusz 600-lecia Jasnej 
Góry mówił: „Przypominam raz jeszcze ten czas, kiedy byłaś więziona na szlaku 
nawiedzenia, a jednak nawiedzenie trwało nadal. Nie przybywał do parafii 
Twój obraz, ale Ty przybywałaś bez obrazu -  w pustych ramach i poprzez te 
puste ramy wszyscy przeżywali Twoją obecność tak samo -  boleśniej, może 
głębiej. Wierzyli, że nie możesz być nieobecna w dniu, w którym miałaś 
przybyć. Wierzyli, że nie można Ci zamknąć drogi!" Niezwykłe owoce 
nawiedzenia pokazują 
statystyki: w ówczesnej 
diecezji gorzowskiej np. 
aż z 1282 małżeństwa 
żyjące dotąd w grzesznym 
związku cywilnym 
zawarły sakrament 
małżeństwa. W 
archidiecezji 
wrocławskiej było takich 
przypadków 3238.  



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE. AKT ZAWIERZENIA POLSKI 
Tak jak już pisałam w poprzednim numerze, akt oddania się św. Józefowi jest 
przede wszystkim zbliżaniem się do Jezusa Chrystusa. Jest wiec to proces 
nawracania się. Nawrócenie jest przede wszystkim aktem osobistym. To ja się 
muszę nawrócić. I to ja muszę robić porządek ze swoim życiem. Natomiast są 
pewne wady, które dotyczą nie tylko mnie, ale są zauważalne także u innych. 
Dlatego możemy mówić o wadach narodowych, tak jak to robił bł. prymas 
Wyszyński. Jednak, gdy zmienimy się my, gdy w życiu każdego z nas będzie 
mniej grzechów, a więcej będzie Ewangelii, wtedy będziemy zmieniać oblicze 
naszego narodu. 
W naszych czasach, kiedy to po brunatnym i czerwonym komunizmie, nastaje 
błękitny, czy tęczowy komunizm, szczególnie atakowani są kapłani. W 
poprzednim numerze była informacja o kapłanach z obozu koncentracyjnego 
w Dachau, którzy zawierzyli się św. Józefowi i ocaleli. Powinniśmy też pamiętać 
o księżach, którzy cierpieli w czasie II wojny światowej w imię wierności 
Chrystusowi i Kościołowi; pośród nich wielu oddało swoje życie. Księża, którzy 
przeszli przez piekło obozu, dali niezwykłe świadectwo wierności Bogu, 
Kościołowi i swojemu powołaniu. Mogą więc być przykładem wierności raz 
danemu słowu oraz wytrwałości w  przeciwnościach. Postawa tych 
Męczenników jest zaproszeniem do głębszego zaufania i oddania Jezusowi 
Chrystusowi. 
Ważnym wątkiem kapłańskim jest pragnienie przemiany serc kapłanów, aby 
stawały się one ojcowskie na wzór serca św. Józefa. Kapłańskie serce ma być 
ojcowskim sercem, wrażliwym, troskliwym, bliskim. Modlimy się za kapłanów 
do św. Józefa, aby byli tak jak on wierni, by stawali się odpowiedzialnymi 
ojcami duchowymi. Józef na tej drodze jest wzorem.       Wprawdzie św. Józef 
bardzo często jest podawany jako wzór dla ojców rodzin. Natomiast wzorem 
dla kapłanów jest Pan Jezus. A jednak św. Józef jest dobrą pomocą, szczególnie 
w momentach osobistych  kapłańskich kryzysów. Przygotowano  zawierzenie 
się św. Józefowi na dzień 7 października, tj. czwartek -  w uroczystość Matki 
Bożej Różańcowej. Ważne daty związane z kultem św. Józefa zawsze są 
związane ze świętami maryjnymi. Uroczystości rozpoczną się w sanktuarium 
kaliskim o 18.00 i będą transmitowane przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. 
Centralnym punktem będzie uroczysta Msza święta z aktem zawierzenia nas i 
naszej Ojczyzny św. Józefowi. Na Mszę świętą zaproszono wszystkich 
metropolitów z Polski.  



PAŹDZIERNIKOWY RÓŻANIEC 
 

Modlitwa różańcowa jest bardzo ważnym elementem naszego 

chrześcijańskiego życia. Pisałam już wcześniej o tym, jak ta modlitwa powstała. 

Pisałam o wołaniu Maryi i Jej prośbach , abyśmy tę modlitwę jak najczęściej 

odmawiali. Na wielu fotografiach nowobłogosławieni: kard. Stefan Wyszyński 

i matka Elżbieta – Róża Czacka trzymają w ręku różaniec. Przypomnijmy też 

naleganie Matki Bożej w Fatimie, która prosiła, aby trójka dzieci codziennie 

odmawiała różaniec. Przez Łucję, Hiacyntę                     i Franciszka ta prośba 

dociera do nas.  

Modlitwa różańcowa uważana jest za 

doskonały egzorcyzm. Powiedziano o niej, 

że jest karabinem maszynowym, 

wycelowanym w szatana. Taka zbiorowa 

modlitwa jest prawdziwym szturmem do 

nieba. Wyobraźmy sobie, że nie tylko tu      w 

Czarżu ludzie przebierają paciorki różańca, 

ale we wszystkich parafiach           w Polsce. 

W tym roku módlmy się we wszystkich 

intencjach, które dotyczą nas                  i naszych bliskich. Przede wszystkim 

zanośmy wstawiennicze prośby o stan nieba dla duszyczek cierpiących w 

czyśćcu. Prośmy też o oddalenie pandemii. Módlmy się za tych, którzy zabijają 

ludzi, m.in. za decydujących się na aborcję i eutanazję oraz tych, którzy 

dokonują tej eksterminacji. Módlmy się za dzieci i młodzież, by Bóg Ojciec 

zechciał przemienić ich tak, by nie pamiętały skutków okrutnej pandemii. 

W końcu nie zapominajmy o rządzących naszym państwem, a także                  o 

członkach opozycji politycznej. Módlmy się za nich.  

Jest jeszcze wiele spraw, które dotyczą bezpośrednio naszego życia. Listę ich 

można ciągnąć bardzo długo. 

Tylko Pan Bóg decyduje – dopuszcza,co może się zdarzyć lub nie. Prośmy 

naszego Pana, Stworzyciela o Jego miłosierdzie względem nas. 



P I S M A   J A N O W E 

Listy Katolickie 

W dzisiejszym numerze postanowiłem pochylić się nad tematyką listów św. 

Jana. Listy katolickie = powszechne. Te, które dotyczą powszechnych 

problemów wspólnot wyznaniowych. Nie są one podobne do listów św. 

Pawła, które stricte dotyczą jakiejś jednej/wąskiej 

wspólnoty. Poruszają wiele problemów ze wspólnoty 

Janowej, ale o charakterze powszechnym. Mówią 

głównie o ostatnim etapie formowania się wspólnoty 

(czas po 90 roku, po uformowaniu się Ewangelii). 

Autor listów nie przedstawia się nam z imienia 

i nazwiska, ale ma zamiar odnieść się do pewnych 

konkretnym treści.  

Listy w czasach starożytnych była popularną formą 

wymiany myśli. Były one dostarczane bądź przez posłańca, bądź przez 

kogoś, kto był w danym miejscu przejazdem i mógł je zabrać do 

wskazanego miejsca. Listy prywatne zaczynały się od przedstawienia 

nadawcy. W drugim oraz trzecim liście św. Jana już w pierwszych 

wersetach czytamy, kto jest ich nadawcą i do kogo są skierowane: Prezbiter 

do wybranej Pani (2 J 1,1) oraz Prezbiter do umiłowanego Gajusa (3 J 1,1). 

Po zwróceniu się do adresata po imieniu, nadawca w kilku słowach kieruje 

do niego pozdrowienia. Umiłowany życzę Ci pomyślności oraz zdrowia (3 J 

1,2). Po pozdrowieniu pojawia się zasadnicza treść, a na końcu jakaś 

zachęta/pocieszenie/nadzieja na spotkanie. Mam nadzieję, że zobaczę Cię 

wkrótce i wtedy osobiście porozmawiamy. Pokój niech będzie z Tobą 

(3 J 1,14).  

Listy św. Jana są bardzo krótkie. Dłuższy jest jedynie pierwszy list.   

Przyjrzyjmy się zatem poszczególnym listom, aby dobrze zrozumieć, sens 

przedstawianych przez autora natchnionego myśli.  Jeżeli chodzi 

o pierwszy list, pojawiają się wątpliwości, czy w ogóle jest listem. Nie ma 



pozdrowienia, określenia nadawcy, tożsamości adresata. Przypomina 

bardziej egzortę (krótkie kazanie napominające). Być może jest częścią 

jakiegoś tzw. dwupaku, gdzie w pierwszej części była klasyczna formuła 

listu, co można zauważyć w drugim rozdziale, w pierwszych dwóch 

wersetach. W dalszej części następuje rozwinięcie zasadniczej myśli. 

Pierwszy list św. Jana ma inną formę literacką Nie ma tu ani nadawcy, ani 

adresatów. Jest on jednak raczej jednego autorstwa. Świadczy o tym styl, 

wspólne tematy, gramatyka. Nie ma tu pozdrowień końcowych, modlitw. 

Niektórzy mówią, że to swoisty esej perswazyjny, przekonujący do 

pewnych postaw.  

Drugi list św. Jana jest pisany jest przez tzw. „Starszego”, czyli prezbitera 

(kogoś ważnego w lokalnym Kościele), który pisze do „Wybranej Pani”. W 

pewnym momencie przestaje się tak zwracać i w tekście używa drugiej 

osoby liczby mnogiej. Wtedy okazuje się, że „Wybrana Pani” to jakaś 

wspólnota. Nie jest to jego rodzima wspólnota, ale jakaś zaprzyjaźniona. 

Jest to wspólnota przebywająca może gdzieś w pobliżu, albo wspólnota, 

która została mu powierzona (analogia z biskupem wysyłającym do jakiejś 

parafii swój list).  

Trzeci list wydaje się mieć tego samego autora. Świadczy o tym styl, 

wspólna tematyka. Autor mówi też o sobie jako „Starszym”, ale zwraca się 

do Gajusza. Można zatem przypuszczać, że jest to list prywatny. O ile drugi 

list adresowany był do wspólnoty, o tyle trzeci adresowany jest do jednego 

członka danej wspólnoty. To Gajusz, którego adwersarzem jest Diotrefes. 

Pojawia się w tym liście również postać Demetriusza. Jest to list poparcia w 

sporze między Demetriuszem a Diotrefesem. 

Trzy listy Janowe wykazują znaczne podobieństwo doktrynalne i literackie 

z Ewangelią św. Jana. Pierwszy list św. Jana był skierowany do Kościołów 

w Azji zagrożonych błędami doktrynalnymi. W drugim liście jest omawiany 

problem fałszywych nauczycieli. Trzeci list dotyczy konfliktu autorytetów 

w jednej ze wspólnot podległych apostołowi Janowi.  

kleryk Łukasz Nehring 



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

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

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

 

PONIEDZIAŁEK (4.10.21) św. Franciszka z Asyżu, zakonnika 

17.00 + Zdzisław Szmajda (3) 
17.30 różaniec (poniedziałek – piątek, sobota – ok. 17.45) 
 

WTOREK (5.10.21) Rocznica Poświęcenia Bazyliki Katedralnej  
   w Toruniu, święto 

17.00 + Bogdan Kurzyński (od koleżanki p. Marysi Durlik) 
 

ŚRODA (6.10.21) św. Faustyny Kowalskiej, zakonnicy 

17.00 + Adam Wojciechowski – 20.rś 

 

1. CZWARTEK (7.10.21) NMP Różańcowej 
17.00 o Boże błogosławieństwo, zdroje łask, głęboką wiarę, dobre, 
godne i dostatnie życie dla pp. Andrzeja i Wiolety Carter i ich dzieci 

17.30 – 18.30 różaniec i GODZINA ŚWIĘTA 

 

PIĄTEK (8.10.21)  
17.00 + Zofia Gierlicka (5) 
 

SOBOTA (9.10.21)  
15.00 Msza św. z okazji Dnia Seniora 

17.00 LITURGIA NIEDZIELNA: + Jadwiga Dubel – 17.rś i + Adam 
 Wojciechowski – 20.rś 

18.00 ++ Emilia (3) i Henryk Knapinscy 

 

NIEDZIELA (10.10.21) XXVIII ZWYKŁA 

  9.00 + Wiesław Oświeciński – 11.rś (od żony i synów) i + Emilia 
 Gruszka 



DLA NASZYCH NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW 

KOLOROWANKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEZUS 



 K O B I E T A,  K T Ó R A  P O K O N A Ł A  Z Ł O! 

„WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ”(1) 
Od jakiegoś czasu zastanawiam się, dlaczego bł. Stefan 
Wyszyński tak bardzo zawierzył Matce Bożej. Taką samą 
postawę przyjął kardynał August Hlond. A św. Jan Paweł II 
oddał samego siebie w niewolę Maryi – TOTUS TUUS MARIA. 
„Wszystko postawiłem na Maryję”. Dlaczego? W kilku 
odcinkach nowego cyklu postaram się odpowiedzieć na to 
pytanie. Chociaż odpowiedź znajduje się w najmądrzejszej 

książce świata – Biblii. 
Księga Rodzaju. Początek. Początek doskonałego stworzenia przez Pana Boga, 
który jako jedyny jest wieczny. Najpierw istniał tylko Bóg w miłości zawartej w 
Trzech Osobach zjednoczonych w jednej boskiej naturze. Później powstał 
wszechświat, aniołowie, kosmos i ludzie zobaczyli zewnętrzny wyraz tej 
miłości, dającej życie tylko stworzeniom pięknym i dobrym, w których Stwórca 
sobie upodobał. Księga ta ukazuje, że według planu Bożego kobieta stworzona 
była na końcu. Tak jakby jej wszystko było podporządkowane. Boży plan już 
wtedy dotyczył najważniejszego momentu w dziejach stworzenia i historii 
ludzkości. WCIELENIA. Ewa i Maryja. Wszystko, co Bóg daje nam w postaci 
łaski, zostaje nam dane przez pryzmat naszego wyboru. Ewa powiedziała Panu 
Bogu „nie”. Maryja w pokorze wyśpiewała swoje radosne „fiat” – „tak”, 
zgadzam się. Czasami wydaje mi się, że Bóg tak stworzył kobietę, by mogła 
spełniać ważną rolę w wielu sytuacjach ludzkiego życia. Kilka przykładów: 
potrafimy myśleć szczegółami, dostrzegać ważność małych spraw, miłujemy, 
a nasza miłość jest wielka. Nasze złe rozumienie kobiecości może tę miłość 
zniszczyć, choć z drugiej strony, kiedy pojmiemy kobiecość tak jak Maryja, 
jesteśmy w stanie wychowywać dzieci, tworzyć Boży klimat wspólnot 
rodzinnych, parafialnych; możemy świadomie kształtować siebie oraz 
pomagamy młodzieńcom stawać się prawdziwymi mężczyznami. Gdy kobieta 
zrozumie jej rolę, widzi także ból, cierpienie i ogromny krzyż, bo wtedy Pan 
Jezus staje się jej Mistrzem. 
Zatem kobieta taka jak Maryja jest wyjątkowym skarbem, narzędziem 
w rękach Pana Boga. Wydaje mi się, że to stało się przyczyną, że wielcy ludzie: 
św. Jan Paweł II, bł. Stefan Wyszyński, kard. August Hlond postawili wszystko 
na Maryję.  

To zdjęcie, 

http://ortografia4.appspot.com/wiki/Obraz_Naj%C5%9Bwi%C4%99tszej_Maryi_Panny_Nieustaj%C4%85cej_Pomocy
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