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Czytania: (Iz 53,10-11); (Hbr 4.14-16); Psalm: (33)  

Słowa Ewangelii wg św. Marka (10.35-45) 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO     

„Kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą 

waszym”. 

Chcemy rządzić, a nie służyć. Swoją wielkość upatrujemy we 

władzy, w stanowiskach, tytułach i majętnościach. Zapominamy o 

przykładzie, jaki dał nam Jezus. Rządzimy się w domach, w pracy, w 

swoich środowiskach. Chrystus każe nam dziś zdjąć koronę i 

zakasać rękawy. Służba rodzi miłość, a władza ucisk, tyranię i 

konflikty.  

Przestańmy panować nad innymi. Zapanujmy wreszcie nad sobą!  

Syn Boży własnym 

przykładem pokazuje, jak 

wielką wartością jest 

służba drugiemu, 

posunięta aż do ofiary ze 

swego życia. Dzisiejsze 

Słowo Boże może nam 

pomóc zrozumieć 

tajemnicę Chrystusa 

Sługi i naszej służby bliźniemu. 

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


SŁOWO BISKUPA TORUŃSKIEGO 

Z OKAZJI ROZPOCZYNAJĄCEGO SIĘ SYNODU 
„KU KOŚCIOŁOWI SYNODALNEMU” 

 

Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia, 
Kościół nieustannie wsłuchuje się w głos swoich członków oraz nasłuchuje 

głosu świata, by droga, którą kroczy i którą prowadzi ludzi do zbawienia 

stawała się drogą bezpieczną i dostępną dla każdego człowieka. Umiejętność 

słuchania jest nieodzownym elementem drogi wiary. Uczy nas tego sam Mistrz, 

nasz Pan Jezus Chrystus. Wielokrotnie zadawał swoim słuchaczom pytania i 

skłaniał ich do refleksji. Gdy dotarł ze swoimi uczniami pod Cezareę Filipową, 

prosił, by przedstawili Mu opinie na Jego temat, które usłyszeli od 

mieszkańców Ziemi Świętej (por. Mt 16, 13-20). Apostołowie skrupulatnie 

przedstawili zasłyszane opinie, nie wykluczając nawet tych najbardziej 

nieprawdopodobnych czy absurdalnych. Już w pierwszych latach 

ewangelizacyjnej misji Apostołów zwołano Sobór Jerozolimski, który po 

wysłuchaniu każdej ze stron podjął ważne decyzje dla rozwoju młodej 

wspólnoty chrześcijan (por. Dz 15, 1-35).  

W takim duchu należy spojrzeć na Synod zwołany przez papieża Franciszka 

pod hasłem „Komunia, uczestnictwo, misja”, którego etap przygotowawczy 

odbędzie się we wszystkich diecezjach świata. To czas wsłuchiwania się w głos 

członków Kościoła oraz nasłuchiwania głosu świata, któremu mamy nieść 

Chrystusa. To wielka szansa budowania jedności między siostrami i braćmi w 

wierze oraz wrażliwości na tych, którzy żyją obok nas. Synod może pozwolić 

zarówno teraz, jak i w przyszłości reagować żywo na problemy ludzkie, 

realizować dzieło nowej ewangelizacji, duszpasterstwa, dialogu i docenić rolę 

wiernych świeckich, którzy, kierując się zmysłem wiary, wnoszą nieoceniony 

wkład w misję Kościoła. 
Wsłuchiwanie się w głos świata nie musi prowadzić do destrukcji wartości czy ich 

liberalizacji. Ufam, że Synod pozwoli na dostrzeżenie wielu aktualnych 

problemów, które w duchu objawionej Prawdy, którą jest sam Chrystus, będziemy 

mogli podjąć, by umocnić to, co słabe i ukazać drogę nawrócenia, miłości i pokoju.  

Uroczysta inauguracja Synodu w naszej diecezji odbędzie się 

17 października w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. 

Wszystkich diecezjan proszę o modlitwę w intencji Synodu, aktywne 

włączenie się w jego przebieg i troskę o własne uświęcenie, byśmy mogli 

budować świat pełen Boga. 

Z serca wszystkim błogosławię 

Wasz biskup Wiesław 



Synod Biskupów: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, 

uczestnictwo i misja” – diecezjalny etap przygotowań. 
 

17 października (tj. niedziela), godz. 15.00 – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

– Msza Święta otwierająca diecezjalny etap przygotowań do Synodu. 
 

Do końca października 2021 roku: 

- przygotowanie i rozesłanie ankiet synodalnych do parafii oraz do wspólnot, 

ruchów i stowarzyszeń zrzeszonych w Diecezjalnej Radzie Ruchów i 

Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Toruńskiej, 

- uruchomienie na stronie internetowej Diecezji Toruńskiej zakładki 

poświęconej Synodowi z interaktywnym formularzem ankiety synodalnej. 
 

- 20 grudnia zamknięcie interaktywnego formularza ankiety synodalnej 
 

Do 23 grudnia 2021 roku: 

- organizacja spotkań roboczych w parafiach, sporządzenie relacji ze spotkań – 

odpowiedzi/syntezy na pytania ankiety synodalnej i przesłanie ich do 

Diecezjalnego Delegata ds. Synodu (termin dotyczy również wspólnot, ruchów 

i stowarzyszeń) na adres: Kuria Diecezjalna Toruńska, ul. Łazienna 18, 87-100 

Toruń lub mailem: synod@diecezja-torun.pl 
 

Do końca stycznia 2022 roku: 

- analiza przesłanych odpowiedzi oraz przygotowanie syntezy przez 

Diecezjalny Zespołu ds. Synodu 
 

Ksiądz Biskup Wiesław Śmigiel zatwierdził skład Diecezjalnego Zespołu ds. 

Synodu. 

 

Modlitwa o owoce Synodu 
Stajemy przed Tobą, Duchu Święty, zgromadzeni w Imię Twoje. Z Tobą 

jedynie, który nas prowadzisz; zamieszkaj w naszych sercach, naucz nas 

drogi, którą mamy iść i jak mamy nią podążać. Jesteśmy słabi i grzeszni; nie 

dozwól, abyśmy wprowadzali nieład. Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła 

nas na niewłaściwą drogę, albo stronniczość wpływała na nasze działania. 

Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność, abyśmy mogli razem podążać do 

życia wiecznego, i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy i tego, co jest słuszne. 

O to wszystko prosimy Ciebie, który działasz w każdym miejscu i czasie, w 

komunii Ojca i Syna, na wieki wieków. Amen. 



BŁOGOSŁAWIONY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
SOLI DEO PER MARIAM – Jedynemu Bogu przez Maryję 

Prymas Hlond już na długo przed wojną zwrócił uwagę na młodego wówczas 
księdza z Włocławka -  Stefana Wyszyńskiego redaktora prestiżowego pisma 
„Ateneum Kapłańskie". Nadto zdecydowanego w działaniu i gorliwie 
poświęcającego się sprawom Bożym. Żarliwie zaangażowanego w sprawy 
robotnicze i przestrzegającego świat pracy przed iluzją i demagogią 
komunistycznych ideologów. Tuż po wojnie ks. Wyszyński zaimponował ks. 
kard. Hlondowi błyskawicznym zorganizowaniem seminarium duchownego 
we Włocławku, diecezji, z której połowa kapłanów została zamordowana. 
Później kardynał gorąco zachęcał ks. Wyszyńskiego do objęcia diecezji 
lubelskiej. W poczuciu wielkiej odpowiedzialności ks. Wyszyński długo wahał 
się z podjęciem decyzji, mając świadomość, że będzie najmłodszym biskupem 
w Episkopacie. Konsekracja biskupa lubelskiego odbyła się 12 maja 1946 r. na 
Jasnej Górze. A już 8 września 1946 r. podczas poświęcenia Polski 
Niepokalanemu Sercu Maryi cały episkopat zobaczył nieprzeciętne zalety 
umysłu i serca nowego pasterza lubelskiego. 
Na łożu śmierci Prymas Hlond dwukrotnie informował Piusa XII, że widzi 
w biskupie z Lublina swojego następcę. W archiwum prymasowskim znajduje 
się ostatnia wola ks. kardynał Hlonda podyktowana sekretarzowi 
ks. Antoniemu Barankowi i spisana przez niego. Prymas prosił w niej, by papież 
Pius XII mianował ks. biskupa Wyszyńskiego jego następcą. Jak bardzo ze 
zdaniem ks. kardynała Hlonda liczył się Papież, świadczy fakt, że już 12 
listopada 1948 r. została przez niego podpisana nominację dla biskupa 
lubelskiego na arcybiskupa gnieźnieńsko - warszawskiego, a tym samym 
Prymasa Polski. Decyzja Stolicy Apostolskiej była szokująca, gdyż w gronie 
faworytów widziano hierarchów już bardzo zasłużonych, takich jak arcybiskup 
poznański Walenty Dymek czy książę Adam Stefan Sapieha, metropolita 
krakowski. Testament gasnącego Prymasa Hlonda nowy Prymas uznał za 
zobowiązanie i program w swojej posłudze pasterskiej. Ufny w orędownictwo 
i opiekę Matki Najświętszej, Prymas Wyszyński przez całe życie służył Soli Deo 
(tylko Bogu) z pomocą Maryi i przez Maryję (per Mariam). W swoim nauczaniu 
Ojciec wielokrotnie nawiązywał do Hlondowego proroctwa o zwycięstwie 
Maryi. Mówił po latach: „Głęboko wierzymy, że zwycięstwo przyjdzie! Jak 
odeszły do Boga kardynał prymas  

 



Hlond, wszyscy biskupi w Polsce wierzą, że gdy ono przyjdzie, będzie to zwycięstwo 
Matki Najświętszej!” (22 października 1962 r.). 

                                                        * * * 
Głęboką cześć dla Matki Bożej Stefan, późniejszy Ojciec Narodu, wyniósł 

z domu rodzinnego. W 50-lecie swoich święceń kapłańskich (3 sierpnia 1974 

r.) wspominał: „Urodziłem się w moim domu rodzinnym pod obrazem Matki 

Bożej Częstochowskiej, i to w sobotę" -  w Zuzeli 3 sierpnia 1901 r. W całym 

swoim życiu Ojciec wielokrotnie nawiązywał do modlitwy, zwłaszcza 

różańcowej, w rodzinnym domu. Tak przypomina dziecięce lata siostra 

Prymasa -  Janina Jurkiewicz: „Porządek jest taki: ojciec klęczy z przodu, jest 

nam przykładem. Dzieci obok i z tyłu, a matka na końcu". Po przedwczesnej 

śmierci matki Julianny (zm. 1910 r.) 10-letni Stefanek jeszcze głębiej przylgnął 

do Matki Najświętszej. Jak zanotował: „Po śmierci Matki naszej służąca 

domowa, zacna Ulisia, często nam mówiła o Matce Niebieskiej. Byłem sercem 

związany z pięknym posągiem Matki Bożej, stojącym na cmentarzu 

kościelnym". A później, w gimnazjum w Łomży „zaczęło się kształtować moje 

powołanie kapłańskie. I to nie gdzie indziej, tylko w tutejszej katedrze, w czasie 

mszy roratnich, na które my, uczniowie, mieliśmy chodzić, wysyłani przez 

naszego wychowawcę i profesora, u którego byliśmy na stancji". Gdy był już w 

Warszawie, w prestiżowym gimnazjum Wojciecha 

Górskiego, uczucia swoje przeniósł na posąg Matki 

Bożej Pasawskiej na Krakowskim Przedmieściu, 

przed kościołem Res Sacra Miser, gdzie zbierały się 

niektóre klasy szkolne na nabożeństwo. W czasie 

studiów w seminarium włocławskim przyszły 

Prymas związał się szczególniej z wizerunkiem 

Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski z Lichenia, 

której zawdzięczał cud uzdrowienia z tyfusu i 

gruźlicy płuc. 

 

 

 



P I S M A   J A N O W E 

Księga Apokalipsy - Listy do Siedmiu Kościołów 

Siedem Kościołów to wspólnoty znajdujące się w Azji, na terenach dzisiejszej 

Turcji. Kiedyś Turcja była terenem 

żywotnego chrześcijaństwa. Obecnie 

są to miejsca bardzo zniszczone; 

ponieważ przez stulecia muzułmanie 

zamieszkiwali te tereny zacierając 

wszelkie ślady po innych religiach. 7 

Kościołów to 7 różnych adresatów 

Apokalipsy. Kościoły te mają otrzymać proroctwo przekazane Janowi podczas 

wizji na wyspie Patmos (wyspa na morzu Egejskim, należąca obecnie do 

Grecji). Nie wiemy dokładnie, dlaczego listy kierowane są do tych Kościołów. 

Można jedynie domniemywać, że Jan miał szczególne więzi z tymi 

wspólnotami. Ważna jest liczba 7. Jak wiemy z poprzednich numerów - liczba 

7 oznacza pełnię, doskonałość, kompletność. Św. Jan wybierając 7 Kościołów, 

kieruje przesłanie do całej wspólnoty Kościoła.  
 

Kościół w Efezie - Aniołowi Kościoła w Efezie napisz: To mówi Ten, który 

trzyma w prawej ręce siedem gwiazd, Ten, który się przechadza wśród siedmiu 

złotych świeczników: Znam twoje czyny: trud i twoją wytrwałość, i to, że złych 

nie możesz znieść, i że próbie poddałeś tych, którzy zwą samych siebie 

apostołami, a nimi nie są, i żeś ich znalazł kłamcami. Ty masz wytrwałość: i 

zniosłeś cierpienie dla imienia mego - niezmordowany (Ap 2, 1-3). O co tu 

chodzi? Jak wiemy, po lekturze listów Pawłowych, misja ewangelizacyjna 

Apostoła Narodów obejmowała m.in. Efez. Prawdopodobnie jest to nawiązanie 

do spuścizny pozostawionej przez Niego w Efezie.  Gdy św. Paweł przybył do 

Efezu, miasto to słynęło z kilku rzeczy: w centrum miasta znajdowała się 

świątynia Diany Efeskiej (Artemidy), było to miasto pielgrzymkowe (kult 

Kybele - bogini płodności). Pielgrzymi zostawili wiele pieniędzy i miasto 

bardzo się wzbogacało. Przy tej okazji sporo zarabiali rzemieślnicy obrabiający 

srebro (monety, posążki Diany).  Pamiętaj więc, skąd spadłeś i nawróć się, i 

pierwsze czyny podejmij! Jeśli zaś nie - przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój 



z jego miejsca, jeśli się nie nawrócisz (Ap 2, 5).  Co oznacza stwierdzenie: 

Pamiętaj skąd spadałeś? Jest to aluzja do konkretnej sytuacji, którą mogli 

odczytać ludzie tamtych czasów i tamtego kręgu kulturowego. Ty z nieba 

spadłeś oznacza entuzjazm po odrzuceniu kultu bożków pogańskich. Twój 

entuzjazm był nieskończony, a teraz, co najwyżej, jesteś chłodny, poprawny - 

nic więcej. Nic ci wprawdzie nie można zarzucić, ale nie ma w tym, co robisz, 

miłości. Więc podejmij poprzednie czyny - mówi Duch do Kościoła. Św. Jan 

przypomina jak św. Paweł ostrzegał Efezjan, a oni mocno wzięli sobie to do 

serca i oczyścili się z błędów. Napomina, aby mocno trwali w nauce 

Chrystusowej i nie wracali do dawnych grzechów. Ma kierować nimi 

pragnienie Bożej miłości. Nie mogą być obojętni, bo to prowadzi do utraty 

relacji z Bogiem.  Jeśli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik z twojego 

miejsca (Jezus jest tym, który się przechadza pośród świeczników). 

Przechadzka wśród 7 świeczników to nawiązanie do świątyni jerozolimskiej, 

w której świecznik siedmioramienny był w zestawie świątynnym. Z drugiej 

strony chodzi tu o niezależne świeczniki na osobnych stojakach, które stanowią 

pewną całość, a pośród nich przechadza się Jezus (jest tam cały czas obecny, 

monitoruje sytuację). Jeżeli się nie zmienisz, Kościele, to poruszę ten 

świecznik, a więc poruszę fasadę Kościoła. Jest to zatem obraz zasadniczej 

interwencji, ingerencji w dotychczasowy styl funkcjonowania.  

      

Kościół w Smyrnie - Aniołowi Kościoła w Smyrnie napisz: To mówi Pierwszy i 

Ostatni, który był martwy, a ożył: Znam twój ucisk i ubóstwo, ale ty jesteś 

bogaty (Ap 2, 8-9). Ten list jest najkrótszy ze wszystkich. Nie ma tu żadnych 

potępień, tylko zachęty. Chrześcijanie w tym mieście utrzymywali się głównie 

z rzemiosła, a było ono zorganizowane w cechy rzemieślnicze – tzw. gildie.  

Rzemieślnicy skupiali się na oddawaniu kultu Rzymowi, a chrześcijanie nie 

chcieli brać w tym udziału. Z tego względu byli wyrzucani z gildii i nie mogli 

zarabiać. Nie mieli pieniędzy na utrzymanie, byli biedni. Dlatego Chrystus 

mówi: Znam twój ucisk i ubóstwo - ale ty jesteś bogaty…  C.D.N.  

kleryk Łukasz Nehring 



P O K A R M  D L A  C I A Ł A 
PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

ZIELONO NA TALERZU 

Dzisiaj zajmiemy się zdrowymi przepisami kulinarnymi, a dominującym 

kolorem na talerzu będzie zieleń. 

ZIELONA ZUPA KREM  

Składniki: seler naciowy/ 10 dag szpinaku/ 10 dag listków pokrzywy/10 dag 

natki pietruszki/ pęczek szczypiorku/ 3 ziemniaki/ 2 cebule/ ½ selera/ szklanka 

śmietany 18%/1-2 łyżeczki kardamonu, kurkumy.  

Wykonanie: W garnku zagotowujemy 2l wody. Ziemniaki, cebulę, seler 

obieramy i kroimy na ćwiartki. Seler naciowy kroimy na mniejsze kawałki. 

Wszystkie warzywa i zieleninę wrzucamy do gotującej się wody. Dodajemy 

imbir oraz pozostałe przyprawy i całość gotujemy do miękkości ziemniaków. 

Zupę miksujemy blenderem, zaprawiamy śmietaną i przed podaniem 

posypujemy posiekanym szczypiorkiem. 

SURÓWKA ZE ŚWIEŻEGO BROKUŁA 

Składniki: brokuł/ 2 jabłka/ strąk czerwonej papryki/ ½ szklanki posiekanych 

orzechów włoskich. 

Sos: 5 łyżek oliwy z oliwek/ 3 łyżki octu jabłkowego/ łyżka miodu/ sól i pieprz 

do smaku. 

Wykonanie: Różyczki brokuła 

dzielimy na kwiat i miękką łodygę 

(twardą usuwamy). Łodygi ścieramy 

na tarce jarzynowej, a kwiat na 

szatkownicy. Jabłka wydrążamy i wraz 

ze skórką ścieramy na tarce 

jarzynowej. Paprykę kroimy na małą 

kostkę. Tak przygotowane warzywa 

mieszamy z orzechami. Składniki sosu 

mieszamy i polewamy nim sałatkę. 

Podajemy jako dodatek do dań 

mięsnych. 



DLA NASZYCH NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW 

KOLOROWANKA 

ADAM  I  EWA   W  RAJU 



K O B I E T A,  K T Ó R A  P O K O N A Ł A  Z Ł O! 
BUNT I JEGO KONSEKWENCJE (3) 

Aby zrozumieć postępowanie pierwszych rodziców, cofnijmy się do pewnej 
historii aniołów. Pan Bóg stworzył drugą rasę – rasę ludzi, którzy nie posiadają 
takiej mocy jak aniołowie. Ludzie są stworzeni z prochu, pyłu ziemi. To nie 
przeszkadza Bogu miłować nas tak samo jak aniołów. Ponad to Bóg powiedział 
, że Jego pragnieniem jest tak przebóstwić człowieka, aby ten mógł 
uczestniczyć w wewnętrznej relacji miłości całej Trójcy Świętej.      W tym celu 
Bóg stworzył raj, gdzie zgromadził wszystkie łaski, jakie kiedykolwiek stworzy 
w historii wszechświata i zamknie je w jednej dziewczynie. Dlatego nazywa Ją 
„łaski pełna” – KECHARITOMENE i Ona stanie się Matką Boga – Jezusa 
Chrystusa. Ona też będzie Królową Świata, królową nieba i ziemi, a więc 
królową potężnych aniołów. Wtedy narodziła się w sercu Lucyfera zazdrość, 
której wcześniej nie doznawał.  
W Księdze proroka Ezechiela jest mowa o bardzo dziwnym zapatrzeniu się w 
siebie tego archanioła. Zaczął kontemplować siebie. Przestał wpatrywać się w 
Boga. Zapatrzył się w siebie. Dostrzegł swoje piękno i wspaniałość. Niektórzy 
egzegeci uważają, że Lucyfer był odpowiedzialny w niebie za uwielbianie Boga 
Ojca. W sztuce ukazywany jest w stroju, który dekorują instrumenty 
muzyczne. Do dziś muzyką uwielbiamy Boga, ale zwłaszcza w ostatnich 
stuleciach jesteśmy świadkami tworzenia muzyki piekielnej deprawującej 
młodzież, pełnej agresji, seksu, buntu, przekleństw itd. 
Kiedy Lucyfer zaczął uwielbiać siebie, zauważył swoją doskonałość. Wtedy 
zaczęło w nim narastać zdziwienie, że Bóg może kochać z pyłu stworzonych, 
prostych ludzi bardziej niż jego. W Lucyferze wzrastała ZAZDROŚĆ o Bożą 
miłość. Nie mógł znieść tego, że Bóg może kochać kogoś bardziej niż jego. 
Z nami dzieje się podobnie. Gdy szatan, demon odtwarza w naszych myślach 
tok myśli Lucyfera, to my nie możemy znieść tego, że Bóg może kochać kogoś 
bardziej niż nas. Zazdrość. Jeden z grzechów głównych, który powoduje naszą 
wewnętrzną deformację, w wyniku której powstają inne grzechy. Z zazdrości 
koniecznie należy się spowiadać. 
A Bóg kocha tak samo św. Jana Pawła II i Hitlera, św. Matkę Teresę z Kalkuty i 
Stalina. Bóg nie może kochać kogoś bardziej lub mniej, ponieważ On cały jest 
miłością. Dlatego On kocha tak samo Lucyfera jak i św. Michała Archanioła. Bo 
to jest – SZALEŃCZA MIŁOŚĆ BOGA. 
 


	6cb741659889d5bb6558273bb1e42dea3346a20bad4dc320a15952933936d793.pdf
	6cb741659889d5bb6558273bb1e42dea3346a20bad4dc320a15952933936d793.pdf
	6cb741659889d5bb6558273bb1e42dea3346a20bad4dc320a15952933936d793.pdf
	6cb741659889d5bb6558273bb1e42dea3346a20bad4dc320a15952933936d793.pdf
	6cb741659889d5bb6558273bb1e42dea3346a20bad4dc320a15952933936d793.pdf
	6cb741659889d5bb6558273bb1e42dea3346a20bad4dc320a15952933936d793.pdf

