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Czytania: (Pwt 6,2-6); (Hbr 7,23-28); Psalm: (18)  

Słowa Ewangelii wg św. Marka (12,28-34) 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO  

„Słuchaj , Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem”. 
Miłość Boga i bliźniego nie polega na deklaracjach. Ona wymaga 

czynu, a nierzadko wręcz zaparcia się siebie. Czy rzeczywiście 

kochamy naszego Stwórcę? Czy z miłością przyjmujemy tych, 

których mamy obok? Prawdziwe oblicze tej miłości objawia się 

szczególnie wtedy, gdy coś dzieje się wbrew nam. A przecież w 

tę miłość mamy angażować się całym sobą. Zostaliśmy ukochani 

przez Boga odwieczną miłością. Warto odpowiedzieć Mu tym 

samym.  

Dzisiaj kończy się Maryjny miesiąc różańcowy. Bł. Bartolo Longo: 

„O, błogosławiony Różańcu Maryi, / słodki łańcuchu, który łączysz nas 

z Bogiem; / więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; / wieżo 

ocalenia od napaści piekła; / bezpieczny porcie w morskiej 

katastrofie! / Nigdy cię już nie porzucimy. / Będziesz nam pociechą 

w godzinie konania. / Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. / A 

ostatnim akcentem naszych warg będzie / Twoje słodkie imię, / O 

Królowo Różańca z Pompei, / o Matko nasza droga, / o Ucieczko 

grzeszników, / o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. / Bądź 

wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, / na ziemi i w niebie”. 

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


BŁOGOSŁAWIONY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
NIEWOLNIK MARYI 

Akt oddania Maryi jest źródłem i fundamentem całej Maryjnej drogi Ojca, na 

której wyrosły wszystkie jego wielkie dzieła obrony Ojczyzny, Narodu 

i Kościoła i doprowadziły do zwycięstwa zapowiedzianego przez 

umierającego Prymasa Hlonda. Niezwykła jest historyczna ważność tego 

aktu, który przytaczam w całości: „Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, 

obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią, Orędowniczkę i Matkę moją. 

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie 

powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni 

cokolwiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej. Błagam Cię, przyjmij mnie na 

zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą we wszystkich moich 

potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych. Oddaje się 

Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik poświęcam Ci 

ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych 

uczynków moich, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, 

pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim 

bez wyjątku, co do mnie należy, według Twojego upodobania, ku większej 

chwale Boga, w czasie i w wieczności. Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i 

dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego, któremu Ty, o 

Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie oddałem się w niewolę. Wszystko, 

cokolwiek czynić będę, przez Twoje ręce niepokalane, Pośredniczko łask 

wszelkich, poddaję ku chwale Trójcy Świętej - < Soli Deo!>. Maryjo 

Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czyste oblicze 

w godzinę śmierci mojej. Amen."  

8 grudnia 1953 roku, w święto Niepokalanej, podczas czarnej nocy 

komunizmu w mrocznym pomieszczeniu z oknami zalepionymi „Trybuną 

Ludu" dokonał się dziejowy akt ratowania Narodu od szatańskiej ideologii 

bezbożnego komunizmu. Mocą tego ślubowania szedł Prymas, służąc Bogu i 

Ojczyźnie przez całe swoje święte i pracowite życie. Dzień ten i ta godzina to 

bezwzględnie kulminacyjny moment duchowy w życiu Ojca. 



PRYMAS WYPRZEDZIŁ SOBÓR WATYKAŃSKI II 

Pobożność maryjna Ojca nie była ckliwa ani dewocyjna, jak chcieli 

ją widzieć i o jaką oskarżali Prymasa przeciwnicy z kręgów tzw. 

światłych bądź postępowych katolików na francuskich gruntach. 

Ukształtowana została poprzez wnikliwe studia nad dorobkiem 

szwajcarskiego kardynała Charles’a Journeta (zm. 1891), którego 

Ojciec od młodych lat uznawał za swojego mistrza i przewodnika. 

Warto wspomnieć, że widząc żywotność Kościoła w Polsce, swój 

głęboki podziw i szacunek dla Prymasa za maryjną drogę 

polskiego Kościoła wyrażał po wielokroć Rene Laurentin (zm. 

2017), jeden z największych współczesnych mariologów. Prymas 

już w Jasnogórskich Ślubach Narodu w 1956 roku wołał do Maryi: 

„Przyrzekamy iść w ślady Twoich cnót". W tych słowach Kardynał 

wyprzedził Sobór Watykański II, który uczył, że część dla Maryi nie 

opiera się na czczym uczuciu do Niej, ale „na naśladowaniu Jej 

cnót" (katechizm KK 67) 



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 
OBJAWIENIA ŚW. JÓZEFA (1) 

Najbardziej znane są trzy objawienia. Pierwsze z nich miało miejsce we 

Francji, w Cotignac. Pewnemu mężczyźnie objawił się św. Józef i poprosił 

o podniesienie kamienia i przeniesienie go w inne miejsce. Człowiek ów 

uczynił to. Z miejsca, gdzie znajdował się głaz wytrysnęło cudowne źródełko. 

Woda z tego źródełka uleczyła i nadal leczy setki ludzi, którzy przychodzą w 

to miejsce z prośbą do Świętego o uzdrowienie. Niezwykłym jest fakt, że 

kilkunastu mężczyzn nie było w stanie ruszyć tego kamienia. Św. Józef w 

sposób proroczy zachęca każdego z nas do zaufania w pełni Panu Bogu, do 

bezkompromisowej wiary w to, że On jest Panem dokonującym rzeczy 

niemożliwe. Uczy nas posłuszeństwa Panu Bogu, nawet do uczynienia 

czegoś, co po ludzku jest niewykonalne. Tak jak on w swoim życiu tak i my 

powinniśmy korzystać z danych nam łask, bo one nas umacniają, sprawiają, 

że to, co po ludzku wydaje się niemożliwe, jest proste i możliwe do 

wykonania. (cdn.) 

LISTOPADOWA REFLEKSJA 2021 

Przed nami szczególne dni: uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. 
To dni, kiedy na grobach zapłoną znicze i pojawią się bukiety kwiatów. Będzie to 
także okazja do zadumy i refleksji nad naszym życiem, które kiedyś też się 
skończy. Może w codziennej bieganinie nie znajdujemy czasu, aby pomyśleć o 
wieczności, o tym, co po mojej śmierci. A może w ogóle nie dokonujemy refleksji 
nad tym, że ostatecznie śmierć jest rzeczywistością, która i mnie spotka. 

We Wszystkich Świętych (1 listopada) wspomina się tych zmarłych, którzy 
dostąpili łaski zbawienia. Święto ustanowiono przede wszystkim ku czci 
świętych anonimowych, niewyniesionych oficjalnie na ołtarze. 

Wszystkich Świętych sąsiaduje w kalendarzu liturgicznym z Dniem Zadusznym 
(2 listopada), stanowiącym wspomnienie wszystkich zmarłych, którzy nie 
osiągnęli jeszcze pełnej szczęśliwości, ale oczekują na nią w czyśćcu. Wiara w 
czyściec pobudza nas do uczynków miłosiernych względem zmarłych, przez 
które możemy im przyjść z pomocą. Jest ich wiele: modlitwa, zyskany odpust, 
zamówiona msza święta, przyjęta w ich intencji Komunia święta, wypominki, 
dobry czyn lub cierpienie ofiarowane w ich intencji. 



Postarajmy się uporządkować groby naszych bliskich zmarłych. To wyraz 
naszej pamięci, szacunku, miłości i więzi, jaka nas wciąż z nimi łączy. Nie 
zatrzymujmy się jednak tylko na zewnętrznych oznakach naszej relacji z nimi. 
Pamiętajmy, że oni o wiele bardziej potrzebują naszej pomocy duchowej. Nie 
szczędźmy jej. Jeśli bowiem okaże się, że dzięki niej zakończy się ich 
czyśćcowe cierpienie i dostaną się do nieba, zyskamy sobie przyjaciół, którzy 
będąc blisko Pana Boga, będą się wstawiać za nami.  

Naszym szacunkiem i wdzięczną pamięcią modlitewną otaczajmy zawsze groby 
bohaterów narodowych, żołnierzy, którzy walczyli o wolność i niepodległość 
naszej Ojczyzny, nauczycieli i kapłanów. 

I w końcu postarajmy się o chwilę refleksji nad własnym życiem, albowiem nie 
wiemy, kiedy ono się zakończy i podzielimy los tych, których w te dni 
odwiedzamy. O pewnym paradoksie powiedział niegdyś śp. ks. Piotr 
Pawlukiewicz: „To nie jest tak, że oni umarli, a my żyjemy. To oni żyją, a my 
umieramy”. I z tą refleksją Was pozostawiam… 

ksiądz proboszcz 

A teraz pewne wyjaśnienia dotyczące przepisów i zasad związanych 

z użytkowaniem cmentarza parafialnego. 

Zgodnie z ustawą państwową z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

zmarłych (Dz. U. z 2000 r. nr 23, poz. 295 z późn. zm.) miejsce na cmentarzu jest 

dzierżawione. Po 20-tu latach od ostatniego pochówku w danym grobie ((tzw. 

pokładne) należy dokonać prolongaty, czyli przedłużenia rezerwacji miejsca. 

Oczywiście o ile komuś zależy na zachowaniu danego miejsca ze względu na 

przodków, bądź też myśląc o członkach rodziny w przyszłości. Przedłużyć można na 

dowolną ilość lat. Każdy rok przedłużenia należy pomnożyć przez 20 zł (chyba 

najniższa stawka w okolicy). W ramach porządkowania spraw cmentarnych nie są 

zwykle pobierane opłaty zaległe. Można to uczynić osobiście, ale też zdalnie 

wpłacając na konto parafii daną kwotę. W tytule należy wpisać imię i nazwisko 

osoby zmarłej bądź namiary grobu np. C/5/7. Do księgi cmentarnej (platformy 

elektronicznej CMENTARNIK) musimy też wpisać dysponenta miejsca, kto jest 

odpowiedzialnym opiekunem: imię i nazwisko, a także przynajmniej dokładny adres. 

Potwierdzenie wpłaty i wpisania wszystkich danych może być przesłane na adres e-

mailowy. 

Parafia Narodzenia NMP 

ul. Chełmińska 18 

86-070 Czarże 

Nicolaus Bank Toruń 70 9511 0000 0016 1109 2000 0010 

biuro@czarze.parafia.net.pl 

mailto:biuro@czarze.parafia.net.pl


P I S M A   J A N O W E 

Sto czterdzieści cztery tysiące w Apokalipsie św. Jana 

Refleksje nad Księgą Apokalipsy pragnę zakończyć dwoma fragmentami, 
które szczególnie mnie zainteresowały. I usłyszałem liczbę 
opieczętowanych: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych ze 
wszystkich pokoleń synów Izraela (Ap 7, 4).  Potem ujrzałem: A oto Baranek 
stojący na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieści cztery tysiące, mają imię 
Jego i imię Jego Ojca wypisane na czołach (Ap 14,1).  Postanowiłem odkryć 
coś więcej na temat wyżej wspomnianych wizji. Postaram się zagłębić w myśl 
autora natchnionego. Nakłonić siebie oraz innych do refleksji nad tym, co 
autor natchniony chce przekazać czytelnikowi Apokalipsy przez te dwa opisy. 

Liczbę 144 000 spotykamy w dwóch wizjach apokaliptycznych. Pierwsze 
pytanie, jakie może nasunąć się potencjalnemu czytelnikowi - czy mamy do 
czynienia z tą samą grupą osób, czy z dwiema różnymi.  Idąc krok dalej, nie 
sposób nie zauważyć, że w Ap 7,4 oraz 14, 1 jedni i drudzy są naznaczeni. Jest 
to charakterystyczne podobieństwo. Czy są w tekście różnice?  Na pierwszy 
rzut oka - w pierwszym opisie nie ma żadnego odniesienia do Baranka. W 
przeciwieństwie do drugiego opisu. W dalszych wersetach siódmego 
rozdziału możemy przeczytać, że opieczętowani przychodzą z wielkiego 
ucisku i opłukali swe szaty i w krwi Baranka je wybielili (Ap 7, 14). Czytając 
dalej czternasty rozdział dowiadujemy się, że 144 000 istot idzie za 
Barankiem oraz że są nienaganni (Ap 14, 4-5). Zatem trzeba zagłębić się w 
dalszy tekst, by odkryć sens tych wizji. Wróćmy do zasadniczego 
podobieństwa: sto czterdzieści cztery tysiące opieczętowanych. Według 
egzegetów liczba ta jest symbolem. Nawiązuje do liczy apostołów (12) oraz 
dwunastu pokoleń Izraela pomnożonych przez 1000. Dlaczego liczba 
dwanaście jest pomnożona przez tysiąc?  Badacze Pisma Świętego 
wnioskują, że liczba 1000 w Apokalipsie św. Jana oznacza pełnię czasu. 
Szerzej ujmując - okres od zakończenia prześladowań do całkowitego 
zwycięstwa świętych. W przeciwieństwie do sformułowania „krótki czas”, 
jaki pozostał wrogom Kościoła (Ap 6,11). Krótki czas symbolizuje chwilowość, 
nietrwałość, przemijanie. Wszyscy zbawieni, w liczbie 144 tysięcy, zostali 
opieczętowani przez Boga na wieczne z Nim królowanie. 



W opinii egzegetów chodzi o tę samą grupę osób w obydwu wizjach. 
W patrzeniu na te wersety trzeba zastosować zasadę komplementarności. 
Nie wydaję się, aby autor pisał o dwóch różnych grupach. Ani traktował je 
jako oddzielne. Autor chciał przekazać pewne prawdy teologiczne dotyczące 
charakterystyki obydwu. Warto zwrócić uwagę na czynność opieczętowania. 
Ten obraz może być aluzją do Księgi Ezechiela (9,4). Podczas zburzenia 
Jerozolimy w 586 r. przed Chr., na czołach tych, którzy nie skłonili się do 
bałwochwalstwa, został odciśnięty znak – ostatnia litera alfabetu 
hebrajskiego, która jest podobna do znaku krzyża. Autor Apokalipsy nie 
odnosi się jednak do tego znaku. Widzimy podobieństwo na zasadzie 
opieczętowania. Księga Apokalipsy ukazuje mam przesłanie, że od momentu 
opieczętowania przez Baranka ludzkość dzieli się na tych, którzy mają na 
czole pieczęć Boga i na tych, którzy jej nie mają.  Kontynuując ten tok 
myślenia można stwierdzić, że Pieczęć Boża oznacza przynależność do Boga, 
ale zarazem zawiera w sobie ideę opieki ze strony Boga.  W Ap 14, 4-5 
opisana jest ciekawa wizja dziewiczego orszaku, o której warto wspomnieć. 
Egzegeci tłumaczą, jak należy rozumieć tę wizję.  Wśród idących za 
Barankiem nie znajdą się tylko mężczyźni, którzy nigdy nie współżyli z 
kobietą. Do grona zbawionych wejdą jedynie ci, którzy nie zdradzili Boga 
obcując z innymi bogami i nie splamili się z wielką nierządnicą pijaną krwią 
świętych i krwią świadków Jezusa, o której mowa w rozdziale 17. 

Można rzec, że te dwie wizje przedstawiają wszystkich, którzy byli wierni 
Bogu. Jest to obrazowy opis zmuszający czytelnika do myślenia. Tak jak cała 
Księga Apokalipsy. Wizje apokaliptyczne mogą przerażać. Apokalipsa nie 
została jednak napisana, by przestraszyć, ale ku pokrzepieniu. Pan Bóg jest 
miłosierny i pragnie, aby każdy osiągnął wieczne szczęście w Królestwie 
Niebieskim. W śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa mamy tego jasny 
obraz. Bóg odkupił nas i zaprasza do skorzystania z daru zbawienia.  Duch 
Święty działa pobudzając umysły ludzkie do wejścia na drogę zbawienia. 
W dzisiejszym świecie potrzeba modlitwy.  W intencji wszystkich ludzi.  
O wytrwanie w wierze, dla tych, którzy są wierni Słowu Bożemu. Dla 
błądzących - o wejście na drogę zbawienia. Prośmy Pana naszego 
i Zbawiciela, aby przez ten tekst, pobudzał ludzkie sumienia do nawrócenia i 
otwarcia serc na działanie Bożej łaski.       

kleryk Łukasz Nehring 



JAKŻE WAŻNY DZIEŃ W ROKU -  

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
Co roku, w okolicy przełomu października i listopada, zapadamy w zadumę 
nad przeszłością i przyszłością. Przyszłością – bo po tym ziemskim życiu 
czeka na nas inny świat. Przeszłością – bo wspominamy tych, którzy już się 
tam przenieśli. W konsekwencji myślami ogarniamy to, co wiemy o życiu. 

 W zamyśle Boga zączęliśmy 
istnieć zanim powstał świat. 
Pismo Święte podaje nam 
historię stworzenia 
pierwszych ludzi. A z lekcji 
biologii przeciętny człowiek 
dowiaduje się jak powstało 
jego własne ciało. Dziewięć 
miesięcy byliśmy pod sercem 
osoby, która nas najbardziej, 

po Panu Bogu, kocha – Matki. Po tym błogosławionym czasie, nazywanym 
czasem nadziei, przeżyliśmy pierwszą paschę, pierwszą śmierć i narodzenie 
do nowego życia. Obecnego. Tak jak życie w łonie matki, tak i to życie na 
ziemi jest przygotowaniem do następnego etapu. Tylko tym razem nie 
doskonali się nasze fizyczne ciało, ale wzrasta duch w łonie naszego ciała. 
Kiedy odwiedzamy cmentarz w ten wyjątkowy dzień, otacza nas uczucie 
nostalgii, tęsknoty nie tylko za tymi, którzy odeszli. Światła świeć 
rozjaśniające ciemność,głęboka cisza, widok i zapach kwiatów, świąteczna 
czystość i ta szczególna uprzejmość ludzi, wprowadzają nas w klimat 
świętości. Nagle mamy czas, aby zadać sobie ważne pytania, choćby te 
dotyczące zbawienia duszy. Kto daje zbawienie? Bóg, a może człowiek? 
Komu zaufać? Bogu, czy człowiekowi? Gdzie jest ta droga, która zawiedzie 
mnie do Odkupiciela, Zbawiciela, mojego Boga i Pana? Gdzie jest źródło tych 
wszystkich ważnych spraw? Na co mam zwrócić uwagę, by osiągnąć życie w 
niebie? Na kogo i na co mam patrzeć? 
W migotliwym świetle świec zaczynają się formować obrazy. Wszystkie 
dotyczą Pana Jezusa. Jezus zanurzony w Jordanie i zbierający nasze grzechy. 
Jezus oskarżany. Jezus dźwigający krzyż.Jezus umierający na krzyżu. JEZUS 
ZMARTWYCHWSTAŁY!!!! Boże miłuję Cię. Miłuję samą Miłość…. 



DLA NASZYCH NAJMŁODSZYCH CZYTELNIKÓW 

KOLOROWANKA 



K O B I E T A,  K T Ó R A  P O K O N A Ł A  Z Ł O! 
                                          POWSTANIE GRZECHU  
Lucyfer przegrał walkę. Zbuntował się przeciwko Bogu. Chociaż precyzyjniej 
należałoby powiedzieć, że zbuntował się przeciwko Bogu w Maryi. Nie 
pojmował, jak Pan mógł stworzyć kobietę zdolną urodzić Boga. Maryja jest 
przecież Matką Boga i na dodatek Królową nieba i ziemi. 
Oderwanie się Lucyfera było jednocześnie aktem osierocenia tego 
archanioła, ponieważ on się odwrócił od Ojca, którego serce było jak serce 
matki. Ten akt oderwania spowodował, że Lucyfer przekształcił się 
w szatana. Słowo szatan znaczy: przeciwnik, buntownik. On nie tylko 
oderwał się od Boga, ale zbuntował się przeciwko Bogu, Bogu Ojcu. To 
przemieniło go w szatana. Stał się wtedy pierwszym sierotą we 
wszechświecie. Pociągnął za sobą jedną trzecią aniołów, a to spowodowało, 
że ci aniołowie stali się demonami. 
Czy dzisiejszy kryzys ojcostwa jest przypadkiem? Wydaje się być strategią 
całego piekła. Celem jej jest oderwanie dzieci od ojców poprzez odejście ojca 
z domu, nadmiar pracy lub egoistyczne, a ulubione zajęcia – hobby. Ojcowie 
znajdują tyle rzeczy ważniejszych niż dziecko! A w dziecku rośnie trauma, ból 
i obojętność. Dzieci z małżeństw rozwiedzionych w 73% nie mają szansy na 
stworzenie swoich rodzin. Tak podają psycholodzy. 
Kuszenie w raju było dla szatana bardzo ważne. Spowodować zaistnienie 
grzechu pierworodnego. Głównym zadaniem szatana w tym momencie 
dziejów było oddzielenie ludzi od Pana Boga. Adam i Ewa po zaistnieniu 
grzechu sprzeniewierzenia się Stworzycielowi zaczęli się bać. To samo 
uczucie wywołuje grzech w nas obecnie żyjących. Poczucie grzechu jest tak 
mocne, że zrzucamy winę na drugiego człowieka. Grzechowi towarzyszy 
wstyd. Z początku nagość nie przeszkadzała Adamowi i Ewie, dopiero po 
zgrzeszeniu odczuli wstyd i zaczęli się chować i okrywać. Grzech także 
powoduje powstanie w nas lęku, poczucia winy, złych emocji. Dzisiaj wielu 
ludzi szuka pomocy u psychologa. Ale tak naprawdę on nie może pomóc. W 
takich przypadkach potrzebne jest Boże miłosierdzie, spowiedź, pokuta. 
Może pomóc Jezus Chrystus. Potrzebna jest wiara. Szukanie pomocy gdzieś 
indziej świadczy o tym, że straciliśmy wiarę. Efektem jest to, że zaczęliśmy 
obdarzać wiarą ludzi. Myślimy, że człowiek nam pomoże. I tu rodzi się 
pytanie: czy człowiek może nas zbawić? ……. NIE! 


	560020f4a36a3625d6ea7e6b1d293e3a76d9a7055176891db3e368f19664571f.pdf
	560020f4a36a3625d6ea7e6b1d293e3a76d9a7055176891db3e368f19664571f.pdf
	560020f4a36a3625d6ea7e6b1d293e3a76d9a7055176891db3e368f19664571f.pdf
	560020f4a36a3625d6ea7e6b1d293e3a76d9a7055176891db3e368f19664571f.pdf
	560020f4a36a3625d6ea7e6b1d293e3a76d9a7055176891db3e368f19664571f.pdf
	560020f4a36a3625d6ea7e6b1d293e3a76d9a7055176891db3e368f19664571f.pdf

