
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

14 LISTOPADA 2021 ROKU, XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA. 

BIULETYN PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY W CZARŻU.           ROK 4.    NUMER  18 (164) 

www.czarze.parafia.net.pl                                           

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Dn 12,1-3); (Hbr 10,11-14.18); Psalm: (16)  

Słowa Ewangelii wg św. Marka (13,24-32) 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

„Wówczas ujrzą Syna Człowieczego w obłokach z wielką mocą 

i chwałą”.   

Podczas każdej Mszy świętej wypowiadamy słowa: „Oczekujemy 

Twego przyjścia w chwale”. Czy rzeczywiście mamy w sobie 

postawę oczekiwania? Paruzja, czyli powtórne przyjście 

Chrystusa na ziemię, jest elementem naszej chrześcijańskiej 

nadziei.  Czy jednak ma swoje odzwierciedlenie w praktyce: 

w sięganiu po Słowo Boże, karmieniu się Eucharystią, 

praktykowaniu codziennej modlitwy, w spotkaniu z drugim 

człowiekiem? 

 

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


BŁOGOSŁAWIONY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
DZIEDZICTWO PRYMASA TYSIĄCLECIA 

NON POSSUMUS 
Te słowa w najpełniejszy sposób streszczają duchową spuściznę Prymasa 

Tysiąclecia. Powinniśmy uświadomić sobie obowiązek i konieczność 

przeniesienia w przyszłość niezwykłego dziedzictwa Prymasa. Tak, by 

karmiły się nim kolejne pokolenia. Nie do przecenienia jest dziedzictwo 

myśli teologicznej Prymasa, praktyki pastoralnej i wiekopomnych dokonań 

Ojca Narodu. 

Ojciec obronił Naród przed utratą katolickiej tożsamości i przed groźną 

sowietyzacją, a Kościół w Polsce przed podporządkowaniem partii, czego 

nie uniknęły narody i Kościoły w pozostałych tzw. demoludach. To dzięki 

Jasnej Górze, na którą Prymas ciągle nam wskazywał, ku której nieustannie 

nas prowadził, którą uczynił narodową amboną, byliśmy wolni, choć tak 

dotkliwie zawsze zniewalani.  

W panteonie największych mężów Narodu i synów Ojczyzny znalazł Ojciec 

swoje zaszczytne i niepodzielne miejsce na wszystkie pokolenia. Pamięć 

o polskim Księciu Niezłomnym nigdy nie zaginie. Za tę postawę 

niezłomności uwielbialiśmy Ojca. Mówił za nas to, co było pragnieniem 

naszych serc. 

NON POSSUMUS – te dwa słowa w najpełniejszy sposób streszczają całe 

dziedzictwo Prymasa Tysiąclecia. I choć zostały wypowiedziane tylko raz, 

stały się kamieniem węgielnym całej prymasowskiej posługi. Jej głównym 

celem do samego końca było ciągłe staranie, by uchronić Naród od 

bezbożnictwa, od degradacji człowieka przez ateistyczną ideologię i od 

rozlewu polskiej krwi. Podziw i uznanie dla Prymasa to za mało. My mamy 

być i mieć jego ducha. „Non possumus” to najsłynniejsze słowa Ojca, które 

przeszły do historii Polski, a zaczerpnięte są z języka pierwszych chrześcijan, 

którzy szli na męki tylko za to, że nie chcieli ofiarować kadzidła pogańskim 

bożkom. Nieugięty co do zasad, ale zawsze otwarty na dialog Prymas ciągle 

przypominał nam narodowych świętych i bohaterów, którzy oddawali swe 



życie na ołtarzu Ojczyzny, byleby tylko ocalał Naród. Bohaterów się 

naśladuje i bierze z nich przykład.  

W swoich kazaniach Ojciec uczył nas, że najważniejszym dobrem jest 

Ojczyzna, Kościół i Naród w nierozdzielnej jedności. Przypominał, że tylko 

z Bogiem jest przyszłość. Wielki Prymas, którego winniśmy naśladować, 

wytyczył nam drogę ocalenia: przyszłość ma tylko Polska katolicka.  

NON POSSUMUS DZIŚ. Te słowa są dziś aktualne. Polską racją stanu, jak za 

czasów Prymasa, jest dalej zachowanie wiary w Narodzie, obrona Kościoła 

i moralności katolickiej oraz ostrzeganie przed nowymi eksperymentami 

ideologicznymi kolejno wylegającymi się w pracowniach „uszczęśliwiaczy” 

ludzkości. 

Dlatego non possumus to dziś brak zgody na homopropagandę, aborcję, 

odrzucanie dekalogu w życiu publicznym, bezczeszczenie symboli naszej 

wiary i polskości, na kpiny różnych Jasiów z naszych bohaterów i świętych. 

Non possumus to brak naszej zgody na ciągłe ośmieszanie naszej wiary, na 

nieustanną napastliwą i nieczystą w intencjach nagonkę na Kościół. To 

w końcu odporność na antypolską propagandę zewnętrzną i wewnętrzną 

oraz budzenie świadomości, że celem tych, którzy uderzają w Kościół, jest 

osłabienie Polski. Bez Kościoła nie byłoby Polski, jaką mamy. Trzeba jasno 

wskazywać na ukryte i hojne, finansowane z zewnątrz ośrodki 

antyewangelizacji, przed którymi tak wyraźnie przestrzegał nas Jan Paweł II 

Wielki, a które poprzez różne komitety, fundacje, fundusze wsparcia 

i granty mają swoje ekspozytury w Polsce. Dziś nasz obowiązek to obrona 

Dekalogu, odważne trwanie w wierze, w Kościele i z Kościołem, który 

Narodu nigdy nie zdradził, nie pozostawił i nie zawiódł. Nasze Westerplatte 

ma wieczne imię: BÓG, HONOR, 

OJCZYZNA, TOŻSAMOŚĆ I WIERNOŚĆ. 

„Nie możemy handlować naszą 

Ojczyzną – mówił Ojciec. I nie możemy 

też liczyć, że ktoś nas zbawi. W Polsce 

rządzi tylko Bóg! On jest mocny”.   



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE. OBJAWIENIA (3) 
Trzecie objawienie miało miejsce w Itapirandze w Brazylii. Św. Józef 

objawia się tam czysty i sprawiedliwy. Jawi się jako szczególny patron walki 

o czystość. Szatan niszczy przez nieczystość prawie każdego mężczyznę 

i kobietę. Przez nią wielu ludzi jest zniewolonych, a myślę tu o pornografii, 

cudzołóstwie, homoseksualizmie i różnego rodzaju dewiacjach 

seksualnych. Grzechy te niszczą. Niszczą miłość. W związku z tym św. Józef 

objawia się w Itapirandze jako chroniący naszą czystość: spojrzenia, myśli, 

dotyku, aby przygotować nas na wyjątkową miłość – taką, za którą 

tęsknimy: czystą, piękną, objawioną przez niebo. Nie było w historii świata 

małżeństwa, które kochałoby się bardziej niż Józef i Maryja. A przecież oni 

żyli w małżeństwie czystym zgodnie ze ślubami Maryi, które złożyła 

w świątyni. Miłość do Boga w ich sercach sprawiła, że kochali się miłością 

czystą, pełną poświęcenia, a jednocześnie delikatną, subtelną, łagodną, 

wrażliwą i czułą. Nie potrzeba seksu, aby być najbardziej kochającym się 

małżeństwem w historii świata. Józef wskazuje na miłość nie z tego świata. 

On jest opiekunem takiej miłości małżeńskiej, o której marzą żony 

i mężowie. Miłości, która opiera się na jedności ducha, jedności w czułości, 

poświęceniu się, delikatności, wrażliwości. Bożej Miłości. Bóg pragnie dać 

taką miłość każdemu małżeństwu. 

W Itapirandze św. Józef mówi o jeszcze jednej swojej misji, która nie 

sprowadza się tylko do ochrony życia poczętego, ale też do wstawiennictwa 

za ludźmi umierającymi. Eutanazja jest kolejnym grzechem, który woła 

o pomstę do nieba. Św. Józef mówi, że chce być opiekunem każdego, kto 

zawierzy mu swoją śmierć; on takiemu człowiekowi pragnie towarzyszyć 

w momencie przejścia. Ten Święty w tradycji Kościoła jest nazywany 

opiekunem dobrej śmierci. W modlitwie Zdrowaś Maryjo prosimy 

Małżonkę Józefa, by modliła się za mnie w godzinie mojej śmierci, tak samo 

prośmy sercem św. Józefa: „Św. Józefie bądź przy mnie, kiedy będę umierał. 

Przyjdź razem z Maryją. Módl się za mnie w tej godzinie. Przygotuj moją 

śmierć. Kształtuj jej okoliczności. Chcę mieć ciebie po mojej stronie”.    



Pewien człowiek, bogacz, idzie na 
spotkanie z Jezusem, w chwili, gdy 
„wybierał się On w drogę” (Mk 10, 17). 
Wiele razy Ewangelie przedstawiają 
nam Jezusa „w drodze”, gdy towarzyszy 
idącemu człowiekowi i słucha pytań, 
jakie nurtują i niepokoją jego serce. 

W ten sposób objawia nam, że Bóg nie mieszka w miejscach jałowych 
i spokojnych, z dala od rzeczywistości, ale idzie z nami i dołącza do nas, 
gdziekolwiek jesteśmy, na wyboistych niekiedy drogach życia. I dziś, gdy 
rozpoczynamy drogę synodalną, zadajemy sobie wszyscy – papież, biskupi, 
kapłani, osoby konsekrowane, bracia i siostry świeccy – pytanie: czy my, 
wspólnota chrześcijańska, ucieleśniamy styl Boga, który kroczy przez dzieje 
i uczestniczy w wydarzeniach ludzkości? Czy jesteśmy gotowi podjąć 
przygodę podróży, czy też, bojąc się nieznanego, wolimy schronić się 
w wymówkach typu „nie potrzeba” i „zawsze robiliśmy to w ten sposób”? 

Odbywanie Synodu oznacza wspólne podążanie tą samą drogą. Spójrzmy 
na Jezusa, który na drodze najpierw spotyka bogacza, potem słucha jego 
pytań, a w końcu pomaga mu rozeznać, co ma czynić, aby mieć życie 
wieczne. Spotkać, słuchać, rozeznawać: są to trzy czasowniki Synodu, na 
których chciałbym się skupić. 

Spotkać. Ewangelia rozpoczyna się opisem spotkania. Pewien człowiek 
idzie na spotkanie Jezusa i klęka przed Nim, zadając Mu decydujące pytanie: 
„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?” (w. 17). 
Pytanie tak ważne wymaga uwagi, czasu, gotowości spotkania z  drugim 
człowiekiem i pozwolenia, by jego niepokój stał się dla nas wyzwaniem. 
Istotnie, Pan nie jest obojętny, nie okazje poirytowania czy zaniepokojenia, 
wręcz przeciwnie, zatrzymuje się z nim. Jest gotów na spotkanie. Nic nie 
pozostawia Go obojętnym, wszystko go fascynuje. Spotkanie twarzy, 
wymiana spojrzeń, dzielenie się historią każdej osoby: tak wygląda bliskość 
Jezusa. On wie, że spotkanie może zmienić życie. A Ewangelia jest pełna 
spotkań z Chrystusem, które podnoszą na duchu i uzdrawiają. (cdn.) 

 



POCZET ŚWIĘTYCH 

Św. Jan Paweł II napisał o św. s. Faustynie, że jest „darem dla naszych 
czasów. Poniżej przedstawiam fragment homilii wygłoszonej przez Papieża 
Polaka w czasie Mszy św. kanonizacyjnej w Rzymie, 30 kwietnia 2000 roku. 
„Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi 
jako dar Boży dla naszych czasów życie i świadctwo Siostry Faustyny 
Kowalskiej. Zrządzeniem Bożej Opatrzności życie tej pokornej córy 
polskiej ziemi było całkowicie związane z historią XX w., który niedawno 
dobiegł końca. Chrystus powierzył jej bowiem swoje orędzie miłośierdzia 
w latach między pierwszą i drugą wojną światową. Kto pamięta, kto był 
świadkiem i uczestnikiem wydarzeń tamtych lat i straszliwych cierpień, 
jakie przyniosły one milionom ludzi, wie dobrze, jak bardzo potrzebne 
było orędzie miłosierdzia. 
Jezus powiedział do siostry Faustyny: Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, 
dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia Mojego 
(Dzienniczek.300). Za sprawą polskiej zakonnicy to orędzie związało się na 
zawsze z XX wiekiem, który zamyka drugie tysiąclecie i jest pomostem do 
trzeciego. Nie jest to orędzie nowe, ale można je uznać za dar 
szczególnego oświecenia, które pozwala nam głębiej przeżywać 
Ewangelię Paschy, aby nieść ją niczym promień światła ludziom naszych 
czasów. 
Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla 
całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego 
Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyłi i świadczyli 
o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia 

na całym świecie, niech 
przynagla grzeszników do 
nawrócenia, niech uśmierza 
spory i nienawiści, niech uzdalnia 
ludzi                i narody do czynnego 
okazywania braterstwa. My 
dzisiaj, wpatrując się razem       z 
tobą w oblicze 
zmartwychwstałego Chrystusa, 

powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną 
nadzieją: „JEZU UFAM TOBIE”. 



ŚWIĘTY LUDWIK MARIA GRIGNION DE MONTFORT 

Św. Ludwik zainspirował papieża św.Jana 
Pawła II do napisania listu spostolskiego 
Rosarium Virginis Mariae poświęconego 
modlitwie różańcowej. Także słowa „Totus 
tuus” św. Jan Paweł II zaczerpnął                         
z nauczaniia św. Ludwika, który modlił się 
naśladując całkowite przylgnięcie Maryi do 
Jezusa: „Jestem cały Twój, a wszystko, co 
moje, do Ciebie należy, mój ukochany 
Jezu”. 
Św. Ludwik urodził się w 1673 roku                  
w Montfort jako drugi z osimnaściorga 
dzieci. Po przyjęciu świeceń kapłańskich 
pracował jako kapelan szpitala                           
w Poitiers (1701 – 1703). Założył z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie 
żeńskie pod wezwaniem Bożej Mądrości dla pielęgnwania chorych. 
Następnie z woli przełożonych został misjonarzem. Natrafił jednak 
niespodziewanie na opór miejscowych duszpasterzy, którzy widzieli              w 
misjonarzu intruza wchodzącego w ich kompetencje. W czasie swoich 
wędrówek wygłośił około 200 rekolekcji i misji, uczył religijnych śpiewów, 
zapisywał wiernych do bractw: Różańca św., Pokutników, 44 Dziewic, Milicji 
św. Michała i przyjaciół Krzyża. Podejmował w intencji nawrócenia 
grzeszników wiele pokut, co tym więcej wzruszyło i kruszyło serca. Miał 
szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Oddał się Jej w „niewolę miłości” 
i na wyłączną własność. W Jej ręce złożył nawet wszelkie swoje zasługi, 
modlitwy, posty, uczynki pokutne, prace apostolskie, całą swoją osobę. 
Zbyt intensywna praca apostolska wyczerpała siły Świetego. Zmarł w 1716 
roku, mając zaledwie 43 lata. Pozostawił po sobie dwa zakony: 
„Towarzystwo Maryi” i Zgromadzenie Córek Mądrości Bożej”. Jako cel 
wyznaczył im nauczanie ubogiej młodzieży, nawiedzanie i doglądanie 
chorych w szpitalach, przytułkach i domach prywatnych oraz służenie 
pomocą wszystkim, którzy się do nich o nią zwrócą. Ludwika beatyfikował 
w roku 1888 papież Leon XIII, a kanonizował w roku 1947 papież Pius XII. 
Relikwie św. Ludwika znajdują się w kościele w St. Lament – sur – Serve. 



MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (2) 

WIDZENIE MOMENTU PRZEJŚCIA – ŚMIERCI.  
„Do chwili pogrzebu dusza nie oddala się jeszcze od ziemi. Są to ostatnie 
chwile przed podjęciem kary czy nagrody, kiedy jej wolno jeszcze 
niewidzialnie krążyć wśród ludzi. 
Pod słowami „do chwili pogrzebu” rozumie się ten okres, jaki wedle 
obrządku, rytuału czy zwyczaju ma dzielić śmierć od pogrzebania ciała. 
Gdyby katolik, np. dzięki jakimś tragicznym okolicznościom, nie został 
pochowany trzeciego dnia po śmierci, dusza jego po upływie tego czasu          
i tak oddali się od ziemi. 
 
Dla duszy skazanej na czyściec rodzina ani bliscy nie mają najmniejszego 
znaczenia, o ile nie może się od nich spodziewać pomocy. A jedyną formą 
tej pomocy i dowodem miłości czy przyjaźni, jakiego wtedy od ludzi pragnie 
i na jaki czeka, jest modlitwa. 
Nieopisane cierpienie sprawia duszy niemożność powiedzenia ludziom, że 
utrudniają tylko to – i tak straszne w swej powadze – przejście i że ich 
ludzkie cierpienia są niczym wobec mąk, na jakie ją niejako wydają, 
odmawiając jej jedynego wsparcia: modlitwy lub dobrych uczynków. 
O! Gdyby ludzie tacy wiedzieli, gdyby pomyśleli, gdyby próbowali się wczuć 
w bezradną rozpacz takiej duszy! Być tuż obok swoich najdroższych, błagać 
ich o pomoc, dobijać się do ich sumienia i serca, wiedzieć, że te ostatnie 
chwile łączności ze światem urwą się bezpowrotnie, chcieć krzyknąć na 
odchodnym, jakiego potrzebują ratunku – a jednocześnie widzieć często, 
jak się ci najbliżsi właśnie oddają samolubnie własnej boleści, jak zasłuchani 
we własny ból, pochylają się nad pustym ciałem, z którego jedyny sens się 
wycofał! 
Dlatego też, jeśli dusza straci nadzieję wzbudzenia w najbliższych myśli          
o modlitwie, szuka gorączkowo, nawet wśród obcych, kogoś, kto by jej tego 
nie odmówił. I gdy go znajdzie, jakże umie być wdzięczna za pomoc! Jakże 
stara się natchnieniami umocnić go w tej intencji! Trwa też przy nim do 
ostatniej chwili, nie wracając już wcale między swoich, którzy ją zawiedli, 
zasmucili i ukazali w całej pełni egoizm ziemskich uczuć. 
Zazwyczaj na straszną żałość i cierpienie narażona jest jeszcze dusza               
w czasie pogrzebu. Są to najostatniejsze chwile jej łączności ze światem. 
I cóż przeważnie widzi?” …. C.d.n.       [korzystano – Fulla Horak: Świeta Pani.]  



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

Z BOŻEJ APTEKI – POWRÓT DO NATURY 

OKŁAD Z MIODU NA REUMATYZM. Miód doskonale działa na 

skórę. Na Wschodzie stosuje się go z powodzeniem 

w kosmetyce. Okłady z miodu łagodzą też dolegliwości 

reumatyczne. 

 Trzy łyżki miodu rozpuszczamy w litrze letniej wody. Następnie 

w powstałym płynie zanurzamy bawełnianą szmatkę, wyciskamy 

i owijamy nią bolące stawy. Przykrywamy to jeszcze ręcznikiem. 

 Okład trzymamy całą noc, rano zmywamy ciepłą wodą. 

RUMIANEK NA ALERGIĘ. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, 

że popularny rumianek nie tylko łagodzi alergie skórne, ale 

może również sam uczulać. 

~ Dlatego zanim zacznie się kurację rumiankiem, dobrze 

posmarować nasączonym wacikiem skórę i odczekać ok. 20 minut. Jeśli nie 

pojawi się wysypka, można go stosować. 

~ Łyżeczkę kwiatów rumianku zalewamy szklanką wrzątku. Przykrywamy 

kubek i zaparzamy przez 15 minut. 

~ Połowę wypijamy, a w reszcie moczymy wacik i przemywamy 

podrażnione miejsca. 

~ Stosujemy raz dziennie przez miesiąc. 

JAŁOWIEC NA PROBLEMY Z NERKAMI. Jałowiec stosuje się głównie jako 

przyprawę dodawaną do mięs i dań z kapusty. Ale medycyna ludowa uważa 

go za naturalny antybiotyk. 

^ Łyżeczkę suszonych jagód jałowca rozcieramy w moździerzu. Zalewamy 

filiżanką wrzątku i odstawiamy na 5 minut. Napar pijemy 3 razy 

dziennie. Kuracja może trwać do 2 miesięcy. Picie naparu 

z jałowca jest zalecane przy zapaleniu dróg moczowych, 

kamicy nerkowej, a także przy zapaleniu stawów. Jałowiec ma 

właściwości moczopędne, żółciopędne i antybakteryjne. 



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

Prawdą jest, że to Jezus zwyciężył szatana. Działalność Maryi zależała 
zawsze od działalności Syna. Wyjaśnia to Sobór Watykański II: „[Dziewica] 
całkowicie poświęciła samą siebie (…) osobie i dziełu Syna swego, pod Jego 
zwierzchnictwem i wespół z Nim”. Dlatego usprawiedliwione są wszelkie 
przedstawienia Maryi miażdżącej głowę węża. 
Na końcu ludzkiej historii widzimy, że powtarza się ta 
sama scena: znowu pojawia się kobieta jako znak 
zbawienia i walki przeciwko szatanowi. Oto tekst: 
„Na niebie ukazał się wielki znak: kobieta obleczona 
w słońce. Pod jej stopami – księżyc, a na jej głowie – 
wieniec z dwunastu gwiazd (…) Ukazał się też inny 
znak na niebie: Oto wielki smok ognisty ma siedem 
głów i dziesięć rogów(…) dawny wąż, nazwany 
diabłem i szatanem. Ten, który zwodzi cały świat” 
(Ap 12,1.3.9). Kim jest ta apokaliptyczna kobieta? 
Często w Biblii ta sama postać może przedstawiać 
wiele osób. Zatem kobieta może być figurą Kościoła, narodu żydowskiego, 
a z pewnością również i Maryi. 
Rola Maryi. W ten sposób Maryja jest znakiem zbawienia od początku do 
końca ludzkości. Zastanówmy się, jaką rolę będzie miała Maryja na końcu 
świata. Znamy dobrze rolę, jaką miała przy pierwszym przyjściu Chrystusa… 
Później, gdy Jezus wstąpił do nieba, a apostołowie z Maryją trwali, patrząc 
w Jego kierunku, przyszli dwaj aniołowie i powiedzieli: „Jezus został wzięty 
spomiędzy was do nieba, ale przyjdzie tak samo, jak Go widzieliście idącego 
do nieba” (Dz 1,11) Oczekiwanie na paruzję, czyli chwalebny powrót 
Chrystusa, jest typowe dla żywej wiary.  
Jaka zatem będzie rola Maryi przy tej okazji? Święci uważają, że bardzo 
ważną. Jej dobrowolne „tak”, z woli Boga wyprzedziło wcielenie Słowa. 
Maryja przy pierwszym przyjściu Chrystusa była Matką oraz 
współpracowniczką Zbawiciela, choć w sposób bardzo dyskretny. Przy 
następnym przyjściu Pana, które będzie Jego chwalebnym powrotem, rola 
Maryi będzie widoczna dla wszystkich: Ona będzie przygotowywać walkę 
ze smokiem. Pojawi się wtedy na niebie w znaku kobiety obleczonej 
w słońce. 
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