
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

21 LISTOPADA 2021 ROKU, XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA. 

JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

BIULETYN PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY W CZARŻU.           ROK 4.    NUMER  19 (165 ) 

www.czarze.parafia.net.pl                                           

 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Dn 7,13-14); (Ap 1,5-8); Psalm: (93)  

Słowa Ewangelii wg św. Jana (18,33-37) 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

„Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem 

na świat, aby dać świadectwo prawdzie”.  

Prawda – jedna z najbardziej 

zrelatywizowanych wartości we współczesnym 

świecie. Dziś wielu tylko dlatego uważa, że zna 

prawdę, iż ma jakieś przekonania. Jednak racje, 

opinie, odczucia bywają absolutyzowane. 

TO JEZUS JEST DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM. 

Chcąc poznać prawdę, trzeba słuchać Jego. I złapać dystans do 

własnych przekonań. Jezus jest Królem. To On dokonał odkupienia 

człowieka. To On wskazał, że istotą Jego panowania jest miłość, 

którą pozostawił nam w Eucharystii. Kiedy w Niej uczestniczymy, 

pozwalamy, by najważniejszy punkt historii objawił się we mnie. 

 

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


BŁOGOSŁAWIONY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
DZIEDZICTWO PRYMASA TYSIĄCLECIA 

JASNA GÓRA ZWYCIĘSTWA 

Prymas przez całe swe pasterskie posługiwanie uwiadamiał Narodowi 

znaczenie Jasnej Góry w jego dziejach, w naszej przeszłości i przyszłości. 

Dlatego też całe swe osobiste życie duchowe i życie Narodu skupiał wokół 

Jasnej Góry. Prymicje kapłańskie pojechał odprawiać na Jasną Górę, aby 

„mieć Matkę, która nigdy nie umiera”. Jak nikt przed Nim w świętym 

wizerunku naszej Matki i Królowej upatrywał siłę, moc, zwycięstwo i ocalenie 

dla każdego z nas z osobna i dla wszystkich razem, dla całego Narodu. Gdy 

podczas konserwacji zobaczył po raz pierwszy Świętą Ikonę z bliska, 

wykrzyknął: „Jakaż Ona jest cudownie piękna, to nie jest Czarna Madonna! 

Ona jest ze złota, koloru polskiej dojrzałej pszenicy”. Jasną Górę Zwycięstwa 

– jak często mówił – uczynił Ojciec twierdzą duchową, biblijnym Miastem 

Ucieczki, źródłem mocy i nadziei dla umęczonego wojną i sowiecką okupacją 

Narodu. Ukochanie Jasnej Góry jako miejsca ratunku i ocalenia dla każdego 

Polaka i całego Narodu umacniało – rozbudowane przez Ojca – powszechne 

pielgrzymowanie rodaków do duchowej stolicy Polski. Sam Prymas, jak 

obliczono, spędził na Jasnej Górze ponad 600 dni, nie licząc krótkich 

nawiedzin przy okazji przejazdów na różne uroczystości.    

Kto policzy te tłumy pielgrzymów płynące 

przez prawie 33 lata za życia Prymasa 

niemal nieustannym potokiem na Jasną 

Górę Zwycięstwa. Organizowane były na 

wszystkie możliwe sposoby na szczeblu 

szkolnym, parafialnym, diecezjalnym, a 

także według klucza zawodowego, 

wiekowego bądź stowarzyszeniowego. 

Fenomenem światowym – nieznanym 

gdzie indziej – były pielgrzymki i czuwania 

soborowe, wspierające prace Soboru Watykańskiego II. 



DOM MATKI 

Z jasnogórskiego pielgrzymowania do domu Matki uczynił Ojciec niezwykle 

skuteczny sposób duchowej integracji oraz identyfikacji rodaków. Jasna Góra 

– jak mówił – scalała Naród.  Umacnia nas jako narodową rodzinę we 

wspólnym domu, któremu na imię Polska. Prymas rozkochał Naród 

w pielgrzymowaniu na Jasną Górę, a później Jan Paweł II Wielki jeszcze to 

umocnił, przybywając zawsze na Jasną Górę podczas swoich kolejnych 

pielgrzymek. Papież przykazał nam: „Przykładać ucho do tego świętego 

miejsca, aby czuć, jak bije serce Narodu w sercu Matki. Bije zaś ono – mówił 

– wszystkimi tonami dziejów”. W ostatnich latach przed epidemią 

odnotowano coroczny napływ ponad czterech milionów pielgrzymów, co 

daje Jasnej Górze absolutnie pierwsze miejsce wśród nieobjawionych 

sanktuariów świata. 

W 25. rocznicę prymasostwa Ojciec całe swoje pasterzowanie nazwał „służbą 

Pani Jasnogórskiej”. „Jak wielką potęgą dla Narodu – stwierdził Prymas – jest 

Matka Boża na Jasnej Górze! Jakie to szczęście, że Ona jest i że ma swój tron! 

Jakie to szczęście, że patrzy ze swego Jasnogórskiego Obrazu na całą Polskę i 

wszystkich pociąga macierzyńskim wzrokiem do Syna”. Jak bardzo Jasna 

Góra wypełnia serce i duszę Ojca, świadczą liczne prymasowskie określenia 

tego świętego miejsca. 

DUCHOWA STOLICA NARODU 

W Jasnej Górze Ojciec widział centrum duchowego życia całego Narodu. 

Przypominał, że Maryja obrała tu właśnie swój tron 9 sierpnia 1382 roku, gdy 

przywiózł Ją na to miejsce Władysław Opolczyk. Jasną Górę nazwał Ojciec: 

stolicą duchową Polski, latarnią naszych wzburzonych dziejów, stolicą chwały 

Bożej w Polsce, ostatnią deską ratunku dla Narodu, domem, do którego 

przybywa cały Naród, siłą jednoczącą rozbitków, twierdzą duchową, tronem 

Matki i Królowej, amboną Narodu, okrętem, który nie tonie, Miastem 

Ucieczki, Sercem serc, narodowym Nazaretem, polską Kaną Galilejską i 

polską Kalwarią. Prymas na dłużej nie rozstawał się z wizerunkiem 

Jasnogórskiej Matki, który zabierał ze sobą w podróże. Nosił też na co dzień 

pierścień z wizerunkiem jasnogórskim. 



O ŚWIĘTYM JÓZEFIE 

TELEGRAM DO ŚW. JÓZEFA 



MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (3) 

WIDZENIE MOMENTU PRZEJŚCIA – ŚMIERCI 
„Rodzina rozpacza nad własną rozpaczą, a krewni i znajomi, mniej lub 
bardziej obojętnie,kroczą za karawanem, o tym tylko myśląc, jakby się 
niezncznie odłączyć od orszaku… Nikt tu nie myśli o modlitwie. Nikt nie chce 
milczenia czy choćby samego przyjścia na cmentarz ofiarować świadomie za 
tę krążącą wśród nich, często zrozpaczoną, przerażoną duszę! Nikt sobie nie 
uświadamia, że ona wie, słyszy i czuje wszystko i że cierpi, jak tylko dusza 
cierpieć może! Z chwilą pochowania ciała, wszelki kontakt duszy z ziemią na 
razie się urywa i dusza idzie na wyrokiem wyznaczone jej miejsce, od którego 
zacznie się jej nagroda czy pokuta. 
Od pierwszej chwili rozstania się z ciałem ma dusza druzgocące lub radosne 
zrozumienie ogromu i potęgi świata, do którego weszła,                                            w 
przeciwstawieniu do nędzy i małości wszystkiego, co zostawiła za sobą. 
Doznaje też nagłego olśnienia. Oto co, dotąd ludzkim umysłem uważała za 
realne, za istniejące, właśnie wcale nie istnieje. Zaś to wszystko, co 
przeważnie nazywała nierzeczywistym, nierealnym i wymyślonym jest 
jedyną, nieodmienną, wiekuistą Prawdą ! 
Teraz nic już sądu jej nie mąci. Panująca tu nieodmiennie najdoskonalsza 
Prawda, która na ziemi wydawała się człowiekowi tak niewygodna, tak 
daleka, tak trudna – jakże prosta jest obecnie, kiedy już nie ma wyjścia, kiedy 
nie można od niej celowo, jak to bywało za życia, odwrócić wzroku! 
Skazana na czyściec dusza, zanim straci w pierwszym kręgu czyśćca 
świadomość całokształtu swego życia, długości czekającej ją kary i jakości 
wiecznej nagrody, przez cały czas od śmierci do pogrzebu wie, że będzie 
musiała odpokutować wszystkie winy i odrobić wszystkie zaniedbania. 
I jakże jest szczęśliwa, że może! Wie już teraz, jak niewspółmiernie lekkie jest 
najdłuższe i najprzykszejsze nawet życie w porównaniu do jednej chwili 
spędzonej w czyśćcu. Z jaką radością wróciłaby na zimię, na nędzę, na 
poniewierkę, na choroby, na poniżenia – i jakby je teraz umiała z wielkim 
pożytkiem dla siebie i innych znosić! Na ziemi można się każdą chwilą 
zasługiwać Bogu, można sobie zaskarbiać Jego łaskę i przebaczenie, tu dla 
siebie niczego zrobić niepodobna! Dusza stoi wobec Prawdy i ma najgłębsze 
zrozumienie, że to, co ją czeka, jest sprawiedliwym następstwem win i 
własnych zaniedbań. Za łaskę, za dowód dobroci Bożej uważa to, że będzie 
mogła cierpieć”.   C.d.n. 



Także i my, rozpoczynający tę drogę, 
jesteśmy wezwani, by stać się ekspertami 
w sztuce spotkania. Nie w organizowaniu 
wydarzeń, czy rozważań teoretycznych 
nad problemami, ale przede wszystkim 
w poświęcaniu czasu na spotkanie 
z Panem i promowaniu spotkań między 

sobą. Czasu, by uczynić przestrzeń dla modlitwy, adoracji, na to, co Duch chce 
powiedzieć Kościołowi; na zwrócenie się ku twarzy i słowu drugiego 
człowieka, na spotkanie twarzą w twarz, by dać się poruszyć pytaniami sióstr 
i braci, by pomagać sobie nawzajem, aby ubogacała nas różnorodność 
charyzmatów, powołań i posług. Każde spotkanie – jak wiemy – wymaga 
otwartości, odwagi, gotowości, by pozwolić sobie na wyzwanie, jakie stawia 
przed nami oblicze i historia drugiego człowieka. Podczas gdy czasami wolimy 
schronić się w relacjach formalnych lub przywdziewać maski sytuacyjne, 
spotkanie nas przemienia i często podpowiada nowe drogi, o których obraniu 
nie myśleliśmy. Często właśnie w ten sposób Bóg wskazuje nam drogi, 
którymi mamy podążać, wydobywając nas z naszych znużonych 
przyzwyczajeń. Wszystko się zmienia, gdy jesteśmy zdolni do prawdziwego 
spotkania z Nim i ze sobą nawzajem. Bez formalności, bez udawania, bez 
sztuczek. 

Drugi czasownik: słuchać. Prawdziwe spotkanie rodzi się jedynie ze 
słuchania. Jezus rzeczywiście słucha pytania tego człowieka, jego niepokoju 
religijnego i egzystencjalnego. Nie daje zwyczajowej odpowiedzi, nie 
proponuje gotowego rozwiązania, nie udaje, że uprzejmie odpowiada, tylko 
po to, by się go pozbyć i iść dalej swoją drogą. Wysłuchuje go. Jezus nie lęka 
się słuchać sercem, a nie tylko uszami. Istotnie, Jego odpowiedź nie ogranicza 
się do dostrzeżenia pytania, ale pozwala bogaczowi opowiedzieć swoje 
dzieje, swobodnie mówić o sobie. Chrystus przypomina mu o przykazaniach, 
a on zaczyna opowiadać o swoim dzieciństwie, o swojej drodze religijnej, o 
tym, jak usiłował szukać Boga. Kiedy słuchamy sercem, to właśnie się dzieje: 
druga osoba czuje się mile widziana, nie osądzana, ma swobodę opowiadania 
o swoich doświadczeniach i drodze duchowej. (cdn.) 



POCZET ŚWIĘTYCH. ŚWIĘTY STANISŁAW 
 
Św. Jan Paweł II: „Św. Stanisław stał się też w dziejach duchowych Polaków 
patronem owej wielkiej, zasadniczej próby wiary i próby charakteru. Czcimy 
Go jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego, albowiem ład moralny 
tworzy się przez ludzi”. 

Św. Stanisław urodził się w Szczepanowie koła 
Bochni. Studia odbywał w Liege, gdzie znajdował 
się jeden z najlepiej postawionych ośrodków 
naukowych w ówczesnym świecie 
chrześcijańskim. Po powrocie do kraju pełnił 
funkcje pomocnicze w zarządzie diecezją, należąc 
do zespołu kapłanów prowadzących życie 
kanonicze przy katedrze krakowskiej, skąd 
powołany został do grona kapelanów książęcych. 
Wybranie Stanisława na biskupa stołecznego 
predestynowało go na doradcę księcia. Okres, w 
którym Stanisław pełnił urząd biskupa, należy do 

najświetniejszych za panowania Piastów. Polska osiągnęła niezależność od 
cesarsatwa Niemieckiego, co zostało potwierdzone uroczystą koronacją 
Bolesława Śmialego. Do zasług biskupa Stanisława należało sprowadzenie 
legatów rzymskich do Polski i zorganizowanie na nowo metroplii 
gnieźnieńskiej (było to podstawą do dopełnienia koronacji). Biskup Stanisław 
troszczył się nie tylko o rozwój terytorialny chrześcijaństwa w Polsce, ale 
przede wszystkim był duszpasterzem, który nie wahał się upomnieć nawet 
króla, gdy ten postępował niewłaściwie. Spór, jaki zaistniał między biskupem 
Stanisławem a królem Bolesławem Śmiałym zakończył się śmiercią 
męczeńską biskupa, którego ciało zoatało brutalnie rozczłonkowane na wiele 
kawałków. Według legendy, ciało męczennika zrosło się w całość. Był to 
również symbol losów Polski, która podzielona w późniejszym czasie na 
dzielnice, miała połączyć się pod jednym berłem. Stanisław przyjął śmierć 
z pobudek religijnych i został męczennikiem. Kanonizowano go w Asyżu 
w 1253 roku. Wśród wielu łask, jakie otrzymano za jego pośrednictwem, do 
największych należy zjednoczenie Polski po rozbiciu dzielnicowym. 
 



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

ZDROWE KISZONKI 

Kiszone gruszki. Składniki: / 2 kg gruszek / 2 l wody / 2 łyżki soli 

kamiennej / 8 łyżek miodu / szklanka łuskanych orzechów włoskich 

/ 2 laski cynamonu / 5 goździków / gwiazdka anyżu.  
Wykonanie: Wodę zagotowujemy. Po przestygnięciu do letniej wody 

dodajemy miód, sól i mieszamy, aż się rozpuści. Gruszki zdrowe, twarde 

małe, dokładnie myjemy i zostawiamy, aż woda ocieknie. Na dno dużego 

słoja 5-litrowego wkładamy cynamon, goździki, anyż. Następnie słój 

wypełniamy gruszkami, a w wolne przestrzenie wsypujemy połówki 

orzechów włoskich. Całość zalewamy zalewą. Słój zakręcamy i odstawiamy, 

żeby owoce fermentowały. Po 5 dniach słój wynosimy do chłodnego miejsca. 

Po 4 tygodniach gruszki są ukiszone, gotowe do jedzenia. 

Kiszone jabłka: Składniki: / 2 kg małych jabłek / 2 l wody / 2 łyżki soli 

kamiennej / 5 łyżek miodu / ½ laski wanilii / łyżka kardamonu 

w ziarnach / 5 goździków. 

Wykonanie: Wodę zagotowujemy. Po przestygnięciu do letniej wody 

dodajemy miód, sól i mieszamy. Jabłka myjemy. Na dno 5-litrowego słoja 

wkładamy laskę wanilii, kardamon i goździki. Słój wypełniamy jabłkami, 

zalewamy zalewą, zakręcamy i odstawiamy na 5 dni. Po tym czasie 

przenosimy słój w chłodne miejsce i zostawiamy na 4 tygodnie.  

Kiszone śliwki: Składniki: / 4 kg śliwek węgierek /2 szklanki migdałów 

/ opakowanie kardamonu ziarnistego / 3 laski wanilii  / 3 l wody / 3 

łyżki soli kamiennej / szklanka miodu.   

Wykonanie: Wodę zagotowujemy. Po przestygnięciu do letniej wody 

dodajemy miód, sól i mieszamy, aż się rozpuści. Śliwki myjemy. Do litrowych 

słoików na dno wkładamy po ¼ laski wanilii, łyżeczkę kardamonu, łyżeczkę 

migdałów i układamy śliwki. Zawartość słoików zalewamy letnią zalewą i 

zakręcamy słoiki. Odstawiamy na 5 dni. Po tym czasie przenosimy weki w 

chłodne miejsce i zostawiamy na 4 tygodnie. 



KOLOROWANKA NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

K R Ó L U J   N A M,   C H R Y S T E ! 



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

POGROMCZYNI SZATANA 

Podczas egzorcyzmów kapłani pytali szatana, dlaczego boi się 

Najświętszej Maryi Panny. Odpowiedź była zawsze ta sama: Tylko Ona jest 

władna go zniszczyć. Dlaczego? Cztery cechy, a właściwie cztery cnoty 

powodują, że szatan nie ma wpływu na Maryję, a na dodatek Ona ma wszelką 

władzę, by go zwyciężyć. 

Maryja zwycięża szatana dzięki Synowi – Bogu i pomaga nam 

w walce. Jej Syn, Bóg i Człowiek, wybrał Ją spośród innych kobiet ze względu 

na Jej cnoty. Matka Boga jest najpokorniejsza, najczystsza, najposłuszniejsza 

wśród wszystkich stworzeń. Jej czwartą cnotą, której boi się szatan, jest to, 

że Maryja nigdy nie została dotknięta nawet najmniejszym cieniem grzechu. 

Rola Maryi nieustannie była zgłębiana i odkrywana w historii 

Kościoła, a tym samym stopniowo zwiększał się Jej kult zarówno liturgiczny, 

jak i ludowy. Jej siła przeciwko szatanowi, którą zawdzięcza czterem 

wymienionym cnotom, jest również wzorem dla nas. Nie znamy Bożych 

planów dotyczących roli Maryi w przygotowaniu przyjścia Chrystusa na 

końcu czasów, ale wiemy, że teraz nieustannie pomaga nam jako nasza 

matka w walce przeciw grzechowi. 

Czy staramy się nawracać i nieustannie 

oczyszczać naszą duszę, aby dobrze przygotować 

się na spotkanie z Panem? Ewangelia nakazuje 

nam, abyśmy byli czujni i zawsze gotowi na 

przyjście Pana: śmierć może nas zaskoczyć w każdej 

chwili. Powinniśmy prosić Maryję o pomoc, o 

wstawiennictwo i modlitwy – zwłaszcza w walce z 

pokusami. Musimy zatem wytrwale ufać mocy 

Maryi, gdy wstawia się za nami. 
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