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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Ba 5,1-9); (Flp 1,4-6.8-11); Psalm: (126) 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza  (3,1-6) 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

Pewne jest to, że każdego z nas Bóg powołuje  

do bliskiej relacji z Nim. To właśnie jest istotą świętości. 

Poszukiwanie bliskiej więzi z Bogiem 

symbolizuje w dzisiejszej Ewangelii pustynia 

– w Biblii uprzywilejowane miejsce spotkania 

z Bogiem. Pustynia to miejsce niebezpieczne, 

gdzie brakuje wody, pożywienia i wygód, 

pełne ciszy, pokus, samotności i 

niebezpieczeństw. W takim terenie 

przemawia Bóg. Wybrał pustynię dlatego, że 

często różne wygody i zabezpieczenia 

zamykają nas na słuchanie Go. Na pustyni 

Bóg kieruje słowo do Jana Chrzciciela. Wie, 

że jest posłany, aby przyprowadzać ludzi do Boga w duchu pokuty, 

nawrócenia i oczyszczenia. 

 

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


KULT ŚWIĘTYCH 
 

We wrześniu byliśmy świadkami beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego 

oraz matki Elżbiety Róży Czackiej. Kościół w Polsce zyskał nowych 

błogosławionych, przez co liturgia wzmocniła się o kolejne, nowe 

wspomnienia: 28 maja będziemy wspominać Prymasa Tysiąclecia, 

a założycielkę Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża kilka dni 

wcześniej – 19 maja. Warto przy tej okazji zadać pytania: Dlaczego oddajemy 

cześć świętym? Jakie jest ich miejsce w liturgii? 

W naszym biuletynie też przedstawiane są sylwetki świętych. Nawiązuje się 

przy różnych okazjach do ich heroicznego życia.   

Genezy kultu świętych możemy poszukiwać już w pierwotnym Kościele. 

Oprócz zwyczajnego pielęgnowania pamięci o zmarłych już w II wieku zaczęto 

w sposób uroczysty obchodzić rocznicę śmierci tych z pośród świętych, którzy 

dali świadectwo wiary w Chrystusa poprzez oddanie za Niego życia. 

Kult we właściwym znaczeniu należy się wyłącznie Bogu, jednak święci, 

a szczególnie Matka Boża, również zasługują na naszą cześć przez to, że 

w szczególny sposób zapisali się jako „uczniowie i naśladowcy Pana”. 

Przyglądając się ich życiu, mamy szansę upodabniać się do nich.  Cześć 

oddawana tym ludziom tak naprawdę jest czcią oddawaną Bogu w  tajemnicy 

zbawienia, której święci stali się szczególnymi uczestnikami. 

Warto zauważyć, że kult świętych to nie tylko składanie dziękczynienia za ich 

życie i wysławianie ich wielkich czynów, ale także modlitwa prośby zanoszona 

przez ich wstawiennictwo. 

Dlatego ważne, abyśmy w swojej modlitwie zwracali uwagę, że nie modlimy 

się „do” świętego, ale przez jego wstawiennictwo. Wyproszenie łaski – cudu – 

przez wstawiennictwo kogoś zmarłego, po potwierdzeniu tego faktu przez 

Kościół, jest jednym z elementów procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. 

 

 



O „BOGU,  KTÓRY  JEST  W  NIEBIE” 
 

Rozważania o Bogu łączą się w moich medytacjach z myśleniem o Ojcu i o 

początku. Nasza wiara z reguły zatrzymuje się w momencie – „Ja jestem 

Życiem” – zamiast iść tam, gdzie Jezus nas prowadzi.  Cała nasza miłość do 

Chrystusa powinna zaprowadzić nas do Ojca. Nie bylibyśmy tak bliscy 

Jezusowi, tak z Nim zjednoczeni, gdybyśmy nie stali się synami i córkami. Nie 

okazalibyśmy Chrystusowi większej czułości i miłości- „pouczeni przez 

Zbawiciela i posłuszni Jego słowom” – gdybyśmy byli onieśmieleni, by 

powiedzieć: Ojcze. 

Wydaje się, że wielu z nas znalazłszy Syna, zwolniło się z szukania Ojca. Ludzie 

wolą być synami, jednocześnie nie będąc braćmi. Bardzo aktualna pozostaje 

skarga Chrystusa: „Ojcze sprawiedliwy świat Ciebie nie poznał”. Czy ktoś z nas 

myśli o Bogu jak o swoim Ojcu? 

Odmawiamy „Ojcze Nasz”, ale czy wymawiamy te słowa z wiarą? 

Podejrzewam, że rzadko zastanawiamy się nad znaczeniem tych słów. Papież 

Paweł VI: „Najwłaściwszym imieniem Boga jest najsłodsze, najbardziej 

ludzkie i wzniosłe imię Ojca”. Imię ukazujące, że jest On nam bliski i jest 

źródłem naszego życia. Idąc dalej za wskazówkami Jezusa, łatwo zauważyć, że 

Jezus w Ewangelii połączył imię Ojca z nowymi uczuciami, które są właściwe 

Jego uczniom: zaufanie , które, gdyby nie miało u swych podstaw gwarancji 

Nauczyciela, byłoby bojaźnią. Zaufanie otwiera duszę na dialog, na miłość, na 

modlitwę. Źródłem nowej 

religijność jest właśnie „Ojcze nasz, 

któryś jest w niebie”. Natomiast u 

podstaw nowej moralności leży 

zdanie: 

BĄDŹCIE DOSKONALI, 

JAK DOSKONAŁY JEST  

OJCIEC WASZ NIEBIESKI. 

 



MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (5) 

WIDZENIE CZYŚĆCA 
Na ogół zbyt pobieżnie, lekkomyślnie i beztrosko traktuje się sprawę czyśćca. 

Ludzie uważają, że ów czyściec, pełen rozżarzonych rusztów, kotłów ze smołą 

i płomieni, to wymysł dobry dla dzieci i dewotek. 

I mają słuszność! Czyściec jest zupełnie inny: straszniejszy od wszystkiego, co 

się da o nim powiedzieć, bez względu na to, czy powie się ruszt, smoła     i 

płomień, czy też duchowa udręka za Bogiem tęskniącej duszy. 

Niemniej c z y ś c i e c jest. I to jest tak samo naprawdę, a raczej prawdziwiej, 

niż to wszystko, co tu, na ziemi, daje się zmysłami rozpoznać. Jakże więc 

straszną niespodzianką, jakim zaskoczeniem będzie dla każdego 

niewierzącego człowieka to wszystko, co duszę jego musi już spotkać po 

śmierci! Ludzie tak niechętnie zastanawiają się nad tym.  A przecież tylko do 

chwili śmierci można świadomość tę odsuwać. Bezmyślność nie ratuje 

człowieka przed niczym. Strusie chowanie głowy w piasek jest tu 

najbezsensowniejszą stratą czasu, który by można spożytkować na skuteczne 

zapobieganie przyszłym mękom. Po cóż by inaczej zdradził Bóg ludziom 

tajemnicę istnienia czyśćca? Gdyby nawet te tak bardzo ogólnikowe 

powiadomienie o nim, jakie mamy, były człowiekowi dla dobra jego duszy 

zbyteczne, nie byłby ich Bóg światu udzielał! Skoro ich zaś raz udzielił, 

zuchwalstwem i głupotą byłoby niekorzystanie z tej łaski.   

Jakie są cierpienia czyśćcowe? 

Nieprzeliczona, nie objęta wprost myślą jest rozmaitość tych mąk, gdyż każda 

wina ma swój odpowiednik w cierpieniu. 

Najstraszniejszą męką duszy jest tęsknota za Bogiem, którą odczuwa stale, z 

wyjątkiem okresu, który spędza w niektórych kręgach czyśćca, gdzie 

niemożność zwracania się do Niego myślą jest właśnie jej najokrutniejszą 

męką. 

We wszystkich innych kręgach dusza rwie się ku górze, ku światłu, ku Bogu i 

cierpi z powodu niemożności zbliżenia się do Niego, z powodu swoich nie 

odpokutowanych jeszcze win.  Cdn. 



 
Jest to cenna wskazówka również dla nas. 
Synod jest procesem rozeznania duchowego, 
którego dokonuje się na adoracji, w 
modlitwie, w kontakcie ze Słowem Bożym. A 
dzisiejsze drugie czytanie mówi nam, że 
Słowo Boże „jest żywe i skuteczne, ostrzejsze 
niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż 

do rozdzielenia duszy i ducha, […] zdolne osądzić pragnienia i myśli serca” (Hbr 
4, 12). Słowo otwiera nas na rozeznanie i je oświetla. Ukierunkowuje ono 
Synod, aby nie był on kościelnym „zjazdem”, konferencją naukową czy 
kongresem politycznym, lecz wydarzeniem łaski, procesem uzdrowienia 
prowadzonym przez Ducha Świętego. W tych dniach Jezus wzywa nas, tak jak 
to uczynił z bogatym człowiekiem w Ewangelii, do ogołocenia się, do pozbycia 
się tego, co światowe, a także naszych zamknięć i powtarzających się wzorców 
duszpasterskich; do postawienia sobie pytania, co Bóg chce nam powiedzieć 
w tym czasie i w jakim kierunku chce nas poprowadzić. 

Drodzy bracia i siostry, życzę nam dobrej wspólnej drogi! Obyśmy byli 
pielgrzymami zakochanymi w Ewangelii, otwartymi na niespodzianki Ducha 
Świętego. Nie przegapmy okazji łaski  spotkania, słuchania siebie nawzajem, 
rozeznawania. Żyjmy radością wiedząc, że gdy szukamy Pana, to On pierwszy 
wychodzi nam na spotkanie ze swoją miłością. 

Modlitwy za Synod 
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. 



POCZET ŚWIĘTYCH. ŚWIĘTA KINGA. 

Urodziła się w 1234 roku jako córka Beli IV, króla węgierskiego z dynastii 

Arpadów i jego żony Marii. Była siostrą św. Małgorzaty Węgierskiej oraz 

bł. Jolanty. Otrzymała głębokie wychowanie religijne i pełne jak na owe czasy 

wykształcenie. Około roku 1247 poślubiła Bolesława Wstydliwego. Pierwsze 

swoje lata spędziła Kinga w Sandomierzu. Były to czasy najazdów Tatarów. 

Wieści o ich barbarzyńskich mordach dochodziły do Polski coraz bliżej. Na 

wiadomość o zdobyciu Lublina i Zawichostu Bolesław z Kingą udali się do 

Krakowa. Po klęsce wojsk polskich pod Chmielnikiem uciekli na Węgry w 

nadziei, że tam będzie bezpieczniej, później schronili się na Morawach w 

tamtejszym konwencie cystersów. Dopiero po pokonaniu Konrada 

Mazowieckiego młodzi książęta mogli wrócić do kraju, zamieszkali w Nowym 

Korczynie. Tu właśnie Kinga nakłoniła swego męża do zachowania dozgonnej 

czystości, dlatego historia nadała Bolesławowi przydomek „Wstydliwy”. 

Wtedy także zapewne Kinga wpisała się do III Zakonu św. Franciszka jako 

tercjarka. W tej formie czystości małżeńskiej Kinga spędziła z Bolesławem 40 

lat. Z Węgier sprowadziła do Polski górników, którzy dokonali pierwszego 

odkrycia złoży soli w Bochni. Stąd powstała piękna legenda o cudownym 

odkryciu soli. Aby dopomóc w odbudowaniu zniszczonego przez Tatarów 

kraju, Kinga ofiarowała Bolesławowi część swojego posagu. Bolesław za to 

oddał jej w wieczyste posiadanie ziemię sądecką. 

Hojnie wspierała katedrę krakowską, klasztory 

benedyktyńskie, cysterskie i franciszkańskie. 

Ufundowała kościoły w Nowym Korczynie i w Bochni, 

a zapewne również w Jazowsku i w Łęcku. Po śmierci 

męża postanowiła zrezygnować z władzy i wstąpiła do 

zakonu klarysek w Starym Sączu, gdzie spędziła 12 lat. 

Zmarła w 1292 roku. Beatyfikacja Kingi nastąpiła po 

pontyfikacie papieża Aleksandra VIII 10 czerwca 1690 

roku. Benedykt XIII przyznał jej tytuł patronki Polski 

i Litwy. W 1999 roku kanonizował ją Jan Paweł II.  

 
To zdjęcie, autor: 
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Św. Kinga jest przykładem nowej świętości. Jan Paweł II tak scharakteryzował 

jej życie: „A gdy dziś pytamy, jak uczyć się świętości i jak ją realizować, święta 

Kinga zdaje się odpowiadać: trzeba troszczyć się              o sprawy Pana na tym 

świecie. Ona daje świadectwo, że wypełnianie tego zadania polega na 

nieustannym staraniu o zachowanie harmonii pomiędzy wyznawaną wiarą a 

własnym życiem. Dzisiejszy świat potrzebuje świętości chrześcijan, którzy w 

zwyczajnych warunkach życia rodzinnego                             i zawodowego 

podejmują swoje codzienne obowiązki; którzy pragnąc spełniać wolę Stwórcy 

i na co dzień służyć ludziom, dają odpowiedź na Jego przedwieczną miłość”. 

ŚWIĘTOŚĆ 

Świętość białymi płatkami pruszy 

Łaskami Bóg syci nas z radością 

Rozlega się hossanna w duszy 

A złota mgiełka opada z miłością 

Mój Pan, Mój Bóg i Ojciec nasz 

Przytula wszystkich których stworzył 

Wszystkich nas w sercu masz 

Bym w miłości Twojej ożył 

Daj nam łaskę zrozumienia 

Bo Tyś stworzył wszystkich nas 

Syn i córka Twoja to brat i siostra moja 

Kochajmy się powołani do istnienia 

Bo Ty Ojcem naszym. Amen. 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY  

WARZYWA SĄ ZAWSZE ZDROWE. WEDZIAŁ JUŻ O TYM DANIEL I JEGO 

TOWARZYSZE. O ICH HISTORII DOWIADUJMY SIĘ Z KSIĘGI DANIELA. 

Dlatego dzisiaj przedstawiam kilka pomysłów na warzywa. 

KOTLETY Z JARMUŻEM 

SKŁADNIKI: + 50 dag jarmużu + 3 jajka + 3 łyżki mąki orkiszowej razowej 

+ 3 łyżki otrąb pszennych + cebula + po ¼ łyżeczki soli i pieprzu + olej do 

smażenia + bułka tarta do panierowania. 

WYKONANIE: Umyty jarmuż gotujemy 5 min i odcedzamy. Cebulę drobno 

siekamy i szklimy na oleju. Jarmuż po ostygnięciu drobno siekamy, dodajemy 

zeszkloną, cebulę, żółtka, mąkę, otręby oraz sól i pieprz. Całość mieszamy. 

Białka ubijamy i dodajemy do masy. Formujemy kotlety, panierujemy w bułce 

tartej i smażymy na rozgrzanym oleju z każdej strony na złoty kolor. 

KOLOROWE NALEŚNIKI 

SKŁADNIKI: + 3 jajka + 1,5 szklanki mleka + 1,5 szklanki wody +łyżeczka suchych 

drożdży + 3,5 szklanki mąki + po łyżeczce soli i cukru + cubula + papryka 

czerwona + szklanka zieleniny do wyboru: szczypiorek, pokrzywa, mlecz + 

szklanka startych ziemniaków + olej do smażenia. 

WYKONANIE: Jajka, mleko, wodę, mąkę miksujemy, dodajemy drożdże, , 

cukier, sól i mieszamy. Cebulę siekamy i szklimy na oleju. Paprykę kroimy w 

drobną kostkę. Starte ziemniaki odciskamy. Warzywa i posiekaną zieleninę 

dodajemy do ciasta, mieszamy. Na 

natłuszczonej patelni smażymy 

naleśniki. Podajemy na ciepło. 

ŻYCZĘ SMACZNEGO I TAK BARDZO 

POTRZEBNEJ O TEJ PORZE ROKU 

ODPORNOŚCI!!! 

 

 

 

 



KOLOROWANKA NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 
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O ADWENCIE 
 
Historia Rorat sięga czasów starożytnych, kiedy na przełomie pór roku 

wyznaczano tzw. dni kwartalne, podczas których wierni modlili się i pościli. W 

środę przypadającą na zimowe dni kwartalne wspominano tajemnicę 

zwiastowania i odprawiano specjalną, uroczystą Mszę św. przed wschodem 

słońca nazywaną Mszą Mesjasza, Missa Aurea (złotą Mszą), Missa Rorate – od 

pierwszych słów pieśni na wejście, którą wówczas śpiewano.  

Na zachodzie Europy tę poranna Mszę św. zaczęto sprawować przez dziewięć 

dni poprzedzających Boże Narodzenie, a w nielicznych krajach, w tym w Polsce 

– przez cały Adwent.  Pierwsze wzmianki o liturgii Rorat w naszym kraju 

pojawiły się w XIII wieku w księgach śląskich cystersów.        W XIV wieku Msze 

św. roratnie były praktykowane już w całej Polsce, a w XVI wieku stały się tak 

popularne, że w niektórych miejscach odprawiano je przez cały rok. 

Bożego Narodzenia, które dziś wydaje się nam oczywistością, wyczekiwano od 

czasów zamknięcia bram raju. Całe pokolenia rodziły się i umierały w tej 

tęsknocie, którą niesamowicie oddaje pieśń Rorate caeli. 

Aż pewnego dnia w małym niepozornym miasteczku Betlejem w ciemności 

rozbłysło światełko. 
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