
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

12 GRUDNIA 2021 ROKU, TRZECIA NIEDZIELA 

ADWENTU. BIULETYN PARAFII NARODZENIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZARŻU.           ROK 4. 

NUMER  22 (168)   www.czarze.parafia.net.pl 

 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (So 3,14-17); (Flp 4,4-7); Psalm: (Iż 12,2-6) 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza  (3,10-18) 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

Radość jako emocja towarzyszy przeżywaniu  

jakiegoś rodzaju szczęścia i pełni. 

Dlatego ludzie poszukują rozmaitych sytuacji w których mogą jej 

doświadczyć: przez rozrywkę, przebywanie w towarzystwie bliskich 

osób. Przeżywana duchowo radość jest szczególnym darem Ducha 

Świętego. Jest ona łaską od Boga, przeświadczeniem, że On jest, 

troszczy się o nas i obdarza swoją miłością. 

„Radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza 

wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!” Dzisiejsze słowo wzywa 

do przeżywania radości. Pociągają nas ludzie uśmiechnięci, 

szczęśliwi, z których emanuje wewnętrzna pogoda ducha. 

Przeżywanie radości duchowej wynika z duchowego wzrostu i do 

niego prowadzi. Drogą i owocem tego wzrostu może być nasza 

codzienna prośba: „Boże użycz mi pogody ducha…” 
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Dziękczynienie 

dziękuję Tobie Panie w ciszy 

że jesteś tak blisko mnie 

i szeptem mówisz do mojego serca 

bym zawsze trwał w Tobie 

bogaty Twoją prawdziwą obecnością 

w maleńkim chlebie i kropli wina 

które Ciałem Twoim i Krwią są dla mnie 

dziękuję Tobie Panie w milczeniu 

za Twoją niepojętą miłość dla mnie 

cierpliwość anielską Twojego serca 

choć cicho klęczę przed Tobą 

serce we mnie śpiewa 

bo znów ziemia spotkała się z niebem 

Ty zmieniłeś moje serce 

w tabernakulum Twojej miłości 

na nowo wlałeś we mnie życie 

i znalazłeś we mnie mieszkanie 

oby już na zawsze… 

                            ks. Marek Chrzanowski FDP 

 



O „BOGU,  KTÓRY  JEST  W  NIEBIE” 
 

Bóg jest naszym Ojcem. Czy można obejść się bez Ojca? Jak moglibyśmy żyć, 

gdyby nie było Początku, który dał nam życie? 

Twierdzenie, że Bóg jest Ojcem oznacza zatem, że Bóg jest początkiem. Nie 

jakimś początkiem abstrakcyjnym, dalekim, bezosobowym, obojętnym lub 

początkiem surowym, nieczułym, lecz początkiem pełnym miłości, bliskim, 

interesującym się nami, czułym, wyrozumiałym. Jest to początek, który 

dominuje i ogarnia życie. Nie może już być nieczuły i obojętny, musi 

przestrzegać prawa, musi być odpowiedzialny, musi bać się kar. Spróbujmy 

Boga dostrzegać wszędzie. Boga dalekiego i świętego, w codziennym życiu, w 

pracy, w radości, we wszelkich nadziejach, we wszystkich relacjach ze 

stworzeniami. W nędzy jak i w bogactwie. W obrazie Bożej dobroci i obecności 

Bóg jest tu, tutaj jest Jego rodzina. Wiara w Boga Ojca oznacza łączność z Nim 

nie tylko na początku, ale również na końcu życia. 

Papież Paweł VI: „Nie jest możliwe, żebyś Go nie znał. Poznałeś Jego imię, 

możliwe jest więc, abyś Mu nie służył, żebyś Go nie miłował”. 

Życie zamiast być ciemną i bezwartościową niewolą, staje się rozmową, która 

ma się przerodzić w życie wieczne, w spotkanie z Bogiem nieba, z Bogiem 

życia. Każdy powinien znać przynajmniej imię Ojca. 

Istotą głoszenia przez Chrystusa słowa Bożego w Ewangelii było objawienie 

Ojca. Jezus przyszedł powiedzieć nam, że Bóg jest Ojcem, otwierając tym 

samym przed ludzkością ogromne okno na tajemnice Boże. 

Objawienie Starego Testamentu przekazało nam atrybuty Boga, Jego 

nieskończoność, Jego wieczność, głębokość, niedostępność, Jego 

sprawiedliwość i siłę. 

Jezus natomiast jednym stwierdzeniem: Bóg jest Ojcem!, ukazał nam w pełni 

tajemnicę Boga, który przez to stał się nam bliski. 

Trudno jest oddać Bożą tajemnicę słowami, a jest to temat tak obszerny, że 

nie można powiedzieć wszystkiego. Można całe życie kontemplować tylko te 

dwa słowa: BÓG, OJCIEC! 



MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (6) 

WIDZENIE CZYŚĆCA 
Żadne pragnienie, do jakiego serce ludzkie jest zdolne, nie może się równać z 

tym, gdyż jest to pragnienie powrotu do swojego Stwórcy i Pana, wiedzącej, 

wyzwolonej już z ciasnoty zmysłów, nieśmiertelnej duszy. Bóg ciągnie ją ku 

Sobie jak olbrzymi, o przemożnej, obezwładniającej sile magnes. Tęsknota za 

Bogiem jest więc czymś, czego dusza wyzbyć się nie może, tak jak ślepe, 

bezwolne opiłki metalu nie mogą przestać rwać się ku przyciągającym się 

biegunom magnesu. Tęsknota ta jest więc niejako tłem, na którym zarysowują 

się rozmaite desenie i zygzaki cierpień, udręczeń i stanów pokutującej duszy. 

Czyściec składa się z nieprzeliczonych, a najrozmaitszych Kręgów. Niektóre, jak 

na przykład Krąg Głodu, Lęku, Grozy, Utrapień – znam tylko z nazwy. O innych 

wiem niejedno od moich Świętych Opiekunów. Mówiąc o Czyśćcu, pominę 

udrękę tęsknoty za Bogiem, gdyż tęsknota ta jest zasadniczym stanem 

pokutującej duszy. Mogłoby się zdawać, że wchodząc w coraz wyższe Kręgi 

oczyszczenia, zbliżając się do Przedwiecznej Światłości, męka tęsknoty słabnie 

wobec nadziei rychłego zaspokojenia. Nie! Pobliże tej Światłości właśnie 

wzmaga w duszy wytężone, jedyne dążenie do połączenia się z nią – rwie ją ku 

sobie z niepojętą siłą, tak,że w ostatnim Kręgu Czyśćca, gdzie prócz czekania 

nie ma już innych cierpień, tęsknota za Bogiem dochodzi do najwyższego 

nasilenia. 

KRĄG BŁĄDZEŃ.   Pierwszym i najstarszym Kręgiem Czyśćca jest Krąg Błądzeń. 

Jest to okres, kiedy dusza krąży blisko ziemi, a nie ma z nią już żadnej 

styczności. Nie pamięta tego, co było, nie wie nic, co z nią będzie, zna tylko 

jakąś upiorną, męczącą terażniejszość. Nie widzi też wcale kresu swej obecnej 

męki. Niczego nie rozumie. Nie wie , co się z nią dzieje – i za co, i gdzie, i na jak 

długo… 

Natyka się na całe gromady wrogich jej, błądzących dusz, z którymi nie może 

się porozumieć, których się boi, a których nie umie wyminąć. Nie zna ulgi ani 

spoczynku. W Kręgu tym znajdują się jeszcze niektórz z nie potępionych 

oprawców Chrystusa. 



ANKIETA SYNODALNA 

Synod stawia następujące zasadnicze pytanie: Kościół synodalny, głosząc 

Ewangelię, „podąża razem”. Jak owo „podążanie razem” realizuje się dzisiaj 

w waszym Kościele lokalnym? Do podjęcia jakich kroków zaprasza nas Duch 

Święty, abyśmy wzrastali w naszym „podążaniu razem”?  

I. TOWARZYSZE PODRÓŻY  
W Kościele i w społeczeństwie jesteśmy na 

tej samej drodze, ramię w ramię.  

Kim są ci, którzy w waszym Kościele 

lokalnym„ podążają razem”?  
Kiedy mówimy „nasz Kościół”, kto do 

niego należy? Kto nas prosi, abyśmy szli 

razem? Kim są towarzysze podróży, także poza obszarami kościelnymi? Jakie 

osoby lub grupy są pozostawione na marginesie, formalnie lub faktycznie?  

II. SŁUCHANIE 
Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez 

uprzedzeń.  

Wobec kogo nasz Kościół partykularny jest „dłużny słuchania”?  
W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza młodzi i kobiety? W jaki 

sposób włączamy wkład osób konsekrowanych, mężczyzn i kobiet? Jaką 

przestrzeń ma głos mniejszości, odrzuconych i wykluczonych? Czy potrafimy 

zidentyfikować uprzedzenia i stereotypy, które utrudniają nam słuchanie? W 

jaki sposób wsłuchujemy się w społeczny i kulturowy kontekst, w jakim 

żyjemy? 

III. ZABIERANIE GŁOSU 
Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą i parezją, to znaczy łącząc 

wolność, prawdę i miłość. 

W jaki sposób krzewimy wolny i autentyczny styl komunikacji wewnątrz 

wspólnoty i jej organów, bez dwulicowości i oportunizmu?  
A w odniesieniu do społeczeństwa, do którego należymy? Kiedy i jak udaje 

nam się powiedzieć to, co jest dla nas ważne? Jak funkcjonują relacje z 

systemem medialnym (nie tylko z mediami katolickimi)? Kto przemawia w 

imieniu wspólnoty chrześcijańskiej i jak jest on wybierany? 

CDN. 

Proszę, aby pisemne wypowiedzi, refleksje, spostrzeżenia przed 20 XII dostarczyć do 
proboszcza. Anonimowo. Wystarczy ewentualnie podać płeć i wiek. 



POCZET ŚWIĘTYCH 

ŚWIĘTA SIOSTRA URSZULA LEDÓCHOWSKA 

 

Św. Urszula (Julia) 

Ledóchowska urodziła się 

w Austrii 1865 roku. W 1883 

roku jej rodzina przeniosła się 

na teren Małopolski. W 1886 

roku wstąpiła do klasztoru 

urszulanek w Krakowie. 

W 1904 roku została wybrana 

przełożoną klasztoru. W 1907 

roku razem z innymi siostrami 

wyjechała do Petersburga 

(w 1908 roku wspólnota 

została kanonicznie erygowana 

jako autonomiczny dom 

urszulanek), gdzie między 

innymi prowadziła internat dla dziewcząt. Wyrzucona z Rosji po wybuchu 

Pierwszej Wojny Światowej, kontynuowała działalność apostolską 

i patriotyczną na terenie Skandynawii. W 1920 roku powróciła do Polski i wraz 

ze wspólnotą zakonna i będącymi pod jej opieką dziećmi osiadła w Pniewach 

koło Poznania. Tu założyła zgromadzenie urszulanek szarych, którym 

kierowała do swej śmierci.  Otrzymała wysokie odznaczenia kościelne i 

państwowe. 

Zmarła w opinii świętości 29 maja 1939 roku w Rzymie. Papież Jan Paweł II 

beatyfikował ją 20 czerwca 1983 roku w Poznaniu, kanonizował 18 maja 2003 

roku w Rzymie. Relikwie św. Urszuli zostały uroczyście przewiezione z Rzymu 

do Pniew i złożone w 1989 roku w kaplicy domu macierzystego, który stał się 

odtąd jej sanktuarium. Pod jej wezwaniem jest wiele parafii i kaplic ( nie licząc 



kaplic w domach urszulańskich). Jest patronką między innymi archidiecezji 

poznańskiej ( od 1997 roku ), Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego ( od 1997 

roku ), miasta Sieradza ( od 2006 roku), Pniew ( od 2016 roku), wielu szkół, 

przedszkoli, hospicjów, drużyn harcerskich i kilkunastu innych instytucji, 

organizacji lub grup. 

 

FRAGMENT HOMILII ŚW. JANA PAWŁA II WYGŁOSZONEJ 

PODCZAS MSZY ŚWIĘTEJ KANONIZACYJNEJ – 18 MAJA 2003 

ROKU. 

Św. Urszula Ledóchowska przez całe swe życie wiernie i z miłością wpatrywała 

się w oblicze Chrystusa, swego Oblubieńca.  

 W sposób szczególny jednoczyła się z Chrystusem konającym na 

Krzyżu. To zjednoczenie napełniało ją niezwykłą gorliwością w dziele głoszenia 

słowem i czynem Dobrej Nowiny o miłości Boga. Niosła ją przede wszystkim 

dzieciom i młodzieży, ale także osobom znajdującym się w potrzebie, ubogim, 

opuszczonym, samotnym. Do nich wszystkich mówiła językiem miłości 

popartej czynem. Z przesłaniem Bożej miłości przemierzyła Rosję, kraje 

skandynawskie, Francję i Włochy. Była w swoich czasach apostołką nowej 

ewangelizacji, dając swym życiem i działaniem dowód, że miłość ewangeliczna 

jest zawsze aktualna, twórcza i skuteczna. 

 Zakładając Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, 

przekazała mu tego właśnie ducha. „Przenajświętszy Sakrament – pisała – to 

słońce życia naszego, to nasz skarb, nasze szczęście, nasze wszystko na ziemi… 

Kochajcie Jezusa w tabernakulum! Tam niech serce wasze czuwa, choć ciało 

przy pracy, przy zajęciu. Tam Jezus, a Jezusa trzeba nam kochać tak gorąco, tak 

serdecznie. Jeśli nie umiemy kochać, to przynajmniej pragnijmy kochać – 

kochać coraz więcej”. 

 



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

 

OKRES NA DYNIE SIĘ JESZCZE NIE SKOCZYŁ. DZISIEJSZE 

PRZEPISY TO – DYNIOWE SPECJAŁY. 

 

SERNIK Z DYNIĄ. 

SKŁADNIKI: / 40 dag ciastek korzennych/ 15 dag masła/ 50 dag dyni/ 4 jajka / 

1 kg sera mielonego / 25 dag sera mascarpone / 3 łyżki soku z pomarańczy/ 

skórka otarta z pomarańcza i cytryny/ ¾ szklanki cukru / duże opakowanie 

cukru waniliowego / 3 łyżki mąki ziemniaczanej. 

WYKONANIE: Dynię pieczemy 30 min w 190 st. C. Po ostygnięciu miksujemy 

na puree, dodajemy sok z pomarańczy, skórkę, twaróg, mascarpone, obydwa 

rodzaje cukru, żółtka i mąkę ziemniaczaną. Całość miksujemy. Białka ubijamy 

na sztywno i delikatnie łączymy z masą. Ciastka kruszymy, mieszamy z 

płynnym masłem i umieszczamy na dnie formy wyłożonej papierem do 

pieczenia, wyrównujemy spód i ugniatamy. Na to wylewamy masę serową i 

pieczemy godzinę w 170 st. C.  

 

KREM Z DYNI BEZ GOTOWANIA 

SKŁADNIKI: /4 szklanki posiekanej dyni / 2 szklanki soku z pomarańczy / 2 łyżki 

miodu / po łyżeczce imbiru, kurkumy, kardamonu, soli / ½ łyżeczki pieprzu / 

szklanka orzechów nerkowca. 

WYKONANIE: Orzechy nerkowca zalewamy zimną wodą i moczymy 2 godziny. 

Po tym czasie wodę odlewamy. Do orzechów dodajemy1/3 szklanki wody, 

szczyptę soli i miksujemy blenderem na krem. W osobnym naczyniu 

miksujemy blenderem pozostałe składniki i otrzymujemy krem z dyni. 

Porcjujemy do miseczek.  Na wierzchu ozdabiamy kremem orzechowym. 

 

 



KOLOROWANKA NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 



O ADWENCIE 
 

Grudzień naznaczony jest przez liturgiczny okres Adwentu, okres oczekiwania, 

nadziei na przyjście. Dokonuje się ono w historii, lecz również przekracza 

historię: ciekawe, że znany grecki termin parousia, może oznaczać zarówno 

„obecność”, jak i „przyjście”. Warto więc przemedytować nad tym związkiem 

między teraźniejszością, a przyszłością, co jest duszą doświadczenia 

chrześcijańskiego: królestwo Boże „jest już pośród nas” wraz z wkroczeniem 

Chrystusa w historię, ale powinniśmy się zawsze modlić, aby to królestwo 

„nadeszło”, w przyszłej pełni. 

Jest jednak pewna istotna rzecz. Trzeba czuwać i być uważnym, każdy na 

własnym miejscu, jak odźwierny z 

przypowieści Jezusa (Mk 13,33-37). 

Dopiero, kiedy Jezus ukaże się, aby 

przypieczętować historię będziemy musieli 

wypuścić z rąk narzędzie pracy i iść za Nim 

dla lepszej przyszłości”. Aż do tej chwili 

niech każdy pozostanie przy swoim stanie 

życia, do którego Bóg go powołał, jak często 

powtarza św. Paweł Tesaloniczanom. Wiara 

jest przede wszystkim cierpliwą wiernością, 

wspartą przez nadzieję. Ruchy 

apokaliptyczne wyrywające swoich 

wiernych z ich codziennej egzystencji, są 

jedynie ułudą, szaleństwem i alienacją. 

Autentyczna religia jest zaczynem historii, 

nie materiałem wybuchowym; jest 

fermentem, nie trucizną; jest wodą, która 

użyźnia, nie potopem, który unicestwia. 
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