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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Jr 33,14-16); (Tes 3,12-4,2); Psalm: (25) 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza  (21,25-28.34-36) 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

„Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie”. 

Być może robimy wiele postanowień 

adwentowych dotyczących ciała i ducha. 

Nie zapomnijmy, że Jezus proponuje 

czuwanie i modlitwę. On nie chce nas 

przestraszyć, ale ochronić. Św. Jan Paweł II mówił, że modlitwa jest 

odpoczynkiem. Bywa, że dla nas jest obowiązkiem, nawykiem, 

zadaniem. Pozwólmy sobie odpocząć w Bogu, spotykając się z Nim 

nie tylko dziś, lecz także w każdym czasie.  

KONIEC LISTOPADA – TO KONIEC ROKU POŚWIECONEGO ŚW. JÓZEFOWI; 

- KONIEC MIESIĄCA, W KTÓRYM SZCZEGÓLNIE PAMIĘTALIŚMY O DUSZACH 

CZYŚĆCOWYCH. 

LISTOPADOWA MYŚL 

LISTOPAD… JAK CO ROKU PROWADZI DO ODKRYCIA, 

… ŻE MAM CORAZ WIĘCEJ ZNAJOMYCH PO TAMTEJ STRONIE ŻYCIA… 

Wanda Kapica 

http://www.czarze.parafia.net.pl/
https://de.wiktionary.org/wiki/Adventskranz
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


BŁOGOSŁAWIONY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
DZIEDZICTWO PRYMASA TYSIĄCLECIA 

Fascynujące są wypowiedzi Prymasa – niespotykane przed nim – o roli Jasnej 

Góry w życiu Polaków i Ojczyzny. „W polskiej Kanie dokonuje się nieustannie 

cud przemiany Narodu, jego serc i sumień”. Albo: „Pani Jasnogórska <pracuje> 

z Jasnej Góry na rzecz Kościoła Świętego w Polsce i na rzecz świętej naszej 

Matki – Polski, ukochanej Ojczyzny”. 

Do pielgrzymów zgromadzonych 3 maja 1967 r. mówił: „Zaprosiliśmy 

Bogurodzicę Dziewicę do naszej Ojczyzny. Trzymamy się od wieków Jej kolan”. 

Wyznając ze wzruszeniem Prymas Powiedział: „Może pomyliłem się na 

różnych moich drogach. Ale nigdy nie pomyliłem się na mojej duchowej drodze 

na Jasną Górę Zwycięstwa”. My też nie pogubimy się idąc z Maryją i za Nią. 

Bądźmy wierni i jak wiele pokoleń przed nami, trwajmy w przymierzu z 

Jasnogórską Matką i Królową. Pamiętajmy: bez Jasnej Góry nie ma Polski i 

Polaka. 

Nie każdemu jest blisko na Jasną Górę. Dlatego wiekopomną zasługą Prymasa 

jest ożywienie dziesiątków zapomnianych w latach niewoli, a potem pod 

okupacją niemiecką i sowiecką maryjnych sanktuariów. Ojciec przywrócił kult 

wielu lokalnych sanktuariów, gdyż lud „potrzebuje Królowej obecnej blisko”. 

Ojciec przypominał, że sanktuaria są w Polsce źródłem duchowej mocy i 

pociechy. Prymas powołał osobne duszpasterstwo sanktuariów, a w 

Episkopacie Sekcję Sanktuariów Maryjnych. On sam doświadczył cudu 

uzdrowienia przez Bolesną Królową Polski, kiedy czekał w Licheniu na 

święcenia. Maryja uzdrowiła go z tyfusu i zapalenia płuc. Napisał nawet: „Jej 

zawdzięczam swoje kapłaństwo”. Ojciec ukoronował 47 wizerunków Matki 

Najświętszej. 

Prymas Tysiąclecia, nasz ukochany Ojciec i Wielki Nauczyciel, charyzmatyczny 

Przewodnik Narodu uczynił z Jasnej Góry nasze miejsce tożsamości. Kochał 

nas, karcił i przypominał: „Całe nasze życie tyle jest warte, ile jest w nim 

miłości”. Naszą szansą jest iść drogą, którą wskazywał i strzec dziedzictwa, 

które pozostawił.            KONIEC. 



O  „BOGU,  KTÓRY  JEST  W  NIEBIE” 

 

Wszyscy jesteśmy wezwani do prawdziwego nawrócenia. Ten nowy cykl ma 

ważny, moim zdaniem, cel - uczenie się naśladowania Jezusa Chrystusa. 

Zainspirowana zostałam tym tematem przez wysłuchanie wrześniowej 

konferencji ks. Proboszcza. Ksiądz odniósł się wtedy do książki Tomasza 

a Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”. Powstało wtedy pytanie: dlaczego nie 

możemy poznawać Boga Ojca przez pryzmat wypowiedzi i gestów Syna. 

Moim staraniem będzie ukazanie w poszczególnych wypowiedziach 

nieskończonej miłości Ojca. Całe życie chrześcijańskie, według słów Jana Pawła 

II, „jest jakby wielkim pielgrzymowaniem do domu Ojca, którego 

bezwarunkową miłość do każdego człowieka odkrywamy na nowo każdego 

dnia” (Tertio millennio adveniente). 

Kto w ogóle mówi o Ojcu? Bardzo często mówimy o Jezusie, od czasu do czasu 

wspominamy Ducha Świętego. Ale o Bogu Ojcu? Bardzo prawdziwe są słowa z 

Ewangelii św. Mateusza (11,27): „Ojca nikt nie zna…”.   

Już św. Paweł odnosił się do imienia Ojca. A jest to imię, „od którego bierze 

nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi” i przed którym święty Paweł zachęca 

wszystkich, by wraz z nim zginali kolana (Ef 3,14-15). 

Powróćmy do głównego celu tych wypowiedzi – do Syna. Otóż zadaniem 

Jezusa jest objawienie Ojca. Kiedy On mówi o Ojcu, to w apostołach rodzi się 

tęsknota, że aż Filip zawołał: „Pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy!” – 

z Ewangelii według św. Jana (14,8). Dla Jezusa Ojciec jest nie tylko tematem, 

ale Jego Abba, Jego Tatusiem, tym, który otoczył Go chwałą i nadał imię zanim 

świat powstał. Abba jest tym, który Go pociąga, także jako człowieka, 

nieskończonym urokiem. Całe Jezusowe posłannictwo na ziemi polega na 

objawieniu Ojca, dlatego zakończył głoszenie Królestwa mówiąc: „Objawiłem 

im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w 

nich była i Ja w nich” (J 17,26). Męka Jezusa ukazała Jego miłość do Ojca. Św. 

Jan tak cytuje Jezusa: „Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca. Wstańcie, 

idziemy stąd!” (14,31).     Cdn. 



MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (4) 

WIDZENIE MOMENTU PRZEJŚCIA – ŚMIERCI 
  

Z chwilą śmierci oczy ciała zamykają się na zawsze. Na zawsze już 

otwierają się oczy duszy, które nigdy, przez całą wieczność nie przestaną 

widzieć, bez względu na to, czy spojrzenie  takie sprawiać będzie duszy radość 

czy cierpienie. 

Człowiek mógł przez całe życie nie zastanawiać się nad sprawami duszy 

i pozornie nie stanowiło to różnicy w jego sprawach doczesnych. Po śmierci 

nie ma już innych spraw nad sprawy ducha! I tak jak ciało chorowało przez 

najdrobniejszą wadę ustroju, tak dusza po śmierci cierpi za najlżejsze 

odchylenie od zakreślonej jej planem Bożym linii, po której iść powinna. 

Podziwia też każdą myśl, każdym drgnieniem czucia Bożą sprawiedliwość       i 

najsrożej nawet cierpiąc, nie buntuje się przeciw jej wyrokom. 

Toteż gdyby się jej nagle przed czasem otworzyła wolna droga do 

wszelkich radości niebiańskich, sama by ku nim nie poszła, nie czując się ni 

godną, ni gotową. 

Człowiek ubogi, nie wykształcony, nie ubrany odpowiednio i nie 

umiejący się zachować nie wszedłby też dobrowolnie na dworski bal! Choćby 

się też przemknął niezauważony, nie umiałby brać w nim udziału. Tak samo źle 

czułaby się dusza, gdyby przed oczyszczeniem i dojrzeniem miała wejść do 

szczęśliwości wiecznej. Nie umiałaby jej po prostu przeżywać. Po tamtej 

stronie nie ma tupetu! Nikt nie może i nie chce udawać innego niż jest, nie 

może i nie chce nadrabiać niczego krętactwem i 

formą. Żadne względy nie istnieją. Jest tylko to, co 

jest. Każda dusza widzi jasno stopień swej 

doskonałości, a widzi go w świtle Prawdy, której 

ani zagmatwać, ani odłożyć, ani uniknąć, ani zmylić 

nepodobna! 

Ta Prawda jest! I nie tylko jest, ale więcej 

nic nie ma. 
 



Zadajmy sobie pytanie: jak my w Kościele 
słuchamy? Jak wygląda „słuch” naszego 
serca? Czy pozwalamy ludziom wyrażać 
siebie, kroczyć w wierze, nawet jeśli mają 
trudne drogi życiowe, wnosić wkład w 
życie wspólnoty bez przeszkód, 
odrzucenia czy osądzania? Czynić Synod, 

to stanąć na tej samej drodze, co  Słowo, które stało się człowiekiem: to iść 
Jego śladami, wsłuchując się w Jego Słowo wraz ze słowami innych. 
To  odkrywanie ze zdumieniem, że Duch Święty wieje w sposób zawsze 
zaskakujący, aby podsunąć nowe drogi i języki. Jest to ćwiczenie powolne, być 
może męczące, żeby nauczyć się słuchać siebie nawzajem – biskupi, księża, 
zakonnicy i świeccy – unikając sztucznych i powierzchownych odpowiedzi. 
Duch Święty prosi nas, abyśmy wsłuchiwali się w pytania, niepokoje, nadzieje 
każdego Kościoła, każdego ludu i narodu. A także byśmy wsłuchiwali się w 
świat, w wyzwania i zmiany, jakie przed nami stawia. Nie uciszajmy naszych 
serc, nie blokujmy się w naszych pewnikach. Posłuchajmy się nawzajem. 

Wreszcie, rozeznać. Spotkanie i wysłuchanie siebie nawzajem nie są celem 
samym w sobie, pozostawiając rzeczy takimi, jakimi są. Przeciwnie, kiedy 
podejmujemy dialog, zadajemy sobie pytania, jesteśmy w drodze, a w końcu 
nie jesteśmy tacy sami, jak na początku, jesteśmy odmienieni. Pokazuje to nam 
dzisiaj Ewangelia. Jezus wyczuwa, że człowiek, który przed Nim stoi, jest dobry 
i religijny, zachowuje przykazania, ale chce go wyprowadzić dalej, poza 
zwyczajne przestrzeganie przykazań. W dialogu pomaga mu rozeznać. 
Proponuje, aby spojrzał w głąb siebie, w świetle miłości, z jaką On sam, 
wpatrując się w niego, miłuje go (por. w. 21), i aby w tym świetle rozeznał, do 
czego naprawdę przywiązane jest jego serce. I wtedy odkrywa, że jego dobro 
nie polega na dodawaniu kolejnych aktów religijnych, lecz przeciwnie, na 
ogołoceniu siebie samego: na sprzedaniu tego, co zajmuje jego serce, by 
uczynić miejsce dla Boga. 

(cdn.) 

 
 



SPRAWOZDANIE Z COMIESIĘCZNEGO SPOTKANIA 

STOWARZYSZENIA ŻYWY RÓŻANIEC 

„Wszystkie łaski, wszelkie światło czerpałam z tajemnic różańcowych       

i one uczyniły moje życie owocnym” (Paulina Jaricot) 

To już trzeci raz spotkaliśmy się w trzecią środę miesiąca (10.11.2021), by 

cieszyć się poczuciem siostrzanej i braterskiej radości oraz przewodnictwa 

duchowego ks. Proboszcza. 

Po zapaleniu świecy – symbolu Chrystusa – odśpiewaliśmy pieśń „My 

chcemy Boga…” Następnie rozpoczęła się konferencja ks. Mirosława 

Kaźmierskiego, który w nawiązaniu do artykuów o bł. ks. kard. Stefanie 

Wyszyńskim, przedstawił wstępną prelekcję na temat:                                                                                                                            

WIELKIE NOWENNY RÓŻAŃCOWE. 

Ksiądz rozpoczął konferencję cytatem z wypowiedzi krajowego moderatora 

(naszego szefa) Żywego Różańca ks. Szymona Muchy: „W obecnych czasach 

wielkiej laicyzacji, odrzucenia Boga, zagrożenia pokoju na świecie, potrzeba 

nowego otwarcia się na powiew Ducha Świętego. Musimy z nowym 

zapałem w sercu przyjąć orędzie Matki Bożej z Fatimy i wziąć z ufnością  

rózaniec do rąk, aby <uczynić go modlitwą wszystkich> ludzi. 

Zainicjowana przez Prymasa Polski bł. ks. kard S. Wyszynskiego w 1957 r. 

była Wielka Nowenna za Naród i Ojczyznę. Zakończyła się w 1966 r. czyli w 

tysięczną rocznicę Chrztu Polski. Centralne uroczystości zakończenia tej 

nowenny odbyły się na Jasnej Górze w dniu 3 maja, kiedy dokonano 

odnowienia aktu zawierzenia Narodu Matce Bożej oraz powierzenia go pod 

Jej opatrzność na kolejne 1000 lat. 

Drugą była Wielka Nowenna Fatimska, którą odmawiano w latach 2009 – 

2017, dla uczczenia 100 rocznicy pierwszego objawienia Matki Bożej                 

w Fatimie. 

Kolejna Wielka Nowenna Narodowa za Ojczyznę jako nowy Cud nad Wisłą, 

odbyła się w 2020 roku, który naznaczyła dramatyczna światowa pandemia 

COVID – 19. 



Od 13 maja 2020, czyli od dnia wspomnienia Najświętszej Maryi Panny 

Fatimskiej, do 5 lipca trwała także Wielka Światowa Nowenna 

Pompejańska, w której modlono się na całym świecie                                                   

o nawrócenie grzeszników oraz o ustąpienie pandemii. 

Obecnie nadszedł czas na podjęcie kolejnej Wielkiej Nowenny, tym razem 

przygotowującej polskich katolików do obchodów dwusetnej rocznicy 

powstania Stowarzyszenia Żywego Różańca. Dzieło to powstało we Francji 

i rozkrzewiło się na cały świat. Do Polski Żywy Różaniec dotarł pod koniec 

XIX wieku. Jednym z pierwszych, którzy zajmowali się formacją jego 

członków, był bł. ks. Ignacy Kłopotowski, który od 1909 r. wydawał dla 

Stowarzyszenia miesięcznik „Kółko Różańcowe”. Obecnie wspólnota liczy 2 

miliony członków, zgromadzonych prawie przy każdej parafii. 

 W pierwszą sobotę czerwca 2018 roku, podczas VI Ogólnopolskiej 

Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę, zainaugurowana została 

Wielka Nowenna Różańcowa.  

Głównymi celami nowenny są: duchowy i zewnętrzny rozwój wspólnot 

Żywego Różańca oraz ożywienie apostolskiego dynamizmu członków 

wspólnoty. 

Patronami nowenny obrano: Matkę Bożą Różańcową, św. Jana Pawła II, bł. 

ks. Ignacego Kłopotowskiego, a także służebnicę Bożą Paulinę Jaricot. 

Ustalone został stałe intencje tej modlitwy: o wzrost w wierze, nadziei 

i miłości, o rozwój wspólnot Żywego Różańca, o błogosławieństwo dla 

misyjnego dzieła Kościoła, o pokój na świecie i zgodę w rodzinach, 

o beatyfikację służebnicy Bożej Pauliny Jaricot. 

Na zakończenie konferencji ks. Proboszcz ponownie przytoczył słowa 

naszego moderatora: „Przez kolejne 9 lat jako wspólnota Żywego Różańca 

chcemy nie tylko poznać duchowość naszej założycielki Pauliny Jaricot, lecz 

przede wszystkim zobaczyć aktualność Różańca w różnych dziedzinach 

życia… chcemy także prosić Boga o rozwój dzieła Żywego Różańca w Polsce 

i na świecie”. 



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

KONFITURA NA ODPORNOĆ 

SKŁADNIKI: 2 kg dyni + 2 cytryny + 2 pomarańcze 

+ 8 cm korzenia imbiru + 5 cm korzenia kurkumy 

+ 8 łyżek miodu pszczelego + 4 goździki. 

WYKONANIE: Dynię wydrążamy, obieramy 

i ścieramy na tarce jarzynowej. Imbir i kurkumę ścieramy na tarce o drobnych 

oczkach. Wlewamy do garnka sok z cytryny i z pomarańczy oraz wrzucamy 

skórkę otartą z pomarańczy. Całość zagotowujemy i dodajemy przyprawy. Pod 

koniec gotowanie dodajemy miód i mieszamy. Gorącą konfiturę wlewamy do 

słoików i zakręcamy. Słoiki odwracamy do góry dnem. Zakrywamy kocykiem i 

pozostawiamy do wystygnięcia. 

PUREE Z DYNI 

SKŁADNIKI: Duża dynia+5 łyżek soku z cytryny. 

WYKONANIE: Piekarnik nagrzewamy do 190 st. C. Dynię kromy w kawałki, 

wydrążamy i układamy na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. 

Wstawiamy do piekarnika, pieczemy do miękkości ok. 40 min. Upieczoną dynię 

oddzielamy od skórki i przekładamy do garnka, wlewamy sok z cytryny. Całość 

miksujemy blenderem i zagotowujemy. Gorące puree przekładamy do 

słoików, szczelnie zakręcamy i odwracamy do góry dnem. Zawijamy w koc i 

pozostawiamy do wystygnięcia. 

DŻEM Z DYNI I JABŁEK 

SKŁADNIKI: 1 kg oczyszczonej dyni + 50 dag jabłek + ¾ szklanki cukru + ½ soku 

z pomarańczy + 4 łyżki soku z cytryny + łyżeczka cynamonu + łyżeczka imbiru. 

WYKONANIE: Dynie kroimy w kostkę i wkładamy do garnka, wlewamy sok 

pomarańczowy i gotujemy na małym ogniu przez 30 min. Następnie dodajemy 

obrane i pokrojone jabłka i dusimy przez kolejne 15 min, często mieszając. 

Dynię z jabłkami miksujemy, dodajemy pozostałe składniki i gotujemy, aż 

rozpuści się cukier. Dżem wlewamy do słoików, zamykamy i odwracamy do 

góry dnem. 



KOLOROWANKA NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 

 

ADWENTOWY WIENIEC 
 



NIEPOKALANE SERCE MARYI 
W Piśmie Świętym często używa się terminu: „serce”, aby wyrazić pełnię życia 

wewnętrznego człowieka. Bóg często zwraca się do serca, aby działać na całą 

osobę. Potwierdzają to słowa proroka Ezechiela, którego Pan Bóg użył 

obiecując swojemu ludowi nowe serce – dar pełnego nawrócenia (por. 

Ez 36,26). Gdy mówimy o sercu Maryi, to staramy się zagłębić w całym Jej 

wewnętrznym życiu, w Jej relacji z Bogiem i z ludźmi. Święty Łukasz pierwszy 

napisał o tym: „Jego Matka Maryja zachowywała wszystkie te słowa w swym 

sercu” (Łk 2,5). 

Św. Augustyn dostrzegał w sercu Maryi „szkatułkę wszystkich tajemnic”. 

W swoich rozmyślaniach doszedł do stwierdzenia, że „Maryja poczęła w sercu 

wpierw niż w łonie”. Jej czystość, miłość i oddanie Bogu było ogromne, dlatego 

Pan wybrał Ją, by poczęła Jego Syna. 

W 1830 roku Dziewica ukazała się św. Katarzynie Laboure i poprosiła ją 

o wybicie medalika, który rozpowszechnił się później na całym świecie 

w tysiącach egzemplarzy. Na rewersie tego „cudownego medalika” wyryto 

dwa serca: Jezusa i Maryi, łącząc je nierozerwalnie w pobożności wiernych. 

Drugim wydarzeniem odnawiającym kult Maryi, było poświęcenie świata 

Najświętszemu Sercu Jezusa. Aktu tego dokonał papież Leon XIII w 1899 roku. 

Już wtedy myślano, by poświęcić świat Sercu Maryi.  

Nie ma wątpliwości, że największe znaczenie dla nabożeństwa ku czci 
Niepokalanego Serca Maryi miały objawienia Matki Bożej w 
Fatimie w 1917 roku. Już od pewnego czasu zakorzeniło się 
nowe wezwanie: w przeszłości mówiło się o „najczystszym 
sercu” lub „najświętszym sercu” Maryi. Po roku 1854, czyli po 
ogłoszeniu dogmatu „O niepokalanym poczęciu”, zaczęło się 
rozpowszechniać powiedzenie: „Niepokalane Serce Maryi”. 
13 czerwca 1917 roku w Fatimie Matka Boża powiedziała: 
„Bóg chce ustanowić w świecie nabożeństwo do Serca 

Niepokalanego”. Później poprosiła, by Jej Niepokalanemu Sercu poświęcić 
Rosję. Od tej pory zaczęły mnożyć się sanktuaria, parafie, wspólnoty zakonne 
i stowarzyszenia, które łączył ten tytuł. 
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