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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (1 Sm,20-22.24-28); (1 J 3,1-2.21-24); Psalm: (84)  

Ewangelia wg św. Łukasza  (2,41-52) 

Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom,  

w których sobie upodobał. (Łk 2,14) 

„Słowa aniołów skierowane do pasterzy wyjaśniają znaczenie narodzin 

Jezusa. Niebo zbliżyło się do ziemi, a Dzieciątko Jezus 

objawiło chwałę Bożą oraz przyniosło dar pokoju. 

Śpiew aniołów zwiastujących pasterzom narodziny 

Zbawiciela rozbrzmiewa w tegoroczne święta ze zdwojoną mocą, 

ponieważ dzisiaj świat bardzo potrzebuje pokoju. Brakuje go w 

relacjach międzynarodowych i międzyludzkich. Nasza codzienność 

pełna jest niepokoju, szczególnie, jeśli jest pozbawiona Boga.” (bp 

Wiesław Śmigiel) 

Temat obecnego roku duszpasterskiego brzmi: „Posłani 

w pokoju Chrystusa”. W imieniu całego zespołu redakcyjnego życzę 

Parafianom, wszystkim Czytelnikom, aby dla każdego z nas Boże 

Narodzenie było pełne pokoju płynącego od Księcia Pokoju 

z betlejemskiego żłóbka i z ołtarza Eucharystii, a my, napełnieni tym 

pokojem, abyśmy potrafili nieść go innym przez cały nadchodzący rok. 

Cieszmy się z tego, że „Bóg ma w nas upodobanie” i okazujmy naszą 

dobrą wolę wszystkim: bliskim i dalekim, przyjaciołom i tym, którzy się 

z nami nie zgadzają.  

proboszcz 

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


MARYJA – NOWY RAJ 
Adwent ściśle związany jest z Maryją. 8 grudnia obchodziliśmy uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Początek 

czasu oczekiwania. Przygotowaniem naszym na przyjęcie do 

swego serca Jezusa jest to, aby żyć w Maryi. Co to znaczy?  Św. 

Paweł przemówił do Ateńczyków w ten sposób o Jezusie: „W 

Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy”. Nie można tych 

samych słów odnieść do Maryi. Czym innym jest „życie 

w Bogu”, a czym innym „życie w Maryi”. Bóg jest Stworzycielem świata i świat 

jest Nim przeniknięty. Gdyby Bóg cofnął ten akt stwórczy, cały wszechświat z 

powrotem zapadłby się w nicość, z której powstał. „Życie w Maryi” nie odnosi 

się do relacji osobowej. Jej obecność nie przenika całego wszechświata tak, jak 

przenika go obecność Boga. To Pan Bóg w sposób doskonały przenika Maryję, 

dziewczynę z Nazaretu, Matkę Jezusa. Takie przeniknięcie obecnością Boga, 

dzięki któremu stworzenie od swojego poczęcia nie stawia Stwórcy żadnych 

granic, nazywamy Niepokalanym Poczęciem. Jeśli odkupienie człowieka jest 

odpowiedzią na grzech pierworodny (przypomnijmy tu Ewę), to Niepokalane 

Poczęcie jest stworzeniem nowego raju – ziemi nietkniętej złem. 

W jaki sposób my możemy wejść do tego nowego raju? Ludzie, którzy bardzo 

kochają, wszystko wykonują w odniesieniu do kochanej osoby. Podobnie jest 

z życiem „w Maryi”. Wszystko odnosimy do Tej, którą kochamy. W ten sposób 

żyjemy w Niej i przez Nią chcemy działać, by być bliżej Boga. Nasz pozytywny, 

miłujący stosunek do Maryi otwiera nam bramy nowego raju. Zrozumienie roli 

naszej ukochanej Mateńki jest adwentem. Niepokalane Poczęcie oznacza 

początek nowego człowieka w nas, bo tak jak Maryja zaczynamy kochać Boga 

Ojca. 

Maryja, przyjmując z miłością Słowo Boże, jako pierwsza stała się domem 

Słowa i świątynią Ducha Świętego, który mieszka w Niej nieustannie. Duch 

Prawdy, całkowicie przenikając Maryję, uczynił Ją wolną od nieszczerości, 

kłamstwa itd. Cały Jej umysł, cała Jej pamięć i wola są przeniknięte na wskroś 

przez Boga Ojca.            WSZYSTKO W NIEJ JEST ŁASKĄ. 



O „BOGU,  KTÓRY  JEST  W  NIEBIE” 
OD PANA DO OJCA 

Dopóki człowiek żyje w grzechu, Bóg jest dla Niego surowym panem, 

nakazującym: „Musisz… Nie wolno!”. Człowiek gromadzi na dnie serca niechęć 

do Boga, postrzega Go jako wroga swojego szczęścia i gdyby to od niego 

zależało byłby szczęśliwszy, gdyby Bóg nie istniał. 

Duch Święty przychodzi do nas z pomocą. Ukazuje nam prawdziwe 

oblicze Boga. Sprawia, że odkrywamy w Bogu sprzymierzeńca, przyjaciela, 

tego, kto dla nas „własnego Syna nie oszczędził”. Z czasem przekonujemy się, 

że jest najczulszym Ojcem. Rodzi się wówczas synowskie uczucie, które 

spontanicznie przeradza się w okrzyk: Abba, Ojcze! 

 

Tak o naszym Ojcu stworzenia, opatrzności i zbawienia pisze Katechizm 

Kościoła Katolickiego: Przed poszczególnymi prośbami modlitwy „Ojcze nasz” 

Jezus umieścił wstęp, który ma pomóc duszy pobożnie stanąć przed Bogiem z 

pełną ufnością, że zostanie wysłuchana, jest to tylko kilka słów, ale pełnych 

znaczenia i tajemnicy: „Ojcze nasz, któryś jest w niebie”. 

„Ojcze” – z wyraźnego Bożego polecenia – jest pierwszym słowem 

chrześcijańskiej modlitwy. Jezus mógł przecież użyć słowa bardziej 

uroczystego, bardziej majestatycznego: stwórca, pan lub podobnego.            A 

jednak nie zrobił tego. Chciał wyeliminować 

wszelkie określenia, które mogłyby 

napełnić lękiem i dlatego wybrał imię, które 

napełniłoby nas w chwili spotkania z 

Bogiem miłości i zaufaniem. W 

rzeczywistości nie ma słowa 

wdzięczniejszego i milszego. Wydobywa się 

z niego wyrozumiałość i miłość. Zresztą Bóg 

rzeczywiście jest Ojcem dla stworzenia, Ojcem opatrzności i odkupienia. 

 

 



MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (8) 

WIDZENIE CZYŚĆCA 

KRĄG WIDZENIA NASTĘPSTW. Niewypowiedzianie bolesny to Krąg! 

Przez rozdartą niby zasłonę widzi dusza ziemię i najdalsze konsekwencje 
swoich złych uczynków i błędów. 
Widzi nieraz pracę całego swego życia w gruzach i wie już, że stało się to 
dlatego, bo węgielnym jej kamieniem był grzech i występek. 
Są to więc dusze ludzi, którzy raczej biernie niż czynnie grzeszyli, ludzi, którzy 
pozornie nie robili nic złego, a jednak z wyniosłej, przez nią za życia zły 
przykład, ile dusz i serc zachwaściło nasienie głoszonych przez nią fałszywych 
zasad, pojęc i nauk. I cierpieć będzie w tym Kręgu nie tylko za siebie, ale za 
wszystkie grzechy, których się stała powodem – cierpieć tym właśnie, że 
rozumiejąc już zło, oglądać będzie musiała najdalsze                            i najróżniejsze 
następstwa swych win na ziemi. 

KRĄG SAMOTNOŚCI.  Męczą się tu ci wszyscy, którzy za życia bezmyślnie 

szukali ruchu, gwaru i zabawy i którzy dlatego nie mieli czasu zastanowić się 
nad wartością duszy; którzy trwonili drogocenny krótki okres życia ziemskiego 
na sprawy puste, błahe, bezwartościowe, a tym samym złe i grzeszne. W 
absolutnej samotności rozmyślają teraz nad żałosną pustką straconych w ten 
sposób godzin i lat. Chcieliby przywołać kogoś, podzielić się z kimś swoją 
udręką, czuć bodaj czyjąś obecność przy sobie… Ze wszech stron otacza ich 
jednak tylko bezmierna, bezdenna, beznadziejna pustka i samotność. Są jakby 
w pustym domu, bez okien i bez drzwi, i nie maja pewności, czy wydostaną się 
zeń kiedy. 

KRĄG GWARNEJ UDRĘKI.  Znajdują się tu dusze tych, którzy za życia 

unikali czy gardzili ludźmi i nic im ze siebie nie dali. Ci, którzy ze szkodą własną 
i cudzą szukali samotności, wsłuchując się jedynie we własne przeżycia i 
odczucia. Ci, którzy unikali nabożeństw dla zbyt wielkiego ścisku. Ci, którzy 
mogąc się podzielić z bliźnimi darami własnego umysłu, cofali się w milczenie, 
skąpi i zachłanni na samych siebie. Ci, którzy z wygody, lenistwa i niechęci 
służenia bliźnim w jakikolwiek sposób zasklepiali się                w ciasnym kole 
własnych myśli i spraw. Ci, którzy ponad wszystko cenili sobie spokój, nie chcąc 
zrozumieć obowiązku społecznej miłości bliźniego. Są to więc dusze ludzi, 
którzy pozornie nie robili nic złego. Teraz dusze ich trwają w ciągłym niepokoju 
i ruchu. Nigdzie cichego kąta, nigdzie samotności! 



ŚWIĄTECZNA  GORĄCZKA 

Czas, jak co roku, pełen intensywnego wysiłku. Trzeba 

zdążyć ze wszystkim. Trzeba zadbać o zapas jedzenia. 

Nie można zapomnieć o kupnie prezentów. Do tego 

dochodzi sprzątanie, gotowanie, choinka…. Wreszcie 

siadamy całą rodziną, odświętnie ubrani, wypachnieni, 

do pięknie zastawionego stołu i zaczynamy świętować. 

Tyle tylko, że właśnie wtedy w głowie zaczynają się 

rodzić pytania: „Gdzie ja jestem?”; ”Co to za okazja?”; 

„Co my tu tak naprawdę świętujemy?” A uporczywość 

tych pytań nie pozostawia złudzeń – coś w tych 

misternych przygotowaniach znów poszło nie tak, znów umknęło coś 

naprawdę ważnego… 

JEST TEŻ DRUGI OBRAZ TYCH DNI. Uboga, brudna grota, w której tylko bliskość 

zwierząt, ich ciepło sprawia, że można się trochę rozgrzać. Nie ma łóżeczka, 

kołderki, nawet stołu – nie mówiąc już o naszym wykwintnym jedzeniu. Jak 

bardzo inaczej przyszedł na świat nasz Zbawiciel, którego urodziny 

świętujemy! 

Czy my od tego ewangelicznego 

obrazu nie uciekamy? Staramy się nie 

poczuć, jak trudny to musiał to być 

czas dla Świętej Rodziny. Przecież 

Boże Narodzenie ma być radosne. 

Tylko czy nasze serca potrafią się 

jeszcze prawdziwie radować, czy żyją 

już tylko w błogim zadowoleniu 

i poszukiwaniu zamienników miłości? Wróćmy do betlejemskiej groty 

i Świętych Małżonków, którzy posiedli to, co najważniejsze. Wróćmy do 

płonących Serc Maryi i Józefa, którzy w pokorze przyjmowali wolę Boga, 

pragnąc się jej do końca podporządkować. Wróćmy do Świętych Rodziców – 

najszczęśliwszych, bo rozradowanych Jezusem, Emmanuelem, „Bogiem 

z nami”. 



B O Ż E   N A R O D Z E N I E 

NARODZENIE SIĘ W NAS NOWEGO CZŁOWIEKA REALIZUJĄCEGO 

BOŻE POWOŁANIE 

Boże Narodzenie to szczególny czas, w którym przyglądamy się życiu. Pan Bóg 

może w nim być lub nie. Pismo Święte jest pełne obrazów 

podajacych nam przykłady, a przez nie uczących nas 

wyciągać wnioski. Jezus, Maryja i Józef – Mała Rodzina bez 

żadnych środków do życia, Rodzina nie mogąca oprzeć się 

na żadnej ziemskiej sile, która by Ich broniła. Jedynym 

źródłem wszystkiego jest Bóg Ojciec i ludzka ufność w Jego 

moc. Przykład: Józef zaufał Słowu Boga       i uciekł do 

Egiptu. Bezbożne życie Heroda dla wielu – RZEŹ 

NIEWINIĄTEK – była tragedią. 

Obrona Świetej Rodziny – to z pewnością powołanie św. Józefa. 

W CZASACH KRYZYSU BĄDŹ WIERNY SWOJEMU POWOŁANIU 

Dzisiaj musimy być wierni powołaniu, które otrzymaliśmy od Pana Boga. To 

jest bardzo ważna rzecz, od której zależy wszystko w naszym życiu i życiu tych, 

którzy nas otaczają, kochają. Wszyscy otrzymaliśmy od naszego Stworzyciela 

bardzo konkretne zadania. Każdy z chrześcijan ma swoje Boże zadanie, które 

musi być realizowane w świecie. Przyniosą one efekty, jeżeli będziemy tkwili 

w nich. Jeżeli wiernie będziemy je wypełniać. Jeżeli będziemy wiedzieć, co to 

znaczy, że jestem powołany przeż Boga, że On stworzył mnie do spełnienia 

ważnych zadań. To jest wielkie nieszczęście współczesnego człowieka, który 

zapomina o tym, że ma jakiekolwiek zadania na tym świecie pochodzące od 

Pana Boga. Wielu ludzi uznaje tylko te zadania, które wmawia nam świat. A 

więc dobrze się bawić, kupować, konsumować i robić, co się chce. Tak nam 

mówi świat, ale Bóg mówi nam zupełnie co innego: ja cię po to stworzyłem, 

byś wykonywał zadania ważniejsze. Bóg chce, abyśmy sami je rozpoznawali 

poprzez uważne słuchanie Boga Ojca. Współczesny świat robi wszystko, 

abyśmy mieli „zamknięte uszy” na to Boże wołanie. I to jest pierwsze nasze 

nieszczęście. 



Wielu ludzi zdaje sobie sprawę, jakie mają powołania, ale niestety to, co się 

dzieje w ciągu ostatnich dwóch lat powoduje zamęt. Są tacy, którzy mają 

świadomość swoich powołań, ale twierdzą, że w obecnych czasach nie da się 

ich wypełnić. Tkwią w miejscu nic nie czynią, a w chrześcijaństwie,            w 

życiu duchowym nie ma stania w miejscu. Albo jest progres, albo jest regres. 

Albo idziesz do przodu, albo się cofasz. Nic nie robiąc zaczynamy się cofać i 

wiele Bożych dzieł zaczyna obracać się w ruinę. A to dlatego, że zaczynamy 

odchodzić od naszych powołań zdominowani przez lęk. On najskuteczniej 

odciąga nas od powołań. Lęk pozbawia podstaw normalności. Powoduje, że 

rezygnujemy z wolności. Bywa też, że rezygnujemy z własnej godności. 

Większość społeczeństwa nie potrafi panować nad tym lękiem. 

W tej sytuacji zadajemy sobie pytania: jak mam żyć, jak wypełniać powołanie 

Boże, jak mam układać sobie życie. Np. młodzi ludzie                         w sprawach 

małżeństwa potrzebują pomocy. Nowe sytuacje w świecie mnożą przed nimi 

trudności. Bez realizacji Bożych powołań nie można rozwijać swojego życia. 

Pan Bóg ich nie wycofuje.  

Tak wielu ludzi stoi w miejscu, boją się, nie wiedzą, co ze sobą począć. 

Podobnie dzieje się ze wspólnotami, które są w kościołach. Zmniejsza się ich 

ilość – choć na szczęście nie dotyczy to naszej parafii. 

Konsekwencją przeżywanego strachu są zmiany w hierarhii wartości. Inne 

rzeczy stają się bardziej ważne niż sprawy Boże. Czy pytamy o te kwestie Boga 

Ojca? Czy Jego wolą jest, byśmy rezygnowali z tego, co do tej pory robiliśmy? 

Chodzenie do kościoła – mamy wiele tanich wymówek podsuwanych przez 

prasę, politykę, ideologie wrogie Kościołowi. Jeżeli człowiek ma w sobie Ducha 

Świętego, Ducha Męstwa, to sprawy zewnętrzne nigdy nie będą miały wpływu 

na życie w Kościele.            C.d.n.` 



ANKIETA SYNODALNA (cz.3) 
VII. Z INNYMI WYZNANIAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI 
Dialog między chrześcijanami różnych wyznań, zjednoczonymi przez jeden 

chrzest, zajmuje szczególne miejsce w procesie synodalnym.  

Jakie relacje utrzymujemy z naszymi braćmi i siostrami innych wyznań 

chrześcijańskich?  
Jakich obszarów one dotyczą? Jakie owoce wynieśliśmy z tego „podążania 

razem”? Jakie są trudności? 

VIII. WŁADZA I UCZESTNICTWO 
Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym. 

W jaki sposób są określane cele, do których należy dążyć, droga do ich 

osiągnięcia i kroki, które należy podjąć?  
Jak sprawowana jest władza w naszym Kościele partykularnym? Jakie są 

praktyki pracy zespołowej i współodpowiedzialności? Jak promuje się posługi 

świeckich i podejmowanie odpowiedzialności przez wiernych? Jak funkcjonują 

organy synodalne na poziomie Kościoła partykularnego? Czy są one 

doświadczeniem owocnym?  

IX. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI 
W stylu synodalnym decyzje podejmowane są na drodze rozeznania, na 

podstawie konsensusu wypływającego ze wspólnego posłuszeństwa Duchowi 

Świętemu.  

Za pomocą jakich procedur i jakich metod wspólnie rozeznajemy 

i podejmujemy decyzje?  
Jak je można ulepszyć? Jak krzewimy udział w podejmowaniu decyzji w łonie 

wspólnot zorganizowanych hierarchicznie? Jak artykułujemy fazę 

konsultacyjną z tą decyzyjną, proces dochodzenia do decyzji (decision-making) 

z momentem jej podjęcia (decision-taking)? W jaki sposób i za pomocą jakich 

instrumentów promujemy przejrzystość i możliwość rozliczenia? 

X. FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI 
Duchowość podążania razem jest powołaniem do stawania się zasadą 

wychowawczą dla formacji osoby ludzkiej i chrześcijanina, rodzin i wspólnot.  

Jak formujemy osoby, zwłaszcza te, które pełnią odpowiedzialne funkcje 

we wspólnocie chrześcijańskiej, aby były bardziej zdolne do „podążania 

razem”, słuchania siebie nawzajem i dialogowania?  
Jaką formację oferujemy w zakresie rozeznawania i sprawowania władzy? 

Jakie narzędzia pomagają nam odczytywać dynamiki kultur, w których 

jesteśmy zanurzeni i ich wpływ na nasz styl Kościoła? (KONIEC) 

 



KOLOROWANKA NIE TYLKO DLA 

NAJMŁODSZYCH 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I ROZESŁANIE 

 
ROZKŁADAM RĘCE I JE WYCIĄGAM 

BY WSZYSTKICH MOCĄ BOGA BŁOGOSŁAWIĆ 

W IMIĘ BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO 

W IMIĘ SYNA BOŻEGO ZBAWICIELA MOJEGO 

W IMIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO 

KREŚLĘ ZNAK KRZYŻA PROSZĄC BOGA 

BY JEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 

SPOCZĘŁO NA KAŻDYM ZBOLAŁYM SERCU 

OSZUKANEJ DUSZY 

BY POKÓJ PRZYNIOSŁO 

MIŁOŚĆ I SZCZĘŚCIE 

PEWNOŚĆ ŻE ON – STWÓRCA JEST TAK BLISKO 

A POTEM IDZIE W POKOJU CHRYSTUSA 

MÓWIĘ DO LUDZI 

ZEBRANYCH PRZY TWOIM PANIE OŁTARZU 

BY CUDU EUCHARYSTII DLA CIEBIE NIE ZOSTAWILI 

BY POSZLI DO TYCH 

KTÓRZY GO JESZCZE NIE ZNAJĄ 

BY UŚMIECHALI SIĘ 

DO LUDZI MIJANYCH NA ULICY 

PRZYNOSZĄC BOŻY POKÓJ 

I PANA PROSZĘ BY W MOIM SERCU 

CHOĆBY ISKIERKA TEGO CUDU ZOSTAŁA 

AMEN 
                                                                              Ks. Marek Chrzanowski FDP  
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