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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Mi 5,1-4); (Hbr 10,5-10); Psalm: (80) 

Słowa Ewangelii wg św. Łukasza  (1,39-45) 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

W refrenie do Psalmu wołamy: „Odnów nas, Boże i daj nam 

zbawienie”. W sakramencie pojednania stajemy przed Panem 

i prosimy Go o dar odnowionego i czystego serca. Chcemy życia 

prawego i świętego. Pragniemy, by Bóg nas prowadził i dawał nam 

pokój serca. Potrzebujemy wewnętrznego ładu, aby być 

przygotowanym na narodziny Pana. Duch Święty w czasie tej 

Eucharystii poprowadzi nas do spotkania z Tym, który przychodzi, 

żeby nas zbawić. 

Kiedy rozważamy wydarzenie nawiedzenia, otrzymujemy odpowiedź 

na pytania dotyczące własnej pielgrzymki, którą nazywamy życiem. 

Maryja inspiruje nas, aby słuchać Słowa Bożego, rozmawiać z Bogiem 

i przeżywać nasze spotkania oraz podejmowane trudy i prace w 

duchu uwielbienia. Maryja pokazuje, jak wnosić do swych domów 

Jezusa. Przychodząc z Panem i działając pod wpływem Ducha 

Świętego, naturalnie porzucamy pokusę narzekania na wszelkie 

niedogodności odbywanej drogi. Podejmujmy służbę i błogosławmy 

Ojca, naszego Stwórcę. 

 

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


O KULCIE KATOLICKIM W CZASIE PANDEMII 

W wielu krajach sprawowanie kultu chrześcijańskiego zostało zakłócone przez 

pandemię. Wierni nie mogli gromadzić się w kościołach, nie mogli w sposób 

sakramentalny uczestniczyć w Eucharystycznej Ofierze. Sytuacja ta jest 

źródłem wielkiego cierpienia. Jest także okazją daną nam przez Boga, abyśmy 

lepiej zrozumieli konieczność i wartość kultu liturgicznego. 

KULTU NIE MOŻNA ZAWIESIĆ 

Mówiono niekiedy, że z powodu epidemii i przymusowej izolacji zarządzonej 

przez władze świeckie publiczne sprawowanie kultu zostało zawieszone. Nie 

jest to właściwe stwierdzenie. 

Kult publiczny jest kultem składanym Bogu przez całe Mistyczne Ciało, Głowę 

i członki, o czym przypomina Sobór Watykański II: „W tak wielkim dziele, przez 

które Bóg otrzymuje doskonałą chwałę, a ludzie doznają uświęcenia, Chrystus 

zawsze łączy z sobą swoją umiłowaną Oblubienicę, Kościół, który wzywa 

swego Pana i przez Niego oddaje cześć wiecznemu Ojcu. Słusznie zatem uważa 

się liturgię za wypełnienie kapłańskiej funkcji Jezusa Chrystusa. W niej przez 

znaki dostrzegalne wyraża się i w sposób właściwy dla poszczególnych znaków 

dokonuje uświęcenie człowieka, a Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest 

Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny. Dlatego każda 

celebracja liturgiczna jako działanie Chrystusa – Kapłana i Jego Ciała, czyli 

Kościoła, jest czynnością w najwyższym stopniu świętą, której skuteczności z 

tego samego tytułu i w tym samym stopniu nie posiada żadna inna czynność 

Kościoła”. Kult ten jest oddawany Bogu zawsze „wtedy, gdy jest sprawowany 

w imieniu Kościoła przez osoby prawnie do tego wyznaczone i z 

zastosowaniem aktów zatwierdzonych przez władzę kościelną”. 

Ilekroć więc jakiś ksiądz odprawia Mszę świętą czy Liturgię Godzin, to nawet 

gdy jest sam, sprawuje publiczny i oficjalny kult Kościoła w jedności z Jego 

Głową, Chrystusem, i w imieniu całego Ciała. Na początku koniecznie trzeba 

przypomnieć tę prawdę. Pozwoli nam ona dokładniej wyjaśnić niektóre błędy. 

 



O „BOGU,  KTÓRY  JEST  W  NIEBIE” 
 

BÓG JEST OJCEM: JEST TO IDEA I SIŁA! 

 

W tym zawiera się wszystko. Bóg jest Ojcem, my staliśmy się dziećmi 

Bożymi. 

Nie wystarczy to powiedzieć, nie wystarczy o tym wiedzieć. Jest to 

bowiem owoc objawienia, a nie rozumowania, dar, nie zaś odkrycie. Trzeba 

wziąć głowę w dłonie ze skupieniem i siłą rozważać. Jak potrafią robić to 

młodzi, którzy mają w duszy wspaniały blask Boga, którzy wyczuwają jedyną w 

swoim rodzaju przyjacielską obecność Chrystusa i którzy stale doświadczają 

braterstwa.  

Oni potrafią zrozumieć, że dar wiary w Boga Ojca jest jak światło dla 

oka, które wszystko rozjaśnia.  

Jest ideą i siłą, której świat szuka i boi się znaleźć, której nie ośmiela się 

wyznać. Odważą się jednak młodzi. Aby zapanowało braterstwo między 

ludźmi, którzy potrzebują pokoju, sprawiedliwości, ratunku dla biednych, 

polityki pojednania, zaufania do człowieczeństwa, potrzeba ojcostwa, które 

byłoby niewolą, gdyby przywłaszczył je sobie człowiek, ale jest wolnością, 

kiedy pochodzi od Boga. 

Jest ideą i siłą, która musi odnowić naszą niedojrzałą religijność i dodać 

tajemniczości, prawdy i melodyjności naszej modlitwie. 

Jest ideą i siłą, która może przeniknąć nawet w głąb duszy młodych, w 

ich świat uczuć, w wewnętrzny świat nieuporządkowanych namiętności i 

zewnętrzny świat zabaw i przyjemności. Jest w stanie objawić miłość 

mężczyzny do kobiety, prawa, dzięki którym pozostanie ona autentyczna 

i wzniosła: czystość i moc, wewnętrzną siłę i intensywność, dawanie siebie i 

wierność. Objawia promienie pochodzące z jednego źródła: godność życia 

osobistego i płodnego, w jedności ze świętością Boga, który jest Miłością i od 

którego pochodzi wszelkie ojcostwo. 

 



MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (7) 

WIDZENIE CZYŚĆCA 

KRĄG CIEMNOŚCI. Dusza w Kręgu Ciemności w dalszym ciągu nie wie 

jeszcze niczego o Bogu. Nie wie także, co ją czeka w przyszłości.                             Z 
przeraźliwą za to drobiazgowością musi ustawicznie rozpamiętywać własne 
winy, grzechy, błędy, omyłki, zaniedbania, i rozumie to tylko, jak marny i 
nędzny był zysk w porównaniu ze stratą. Dręczy ją ustawiczna pamięć chwil, w 
których popełniała zło, i poczucie własnej bezsilności, bo niczego już odrobić 
ani cofnąć nie może. Obezwładnia ją żal do samej siebie, rozpacz na widok 
straty i kary. Bezsilna, pełna goryczy i żalu rozpacz, świadomość opuszczenia, 
wstręt do własnych uczynków – oto nie gasnący żar, który ją trawi. 

KRĄG BAŁWOCHWALCÓW. Wszyscy, którzy kiedykolwiek wykroczyli 

przeciw pierwszemu przykazaniu, którzy na pierwszym miejscu stawiali ludzi, 
naukę, ambicję, siebie czy przedmioty, ci mają teraz pełną świadomość 
istnienia Jedynego Boga i tęsknią za Nim rozpaczliwą, beznadziejną tęsknotą. 
W którąkolwiek jednak stronę spojrzą, widzą przed sobą swoje dawne bożki. 
Pragnęliby teraz czcić i wielbić prawdziwego Boga, a mają ciągle w pamięci 
dawne, niedorzeczne hołdy. Chcą błagać Boga o pomoc, a muszą zwracać się 
o nią do tamtych, mimoże znają i rozumieją już cały bezsens takiej prośby. 
Chcą widzieć światło, które gdzieś przeczuwają nad sobą, to wszystko jednak, 
czemu dawniej oddawali cześć należną Bogu, niby jakiś złowrogi obłok zasłania 
im i zaćmiewa jasność. Każda też myśl o popełnionej za życia omyłce, o 
dobrowolnym przesunięciu wartości, pogłębia ich smutek i cierpienie. 

KRĄG WSPÓŁWINNYCH. W Kręgu tym spotykają się wszyscy, którzy       w 

jakikolwiek sposób pomagali sobie w grzechu. Choć przebywanie                 w 
swym pobliżu sprawia im dotkliwe cierpienia, nie mogą ukryć się przed sobą i 
ustawicznie mają się przed oczyma. Najwięcej tu takich, których łączyła 
grzeszna miłość. Czują się winni i pokrzywdzeni wzajemnie. Mają do siebie żal 
i czują równocześnie wyrzuty sumienia. Radzi by o sobie zapomnieć, a rozstać 
się nie mogą. O jakże nędzne, plugawe i ochydne wydaje im się to, co ich 
łączyło! Jakże dobrze widzą już teraz swoje prawdziwe wartości i jak pojąć nie 
mogą własnego zaślepienia! Jakże chętnie zrzuciliby dziś całą 
odpowiedzialność na tę drogą i bliską za życia osobę! 

 



ANKIETA SYNODALNA (cz.2) 

IV. CELEBROWANIE 

„Podążanie razem” jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym 

słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii.  

W jaki sposób modlitwa i celebracja liturgiczna skutecznie inspirują 

i ukierunkowują nasze „podążanie razem”?  
W jaki sposób inspirują najważniejsze decyzje? W jaki sposób krzewimy czynne 

uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii i pełnienie funkcji uświęcania? Jaką 

przestrzeń przeznacza się na wykonywanie posługi lektora i akolity?  

V. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI 
Synodalność służy misji Kościoła, do udziału, w której powołani są wszyscy jego 

członkowie.  

Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami, to, w jaki sposób każdy 

ochrzczony jest powołany do bycia czynnym uczestnikiem misji?  
W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na 

rzecz społeczeństwa (zaangażowanie społeczne i polityczne, w badania naukowe i 

nauczanie, krzewienie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka i 

troska o wspólny dom itp.) Jak pomaga im przeżywać to zaangażowanie w logice 

misyjnej? W jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i 

kto w nich uczestniczy? W jaki sposób są włączane i dostosowywane różne 

tradycje dotyczące stylu synodalnego, stanowiące dziedzictwo wielu Kościołów, 

zwłaszcza wschodnich, w perspektywie skutecznego świadectwa 

chrześcijańskiego? Jak przebiega współpraca na terytoriach, gdzie istnieją różne 

Kościoły sui iuris?  

VI. PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE 
Dialog jest drogą wytrwałości, która obejmuje także milczenie i cierpienie, lecz 

jest zdolny do zbierania doświadczeń ludzi i narodów.  

Jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie naszego Kościoła 

partykularnego?  
W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności? W jaki 

sposób krzewimy współpracę z diecezjami sąsiednimi, z oraz pomiędzy 

wspólnotami zakonnymi obecnymi na tym terenie, z oraz pomiędzy 

stowarzyszeniami i ruchami świeckich itd.? Jakie doświadczenia dialogu 

i wspólnego zaangażowania rozwijamy z wyznawcami innych religii 

i niewierzącymi? W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych 

instytucji społeczeństwa: świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa 

obywatelskiego, ubogich itd. CDN. 

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



KULT ŚWIĘTYCH 

PATRONI NA CZAS PANDEMII 

Wiele razy w historii ludzie doświadczali ciężkich epidemii. Nasi przodkowie 

zmagali się np. z dżumą, cholerą, czy grypą „hiszpanką”. Wielu w tych trudnych 

doświadczeniach błagało za wstawiennictwem świętych patronów Pana Boga 

o pomoc, a On ich wysłuchiwał. Warto brać z nich przykład. Jak czytamy w 

Księdze Koheleta „to, co jest, już było, a to, co ma być kiedyś, już jest; Bóg 

przywraca to, co przeminęło”. 

Jednym z patronów od zarazy jest św. Roch. 

 

ŚWIĘTY ROCH 

Urodził się pod koniec XIII. Od samego początku był 

wyróżniony znakiem: na piersiach miał czerwone 

znamię w kształcie krzyża. Przed śmiercią ojciec prosił 

go, by nigdy nie pokładał nadziei w majątku, który 

odziedziczy, a jedynie w Bogu. Uczył go, aby miał serce 

miłosierne dla ubogich. Gdy po śmierci matki został 

sam, majątek, który odziedziczył, rozdał ubogim i 

ruszył do Rzymu. 

W drodze zatrzymał się w miejscowości 

Acquapendente, gdzie szalała dżuma. Wszędzie leżały 

ciała konających i zmarłych. Roch, widząc ogromne 

cierpienia, bez chwili namysłu zgłosił się do pomocy. 

Był jedynym świeckim mężczyzną, który posługiwał zarażonym. Szybko 

okazało się, że Pan Bóg obdarzył go łaską uzdrawiania. Gdziekolwiek tylko się 

pojawił i czynił znak krzyża, choroba znikała. Gdy epidemia w Acquapendente 

wygasła, Roch kontynuował swą pielgrzymkę do Rzymu. Gdy dotarł do celu 

podróży, także w Wiecznym Mieście panowała zaraza. Brakowało ludzi, którzy 

nieśliby pomoc i grzebali umarłych. Zdrowi pouciekali z miasta. Także i tu Roch 

podjął się opieki nad nieszczęśnikami. Modlił się z nimi i za nich, opatrywał 

 



rany, nosił lekarstwa. Wielu uzdrowił, błogosławiąc ich znakiem krzyża. Spędził 

w Rzymie trzy lata. Kiedy zaraza ustała, powrócił do Francji. 

Prawie 100 lat po jego śmierci, kiedy dżuma wybuchła na terytorium obecnych 

Niemiec, modlono się za jego wstawiennictwem o ustąpienie zarazy.  Także 

wówczas święty wyprosił u Boga to, że czarna śmierć ustała. 

ŚWIĘTY SZYMON Z LIPNICY 

Naszym polskim patronem od zarazy jest św. Szymon z Lipnicy, bernardyn. Gdy 

w 1482 roku w Krakowie wybuchła zaraza, nie wahal się ani chwili, tylko 

wyszukiwał chorych w ich domach i niósł im pomoc. Ostatni okres życia 

Szymona został opisany w życiorysie przygotowanym na jego kanonizację: „W 

powszechnym opuszczeniu, franciszkanie z klasztoru św. Bernardyna 

niestrudzenie otaczali opieką chorych, jak prawdziwi aniołowie pocieszenia. O. 

Szymon uznał,że to jest <czas sposobny> na świadczenie miłości i na 

dopełnienie ofiary ze swego życia. Docierał wszędzie, pocieszając, niosąc 

pomoc, udzielając sakramentów i głosząc 

pocieszające Słowo Boże umierającym. 

Szybko sam się zaraził. Znosił z nadzwyczajną 

cierpliwością cierpienia choroby, a będąc 

blisko końca swego życia, wyraził pragnienie, 

by go pochowano pod progiem kościoła, aby 

wszyscy po nim deptali. W szóstym dniu 

choroby, 18 lipca 1482 roku, nie bojąc się 

śmierci, z oczyma utkwionymi w Krzyżu, 

oddał ducha Bogu”. 

Ze względu na warunki powszechnego 

zagrożenia podczas szerzącej się epidemii w 

mieście i konwencie św. Bernardyna, 

Szymon został pochowany w tym samym 

dniu, kilka godzin po swojej śmierci,            w 

kościele klasztornym pod wielkim ołtarzem. Jego doczesne szczątki 

spoczywają w kościele Ojców Bernardynów na Stradomiu w Krakowie. 



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

 

KOTLETY Z BROKUŁA 

SKŁADNIKI: / brokuł / 2 łyżki bułki tartej + do 

panierowania / szklanka mąki orkiszowej razowej / 

3 jajka / 2 łyżki posiekanego koperku / przyprawy: 

łyżeczka soli, po ½ łyżeczki pieprzu, kardamonu              

i mielonego kminku / olej do smażenia. 

WYKONANIE: Brokuł gotujemy 5min w osolonym wrzątku 

i odcedzamy. Po ostygnięciu blendujemy lub rozgniatamy 

widelcem. Dodajemy mąkę, jajka, koperek, bułkę tartą oraz 

przyprawy. Masę dokładnie mieszamy i formujemy z niej kotleciki. 

Panierujemy w bułce tartej i smażymy z obu stron na złoty kolor. 

Podajemy z gotowaną marchewką lub z buraczkami i sosem 

beszamelowym. 

 

DESER ORKISZOWY Z CZEREŚNIAMI 

SKŁADNIKI: / ½ l wody / 2 łyżki grysiku orkiszowego / 2 

łyżki mąki kasztanowej / łyżka posiekanej melisy / ½ 

łyżeczki bertramu / szklanka czereśni. 

WYKONANIE: Do zimnej wody wsypać grysik orkiszowy i mąkę 

kasztanową (mąkę z kasztana jadalnego), wymieszać. Zagotować. 

Gotować 2-3 minuty, mieszać, aby nie przywarło. Dodać posiekaną 

melisę, bertram, wydrylowane czereśnie. Przełożyć do pucharków, 

posypać cukrem trzcinowym, udekorować świeżymi czereśniami. 



KOLOROWANKA NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NAWIEDZENIE ŚW. ELŻBIETY 

 



CZYM JEST ADWENT? 

Słowo adwent pochodzi z łaciny i oznacza „przyjście”. W ten sposób Kościół 

nazywa czterotygodniowy okres oczekiwania przed Bożym Narodzeniem. Ten 

zwyczaj narodził się w chrześcijaństwie w IV wieku. To nie przypadek, że swoją 

strukturą Adwent przypomina Wielki Post – zarówno pod względem liturgii, 

jak i wezwania do nawrócenia. Adwent bowiem, to nie tylko czas wspominania 

pierwszego przyjścia Syna Bożego, czyli Jego narodzin w Betlejem, ale także 

czas oczekiwania na drugie przyjście Pana na końcu czasów. Chrześcijanin to 

ktoś, kto czuwa, każdego dnia i o każdej godzinie, wiedząc, że Pan przyjdzie.  

Kościół głosi to oczekiwanie w czasie Adwentu i z całą mocą powtarza dawne 

wezwanie chrześcijan: MARANA THA! PRZYJDŻ, PANIE! 

W Adwencie mamy podjąć wysiłek nawrócenia i przyjrzeć się własnemu życiu 

w świetle przyjścia Jezusa. Oczekiwanie nie jest bezczynnością, lecz aktywnym 

wypatrywaniem dzień po dniu Oblubieńca, który kiedyś już przyszedł i 

przyjdzie powtórnie. Adwent sprzyja uwolnieniu się od wszystkiego, co oddala 

nas od Boga. 

Przypomina trochę porządki w szafie: mamy schować stare ubrania 

światowości, by przyoblec się w czujność, modlitwę, wiarę i miłość. Dla 

Kościoła początek Adwentu jest jak sylwester, ponieważ istnieje nowy rok 

liturgiczny. Rozpoczyna się Pierwszymi Nieszporami, czwartej niedzieli przed 

Bożym Narodzeniem. Podczas Mszy świetej nie śpiewa się „Chwała na 

wysokości Bogu” – rozbrzmiewa Ona dopiero na Pasterce. 

Przyjście Chrystusa zapowiedziane przez proroków i przygotowane przez Jana 

Chrzciciela dokonało się przez Maryję. Ostatnie osiem dni przed Bożym 

Narodzeniem poświęcone jest Maryi – „ikonie” Adwentu. 

Maryja pełna nadziei i ufności Słowu Bożemu, pozwoliła, by Ono w 

Niej zamieszkało. Maryja jest „drogą”, którą przygotował sam 

Bóg, by przyjść na świat. To że uroczystość Niepokalanego 

Poczęcia przypada w środku Adwentu, symbolicznie ukazuje 

tajemnice tego okresu, Maryja jest pierwszym stworzeniem 

odkupionym dzięki przyjściu Chrystusa na świat.     
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