
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

9 STYCZNIA 2022 ROKU, NIEDZIELA CHRZTU 

PAŃSKIEGO. BIULETYN PARAFII NARODZENIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W CZARŻU  

ROK 4. NUMER 26 (172)  www.czarze.parafia.net.pl 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Iz 40,1-5.9-11); (Tt 2,11-14;3,4-7); Psalm: (104)  

Ewangelia wg św. Łukasza (3,15-16.21-22) 

W niedzielę po Objawieniu Pańskim obchodzimy święto Chrztu 

Pańskiego. Dobiega końca okres Bożego Narodzenia. Betlejem, 

Jordan, Jerozolima to miejsca przełomowych wydarzeń, których 

owocem są sakramenty jako znaki działania Jezusa Chrystusa, a 

w przypadku Eucharystii - Jego realnej obecności. Dziękujmy dziś 

za wielkość tych darów i przyjmijmy je z radością.  

 ROZWAŻANIA.  Jan udzielał chrztu, który wywodził się z tradycji 

Starego Testamentu. Zatem ten chrzest nie był sakramentem, 

który – jak wszystkie inne – pochodził od 

Jezusa Chrystusa. Chrzest Janowy był 

zapowiedzią chrztu sakramentalnego. 

Jezus nie musiał przyjmować chrztu. Czyniąc 

to, zanurzył się w dramat ludzkiego losu, aby 

wybawić nas z otchłani grzechu. Ten, który 

nie miał grzechu, stanął wśród grzeszników, 

aby dzielić nasz los. Pan i Władca uniżył się 

przed sługą, aby przywrócić człowiekowi jego 

godność.  

 

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


MODLITWA PRZED EUCHARYSTIĄ 

 

 

 

Panie mój 

czekałem na tę chwilę 

tęskniłem za tym spotkaniem 

by dotykać niepojętej Tajemnicy  

Twojej miłości 

serce drży we mnie 

z radości wielkiej pokornej pewności 

że moją niedoskonałość 

zamieniasz 

w morze miłosierdzia swojego 

przychodzę do Ciebie Panie ja – 

nawracający się grzesznik 

by w Twojej świętej Ofierze zamknąć wszystko to 

co moje życie stanowi 

i tych z którymi będę się modlił podczas tej Eucharystii 

by zanurzyć serce w Twojej miłości 

 

                                                   ks. Marek Chrzanowski FDP   



O „BOGU,   

KTÓRY  JEST  W  NIEBIE” 
 

CO OZNACZA BYCIE OJCEM? 

Bycie ojcem wymaga miłości. Bycie 

ojcem jest dawaniem siebie, jest miłowaniem kogoś jako 

pierwszy, zanim zostanie się pokochanym, kiedy nie jest się 

jeszcze kochanym, kiedy nie ma jeszcze tego, kto będzie kochał. 

Miłowanie kogoś bez powodu, mimo że dla nas nic nie zrobił: „Za 

człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z 

największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka 

życzliwego odważyłby się ktoś ponieść smierc. Bóg zaś okazuje 

nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, 

gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (Rz5,7-8), Zanim obiecał, iż coś 

zrobi.  Kiedy dziecko przychodzi na świat, to jaką się ma 

gwarancję, że będzie dobre, szczęśliwe, prawe, wdzięczne, 

kochające, uczciwe? Jedno jest pewne: będę je bardzo kochać, 

cierpliwie zniosę 

wszystko dla niego, tak 

często będę mu 

przebaczać, że 

nadejdzie dzień,  

w którym pokocha 

mnie tak jak ja je. 

 

 



 MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (10) 

WIDZENIE CZYŚĆCA 

KRĄG WŁAŚCIWEJ POKUTY. Jest to Krąg, przez który przejść będą 

musiały wszystkie dusze, mające coś do odpokutowania. 

Tak jak w innych Kręgach dusza cierpiała nad własną szkodą, opóźnieniem 

własnego szczęścia, męczyła się własnym bólem i za pomocą pojęć, które jej 

samej sprawić mogły udrękę, stopień po stopniu zyskiwała oczyszczenie – 

tak tu, w Kręgu Pokuty, cierpiąc za wszystko raz jeszcze, pamięta już to 

jedynie, że obrażała Stwórcę ! Świadomość własnej szkody znika w tym 

Kręgu bez śladu. Zostaje tylko pełne, doskonałe zrozumienie zaniedbanych 

obowiązków wobec Boga.  

Dusza widzi tu doskonale i boleśnie przeżywa pamięcią dzień po dniu, 

chwilę po chwili, myśl po myśli, raz jeszcze całe swoje życie. Ani jedno 

grzeszne drgnienie serca nie będzie jej oszczędone, o ile nie zostało już 

odpokutowane świadomym cierpieniem na ziemi. 

Dusza widzi teraz jasno to, w co człowiek za życia ośmiela się czasem 

wątpić, a mianowicie, że każdy otrzymał od Stwórcy dostateczną ilość 

światła i siły, aby Go nigdy nie obrazić. 

I tak z nieubłaganą konsekwencją i wyrazistością przesuwają się przed 

oczyma duszy obrazy własnego jej życia, a mocą niczym już nie zmąconego 

rozumu, pojmuje już świętość, piękność, słodycz, moc, doskonałość i 

sprawiedliwość Bożą, którą obrażała. Oczyszczona ze wszystkiego w 

poprzednich Kręgach, co osobiste, przetopiona niejako cierpieniem, trwa 

oto myślą przed Stwórcą swoim i Panem, bolejąc najstraszliwiej nad obrazą 

Jego Przedwiecznej Doskonałości. O męce wstydu i żalu, jaką ta dusza 

przechodzi, nic nie może dać pojęcia! Gdyby mogła umrzeć, umarłaby w 

tym Kręgu! 

I dopiero kiedy ostatnia wina, ostatnie uchybienia, ostatnia najskrytsza myśl 

zostanie tym najdoskonalszym w swych pobudkach żalem przepalona, 

dusza przechodzi do ostatniego Kręgu Czyśćca – do sfery obojętnej.  

 



R Ó Ż A   I   R Ó Ż A N I E C 
ZŁOTA PAPIESKA I BIAŁA 

SPOWIEDNIKA 
 

Począwszy od XI w. róża zaczęła stanowić 

symbol cnót teologalnych: wiary, nadziei     

i miłości. Papież Leon IX złotą różę 

ustanowił oficjalnym najwyższym 

odznaczeniem przyznawanym 

najważniejszym sanktuarium i miejscom pamięci, a także królom, królowym 

i osobom wybitnie zasłużonym dla Kościoła. Trudno się dziwić, że w 

tamtych czasach Maryja w swych obrazach otrzymywała ich tak wiele. 

Papieskie róże rzeczywiście są złote. Jedną z nich otrzymała Jasna Góra od 

Jana Pawła II. Choć była też i czarna ofiarowana przez Benedykta XVI w 

obozie Auschwitz – Birkenau. 

Natomiast zwyczaj starożytnych Rzymian, według którego zawieszona       u 

sufitu biała róża była dla zaproszonych gości sygnałem, że rozmowy muszą 

pozostać tajne, XIII – wieczne chrześcijaństwo zaczerpnęło dla 

zobrazowania wprowadzonej na Soborze Laterańskim IV tajemnicy 

spowiedzi. Odnosząc się bezpośrednio do rzymskiego hasła mówienia 

czegoś sub rosa – pod różą. 

W heraldyce kościelnej róża oznacza Maryję. Podobnie jest w literaturze    o 

tematyce religijnej. Róża – krucha 

i silna zarazem, upajająca wonią 

niepodobną do żadnej innej, 

okrzyknieta królową kwiatów 

symbolizuje w całej pełni Jej 

cnoty: pokorę, posłuszeństwo, 

męstwo, wierność, a nade 

wszystko niezrównaną miłości Jej 

Niepokalanego Serca. 

 



B O Ż E   P O W O Ł A N I E (c.d.) 
 

Z powodów opisanych w poprzednich odcinkach - rodziny przeżywają wielki 

kryzys. Są w konfliktach. Rozpadają się małżeństwa. Ale nie tylko. Ta 

sytuacja dotyczy także Kościoła. Wielu księży przeżywa wielkie kryzysy. 

Wielu księży, sióstr zakonnych, zakonników odeszło ze służby. Przyczyną 

jest to, że się czegoś przestraszyli. Nie potrafią się odnaleźć w nowej 

rzeczywistości, w ktorej jest 

dużo agresji, gdzie trudno 

nawiązać do tego, co 

stanowiło kiedyś 

codzienność. Pozamykane 

kościoły utrudniły pracę        

z wiernymi. Jest brak 

wspólnotowych spotkań. To 

wszystko powoduje, że 

kapłani nie potrafią się odnaleźć. A wierni nie mieli relacji z Bogiem, dlatego 

teraz nic ich nie ciągnie do przebywania w kościele. Odchodzą        z drogi, 

do której byli przeznaczeni. 

W dzisiejszych czasach rozpadnie się wszystko, co nie było budowane na 

Bogu. Powinniśmy to mieć na uwadze. Rozpadnie się wszystko, co nie miało 

Bożego fundamentu. Bez wątpienia tzw. normalność została wywrócona 

„do góry nogami”. I trudno jest nam cokolwiek planować, układać na 

przyszłość, bo nie wiemy, jak będzie wyglądała nasza sytuacja i świat za 

miesiąc czy za pół roku. Nie można żyć w taki sposób, by nic nie robić. Tkwić 

w jakiejś sytuacji i to na dodatek w warunkach izolacji. Jest to idealne 

środowisko, aby zły duch mógł działać i uderzać w człowieka.  Wyizolować, 

odciąć od wspólnot, sprawić, by człowiek był sam                     i zachowywał 

dystans, izolując się od swojego dobra. Potem okazuje się, że właśnie w tej 

samotności jesteśmy bardzo słabi. Jedynym ratunkiem jest kontakt z Panem 

Bogiem. Tego nam nikt nie odbierze. On był, jest i na pewno będzie 

najważniejszym fundamentem.  



To jest ten nowy idealny świat, w którym człowiek ma być sam, 

wyizolowany, idealny obywatel, idealny pacjent, który ma siedzieć 

zamknięty w domu i unikać jakichkolwiek kontaktów.  

Ale tak się nie da żyć! To jest niezgodne z naszym powołaniem, bo Bóg nas 

powołał do życia we wspólnocie… Do współodpowiedzialności za siebie 

nawzajem. I to jest pierwsza rzecz, która dotyczy naszego powołania. Nie 

jestem sam, żyję między ludźmi. Nie jestem na bezludnej wyspie. To nie jest 

chrzecijańskie życie, to nie jest ludzkie życie, kiedy zamykam się przed 

innymi ludźmi. 

Bóg daje ludziom życie, a wraz z życiem konkretne zadania – powołania. 

Trzeba umieć je realizować w różnych warunkach, nawet w skrajnie 

trudnych. NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH TRZEBA UMIEĆ 

ROBIĆ SWOJE. TO, CO NAKAZAŁ CI BÓG, BEZ WZGLĘDU NA GROŻĄCE KARY, 

SANKCJE I KONSEKWENCJE. To jest postawa chrześcijanina. Tak żyli 

chrześcijanie przez ponad 20 wieków. 

Dlaczego dziś miałoby być inaczej? Żeby tak żyć, to potrzeba mądrości 

życiowej, Bożej Mądrości, która umie odrzucać to, co człowieczeństwu 

szkodzi, choćby pod tym podpisywały się autorytety tego świata. Potrzeba 

mądrości, która umiałaby budować i trwać przy tym, co buduje moje 

człowieczeństwo. Co pozwala przeżywać moje życie twórczo. Warto           w 

tym miejscu przypomnieć sobie przypowieść o talentach.   C.D.N. 

 



P O K A R M   D L A   C I A Ł A 

PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 
 

Karnawał w pełni, dlatego moją propozycją w tym tygodniu jest słodki 

smakołyk  - puszysty sernik. Życzę przyjemności w pieczeniu i jedzeniu. 

 

SERNIK PUSZEK 

Składniki na ciasto kruche: /45 dag 

mąki pszennej / 25 dag masła / 

½ szklanki cukru pudru / 4 żółtka / 

łyżeczka proszku do pieczenia. 

Masa serowa: / 1 kg sera białego 

trzykrotnie mielonego / 8 żółtek / 

szklanka cukru pudru + do posypania / 

25 dag masła / 2 białka / opakowanie 

budyniu waniliowego na ¾ l mleka / 

dowolne owoce do dekoracji. 

Wykonanie: Do przesianej mąki 

dodajemy cukier puder i proszek do 

pieczenia, mieszamy. Następnie 

dodajemy posiekane masło, żółtka, 

krótko zagniatamy – do połączenia 

składników. Ciasto kruche owijamy w 

folię spożywczą i chłodzimy w lodówce przez 30 min. Po tym czasie ciasto 

rozwałkowujemy i wylepiamy nim spód tortownicy. Pieczemy 10 min w 

temp. 200 st. C na złoty kolor. Ser miksujemy z cukrem pudrem, żółtkami, 

miękkim masłem i budyniem waniliowym na puszystą masę. Białka ubijamy 

na sztywną masę i delikatnie łączymy z masą serową. Masę przelewamy na 

podpieczony spód i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 170 st. C 

i pieczemy godzinę. Następnie oprószamy cukrem pudrem i dekorujemy 

owocami. 



KOLOROWANKA NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 

 



TRZEJ    

KRÓLOWIE 

Właśnie minęła uroczystość Objawienia Pańskiego, popularnie nazywana 

Trzech Króli. Kiedy byłam mała z wielkim rozczarowaniem przyjęłam 

wiadomość, że królowie to wcale nie królowie. Nazywano ich magami. 

W dzisiejszym języku określono by ich uczonymi. Nic pewnego o nich nie 

wiemy. Prawdziwa jest tylko jedna informacja, że byli poganami. Poza tym 

możemy przypuszczać, że zajmowali się astrologią. Jakież musiało być ich 

zdziwienie, kiedy na niebie zobaczyli i rozpoznali - jako nową - gwiazdę 

sunącą w określonym kierunku. Dalszą historię żądnych wiedzy uczonych 

wszyscy doskonale znamy. 

Chciałabym zająć się czymś innym. Działaniem naszego Boga Ojca. 

„Naszego” – to znaczy wszystkich ludzi żyjących na kuli ziemskiej. Ludzi, 

którzy już podążają za Chrystusem i tych, którzy oczekują swojego 

nawrócenia. 

Otóż przybycie trzech uczonych do Jerozolimy, a później Betlejem, jest 
symboliczne. Bóg Ojciec gromadzi nas, różnych ludzi, przy Jezusie 
w przedziwny sposób. Dwa tysiące lat minęło od narodzin Pana Jezusa, 
Boga Wcielonego. Liczba wiernych wzrosła w tym czasie na całym świecie, 
stając się faktem graniczącym z cudem. Chrześcijanie żyją na każdym 
kontynencie. Stanowimy najliczniejszą grupę wśród wszystkich religii. Fakty 
te są odczytywane przez wielu z dużym zdziwieniem. Wzrost liczby 

chrześcijan odbywa się w wielkiej ciszy. Bo tak 
działa Bóg. Cicho i cierpliwie, znajdując 
odpowiednią drogę dla każdego swojego 
dziecka. Ileż różnych form przybierają te same 
obrzędy. Inaczej celebrują Afrykanie, a inaczej 
Europejczycy. Wygląd Japończyków jest 
zupełnie różny od Amerykanów. Choć treści, 
nauczanie Jezusa, jest takie samo. Kolejną moją 
myślą było pytanie: Dokąd to ciche Boże 

działanie prowadzi? Dla mnie odpowiedź jest prosta: DO JEDNOŚCI!    

https://pl.wikipedia.org/wiki/Korona_(atrybut)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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