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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Syr 24,1-2.8-12); (Ef 1,3-6.15-18); Psalm: (147)  

Ewangelia wg św. Jana (1,1-18) 

 

Wszystkim czytelnikom „Czarżeńskiej Pani” życzymy, by 

Bóg Ojciec błogosławił Was i Wasze Rodziny, 

obdarowywał zdrojem potrzebnych łask oraz strzegł od 

złego. Niech dobry Ojciec darzy 

obficie swoją miłością!!! 

Zdrowego, radosnego, pełnego 

wszelkiej pomyślności Nowego 

Roku 2022 - życzy redakcja 

MEDYTACJA NAD CZYTANIAMI 

NA POCZĄTKU BÓG STWORZYŁ NIEBO I ZIEMIĘ (Rdz 1,1); 

NA POCZĄTKU BYŁO SŁOWO (J 1,1) 
Od tego , co jest i jak jest „na początku, zależy wszystko to, co jest i wydarza 

się później. „Początek” ukierunkowuje i porządkuje całą rzeczywistość. 

Odsłaniając źródło, wskazuje kres naszego istnienia oraz spełnienia 

w wieczności. 

Jezus Chrystus to „Alfa i Omega. Pierwszy i Ostatni. Początek i Koniec” 

(Ap 22,13). Wszystko dokonuje się w Nim, z uwagi na Niego i dla Niego.  

 

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


MARYJA BOŻA RODZICIELKA 
Jakież to znamienne, że Maryja 

zajmuje pierwsze miejsce 

w Kościele jako człowiek. 

Niedawno był Adwent i w kilka 

dni po drugiej niedzieli Adwentu 

obchodziliśmy uroczystość 

Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny. Motywy z życia Maryi przewijały się, by 

opromienić wydarzenie Narodzenia Jezusa, Boga Wcielonego, a tuż po tym 

obchodziliśmy niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Jego Matki Maryi i 

przybranego Ojca Józefa.  

Można by powiedzieć wiele o roli kobiety. Dobra kobieta – tak jak 

Maryja - może uczynić wiele dobra. Warunkiem jest bezgraniczne oddanie 

się Bogu, umiłowanie Go. Przeciwieństwem jest Ewa – kobieta zła, która 

swoje „ja” stawia na pierwszym miejscu, nie liczy się z Bogiem i udowadnia, 

że ona wie lepiej. Rezultaty takiego postępowania są nam dobrze znane. Ewa 

zostaje usunięta z raju. Takie kobiety działają na czyjeś ciało. Mówi się, że 

zło, szatan, może mieć wpływ tylko na ciało ludzkie, bo duszą włada Bóg.  

Nowy Rok. Nowy początek i uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

Maryi. Ta uroczystość ma swoją wymowę. Najświętszą Maryję Pannę 

nazywano z języka greckiego „Theotokos”, czyli Boża Rodzicielka. Stało się 

to na Soborze w Efezie w 431 roku. Wszystkie prawdy o Maryi – dziewictwo, 

niepokalane poczęcie, wniebowzięcie - są konsekwencją Jej rodzicielstwa.  

Dzisiaj obchodzimy także Światowy Dzień Pokoju. Ustanowił go 

papież św. Paweł VI w 1967 roku. 

Jesteśmy ludźmi wiary i wiemy, że pokój nie zaczyna się przy stołach 

polityków, ale przy kratkach konfesjonału. Powinniśmy pamiętać o tym, by 

dobrze przeżywać hasło rozpoczętego roku liturgicznego: 

POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA. 

 



O „BOGU,  KTÓRY  JEST  W  NIEBIE” 
 

IMIĘ „OJCIEC” 

 Prolog Ewangelii św. Jana rozpoczyna się zdaniem: „Na początku było 

Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u 

Boga”. Stwierdzenia tajemnicze, niełatwe do zrozumienia. Staną się jaśniejsze, 

gdy przeczytamy ostatnie zdanie Prologu: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten 

Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył”. 

Tu wyłania się fundament wiary chrześcijańskiej, Objawienie 

wewnętrznego życia Boga: fakt, że ma On w samym sobie, w swym odwiecznie 

świętym życiu, tajemnicę płodności, że jest On Ojcem i Synem, że jest w Nim 

komunia i trwa, w nieustannej zgodzie, Boski dialog między Ojcem i Synem, w 

którym jest On tym, który mówi, i tym, który odpowiada. 

Ojciec, według Jezusa, to ten, o którym na końcu Prologu mówi się, że nikt na 

ziemi nie zna Go, jedynie ten, który przyszedł do nas, „o Nim pouczył”. W życie 

wieczne tej tajemnicy, która króluje nad całym światem, odkupiony człowiek 

musi być włączony i przez Jezusa, „pierworodnego między wielu braćmi”, mieć 

udział w miłości Ojca. 

Ojciec kojarzy się z płodnością oraz litością i mocą. Bycie Ojcem dało 

Bogu przyjemność stwarzania. Ojciec staje się Ojcem rodząc Syna. Syn staje się 

Synem, gdy ponownie ofiaruje się Ojcu, 

który ze swej strony także stał się darem. 

Bóg objawił nam, że nie jest Bogiem 

samotnym, nieskończonym egoistą. To 

właśnie bycie Ojcem dało Bogu 

przyjemność stwarzania. Nie stworzyłby 

nas, gdyby nie miał Syna. I stworzył nas 

na obraz Syna. Tym samym stał się 

naszym Ojcem. 

 

 



MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (9) 

WIDZENIE CZYŚĆCA 

KRĄG PRAGNIENIA. Dusze tych, którzy żyli w grzechu nieczystym, którzy 

gasili pragnienia ciała w użyciu, zboczeniach i rozpuście – z pełną 

świadomością ohydy własnych czynów, rozmyślać tu muszą                                    o 

dobrowolnym zamknięciu sobie drogi do źródła Wody Żywej… Pali je 

straszliwe, nieugaszone pragnienie czystości… Czują się brudne, skalane, 

niechlujne i męczy ich dławiący wstręt do samych siebie. Pragnęłyby się 

obmyć, oczyścić, wypłukać z tego brudu, a wszystko wokół jest suche, gorące 

i wrogie.  

Ludzie ci pili za życia z brudnych źródeł, muszą się więc długo oczyszczać 

cierpieniem, nim będą mogli napić się z czystego. 

KRĄG UROJENIA. W tym kręgu trwają dusze ludzi, którzy żyli zachciankami, 

mrzonkami, którzy ciągle szukali nowych wrażeń, nowych przeżyć, którzy 

wyszukiwali sobie pozy, nieszczęścia, pławili się w nich, żyjąc tym, co sobie 

wymyślili, a w czym, jak im się zdawało, było im najbardzej „do twarzy”.  

Teraz dusze ich będą musiały przeżywać swoje płonne rojenia, błąkać się 

wśród bezowocnych poszukiwań istotnych wartości i sensu, plątać się           w 

bałamutnej i beztreściowej, a ocenianej już należycie, gmatwaninie własnych 

sztuczności. 

KRĄG ZWODNICZYCH NADZIEI. Dusze ludzi, którzy w życiu nie 

dotrzymywali słowa ni obietnic, którzy budzili próżną nadzieję u innych, którzy 

mieli mnóstwo dobrych postanowień, możliwości i porywów,               a nigdy 

z niedbalstwa nie doprowadzili ich do końca, którzy odkładali poprawę na 

później, tak samo, jak dobrą prawdziwą modlitwę – męczą się w tym Kręgu 

nadzieją rychłego wyzwolenia. Będzie im się ciągle wydawało, że dochodzą do 

kresu swej udręki, że lada chwila otworzy się przed nimi pełnia szczęśliwości – 

i nagle poczują się na samym dnie zwątpienia                    i rozpaczy. Będzie się 

to powtarzało ciągle na nowo, aż do zmazania ostatniej, choćby 

najdrobniejszej winy, z tego zakresu. 



R Ó Ż A   I   R Ó Ż A N I E C 
 

Przedświąteczna, IV niedziela Adwentu, poświęcona była 
popularyzacji Stowarzyszenia Żywego Różańca. Dziękujemy 
ks. Proboszczowi za to, że z oddaniem ją współprzygotował i 
poprowadził. Dzisiaj w tym samym duchu piszę o różańcu – 
kilka informacji, a może ciekawostek, o których warto 
wiedzieć. 
Różaniec to ukochana przez Matkę Bożą modlitwa. Jej nazwa 

w języku polskim oraz w średniowiecznej łacinie odwołuje się do róży – kwiatu, 
którego symbolika jest bardzo bogata. 
Łacińskie rosarium to nic innego jak ogród różany, natomiast staropolski 
różaniec oznacza wieniec z róż. W ten sposób pobożność ludowa                         z 
właściwą sobie intuicją duchową przetłumaczyła w XVI wieku obco brzmiącą, 
uczoną łacinę, na rzeczywistość znaną z codzienności: odmawianie kolejnych 
Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo stało się Różańcem czyli „różanym wieńcem” 
plecionym ku czci najpiękniejszej z niewiast. Maryja jest zwana Różą 
Duchowną. Została poczęta bez skazy pierworodnej. Cała jest piękna - nie tylko 
cieleśnie, lecz nade wszystko duchowo. 
Na ziemi występuje od 200 do 400 gatunków róż. W Ziemi Świetej rosną tylko 
cztery z nich, wszystkie w jasnych, różowo – białych kolorach.  Za czasów 
Jezusa uważane były za wyjątkowo piękne kwiaty. W Nowym Testamencie 
róża nie pojawia się ani razu, a w starotestamentowych księgach wspominają 
o niej: Księga Mądrości i Mądrość Syracha. Jej symbolika bardzo szybko 
rozkwitła w kulturze chrześcijańskiej. W katakumbach i miejscach pochówku 
pierwszych chrześcijan malowano różane wieńce. Równocześnie zaczęła 
kształtować się symbolika czerwonej róży w odniesieniu do Krwi Chrystusa. 
Właśnie ten fakt leży u podstaw romantycznego patrzenia na czerwone róże 
jako na symbol miłości: odwołanie do symbolu Miłości Jedynej, która kazała 
Synowi Bożemu skonać na krzyżu w niewyobrażalnej męce. Według 
średniowiecznej legendy róże wyrosły po raz pierwszy 
pod krzyżem Jezusowym i wszystkie były czerwone. Gdy 
na jedną z nich padły łzy Marii Magdaleny, płatki stały 
się białe – niczym dusza świętej wypłukana z grzechów                
w zbawczej Krwi Baranka.  

To zdjęcie, autor: 

https://www.radioem.pl/doc/5065484.Organizatorzy-Rozanca-do-Granic-promuja-nabozenstwo-pierwszych
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


B O Ż E   P O W O Ł A N I E 
STRATA POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI – to następna przyczyna zmian w 

życiu. Staramy się być odpowiedzialnymi za: Kościół, parafię, za swoje 

rodziny i ludzi żyjących obok nas, za Ojczyznę, za świat, za zbawienie ludzi. 

Z powyższych powodów podejmujemy złe decyzje. Np. względem starszych 

osób – ograniczając ich dostęp do sakramentów. Iluż ludzi umarło ostatnio 

bez obecności kapłana, bez jego modlitwy i ostatniego namaszczenia. 

Przyczyną jest bojaźń, że ksiądz może zarazić Covid-19. Tego typu sytuacje, 

to wielkie cierpienie dla tych, którzy odchodzą, a także dla kapłanów, którzy 

wiedzą, że ludzie nie zasłużyli sobie na taką śmierć. Śmierć bez Boga. 

Podobnie też niektórzy dorośli podejmują złe decyzje odnośnie swoich 

własnych dzieci. W obecnym czasie zgadzają się na wszystko, choćby było 

dla ich malców najbardziej szkodliwe. Zdalna nauka zniszczyła dzieci: ich 

uczucia, wiedzę, relacje z rodziną, z rówieśnikami, ale przede wszystkim ich 

przystępowanie do sakramentów. Dzieci zniszczone są duchowo. Rodzice 

powinni chronić i bronić swoje potomstwo! Chodzenie do kościoła jest 

wstrzymane, bo rodzice izolują swoje dzieci. Odraczane są obrzędy np. 

chrztu. To wszystko, co buduje 

człowieczeństwo dziecka, a więc 

spotkania z rówieśnikami, normalność, 

izolowanie dzieci od emocji – bo czym 

jest noszenie masek? – to jest 

upośledzenie emocjonalne dziecka, 

które nie potrafi rozpoznać 

podstawowego aktu komunikacji, jakim jest uśmiech, mimika ludzka.  Te 

dzieci mają kamienne twarze, jak nieludzie. 

Tak się staje, kiedy człowiek odchodzi od swojego powołania. Nie jest mu 

wierny. Jako rodzice powinniśmy zrozumieć to i zaradzić temu, co się dzieje 

w życiu dzieci. 

 



Jeżeli człowiek nie zrozumie swojego 

powołania, to sam nie będzie w stanie 

siebie prowadzić ku Bogu i 

podejmować będzie złe decyzje 

względem siebie, a one spowodują 

zamknięcie się i życie jako egoiści poza 

światem, poza Bogiem i poza 

społeczeństwem. Tak nie powstaje 

dobry klimat           w relacjach między 

ludźmi. Czujemy się w takim świecie bardzo źle. Np. małżonkowie przeżywają 

kryzys za kryzysem, bo sztucznie zostali 

wciśnięci w coś nienaturalnego. Nie 

sprzeciwiają się temu, ponieważ nie 

rozumieją, jakie jest ich powołanie. 

Gdybyśmy odpowiedziałnie podchodzili 

do swojego powołania, nie byłoby takich 

niedopowiedzeń, takich wątpliwości. 

Wiedzielibyśmy, co robić. Niestety, ktoś 

aby ocalić cząstkę swojego zdrowia, nie 

zadaje sobie pytań o wolność. Należy zadawać sobie pytania. 

Każdy młody człowiek, który rozwija się, wchodzi w świat, który chce czerpać i 

korzystać z życia, musi zastanawiać się nad tym, czy to, co chce zrobić, będzie 

sprawiało mu przyjemność, czy będzie dobre. Weźmy pod uwagę młodzież, 

która wybiera palenie papierosów, alkohol i narkotyki. Czy oni będą w 

przyszłości dobrymi rodzicami? Dla chwili kilkuminutowej przyjemności 

ryzykują kolejne lata swojego życia. Tak się dzieje, kiedy nie zastanawiamy się 

nad swoim powołaniem. Nie jesteśmy wierni temu, do czego przeznaczył nas 

Pan Bóg. Rodzice często na to nie reagują. Są obojętni na to, co dzieje się w 

życiu dzieci. Jest tego przykra konsekwencja. Brak zainteresowania ze strony 

rodziców, wywołuje brak zainteresowania rodzicami przez dorosłe dzieci. 

Przysłowie mówi, że kij ma dwa końce. 

 



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

 

SCHABOWE Z JABŁKIEM I CEBULĄ 

 

SKŁADNIKI: /4 kotlety / jajko / mąka pszenna, bułka tarta do panierowania 

/olej do smażenia / sól, pieprz, majeranek / 2 jabłka / 3 cebule / 4 łyżki 

majonezu / 4 łyżki startego żółtego sera. 

WYKONANIE: Mięso cienko rozbijamy i przyprawiamy solą i pieprzem. 

Skrapiamy olejem i pozostawiamy na noc w lodówce. Obtaczamy w mące, 

roztrzepanym jajku, bułce tartej i smażymy na oleju na złoty kolor. Kotlety 

przekładamy na blachę do pieczenia. Cebulę kroimy w piórka, szklimy na oleju, 

dodajemy starte na tarce jarzynowej jabłka. Mieszamy i doprawiamy solą, 

pieprzem i majerankiem. Kotlety smarujemy majonezem, układamy łyżkę 

farszu i posypujemy startym żółtym serem. Zapiekamy w 180 st. C, aż kotlety 

będą gorące, a ser się roztopi i lekko zapiecze. 

 

FRYKADELKI Z SEREM 

 

SKŁADNIKI: / 40 dag mięsa mielonego / 2 żółtka / 1/2 szklanki śmietany / po 

½ łyżeczki gałki muszkatołowej, pieprzu, imbiru, kardamonu / łyżeczka soli / 

30 dag szpinaku mrożonego / 5 łyżek masła /4 plastry żółtego sera /3 ząbki 

czosnku / cebula. 

WYKONANIE: Mięso mielone mieszamy z żółtkami, śmietaną, przyprawami i 

formujemy 4 kotlety. Uformowane frykadelki podsmażamy na maśle z obu 

stron i przekładamy do żaroodpornego naczynia. Szpinak po odmrożeniu i 

odciśnięciu wody podsmażamy na pozostałym po smażeniu frykadelek maśle 

z posiekanym czosnkiem i cebulą i przyprawiamy do smaku solą i pieprzem. 

Szpinak przekładamy na frykadelki i kładziemy po plasterku żółtego sera. 

Całość zapiekamy w 100 st. C, aż ser się stopi. Frykadelki podajemy np. z 

pieczonymi ziemniakami.  



KOLOROWANKA NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 
 



Hymn o boŻym NARODZENIU 

Choćbym przyozdobiła calusieńki dom świątecznymi girlandami, 
kolorowymi lampkami i błyszczącymi bombkami, ale nie 
okazałabym miłości swojej rodzinie, byłabym tylko jeszcze jedną 
dekoratorką wnętrz. 
Choćbym tyrała, piekąc stosy ciast, szykując tradycyjne potrawy i 
zamieniając świąteczny stół w istne cacko, ale nie okazałabym 
miłości swojej rodzinie, byłabym tylko kucharką. 
Choćbym gotowała w kuchni dla bezdomnych, śpiewała kolędy w 
domu opieki i wszystko, co mam, oddała potrzebującym, ale nie 
okazałabym miłości swojej rodzinie, nic mi to nie pomoże. 
Choćbym obwiesiła choinkę świecidełkami i gwiazdkami 
wydzierganymi szydełkiem, wysłała mnóstwo życzeń i zaśpiewała 
w kościelnym chórze, ale nie pomyślałabym o Chrystusie, 
zagubiłabym cały sens tych świąt.  
Miłość przerywa gotowanie, by przytulić dziecko. 
Miłość odkłada świąteczne ozdoby, by pocałować męża. 
Miłość jest uprzejma, choć zagoniona i zmęczona. 
Miłość nie zazdrości sąsiadom porcelanowej zastawy i eleganckich 
obrusów.  
Miłość nie krzyczy na dzieci, żeby wyniosły się tam, gdzie pieprz 
rośnie. 
Miłość nie daje tylko tym, którzy mogą się zrewanżować, ale raduje 
się, dając tym, którzy nie mogą tego uczynić. 
Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada 
nadzieję, wszystko przetrzyma. 
Miłość nigdy nie ustaje. 
 
Gdy wideo się znudzi, korale gdzieś się zapodzieją, wędki się 
połamią, to obdarowanie miłością będzie trwać zawsze. 
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