
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

16 STYCZNIA 2022 ROKU, DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA. 

BIULETYN PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY W CZARŻU  

ROK 4. NUMER 27 (173)  www.czarze.parafia.net.pl 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Iz 62.1-5); (1 Kor 12.4-11); Psalm: (96) 

Ewangelia wg  (J 2.1-12) 

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM 

„ZRÓBCIE WSZYSTKO COKOLWIEK WAM POWIE”. 

Te słowa wypowiada Maryja do sług. Wierzyła do końca, że 

Jezus ich nie zostawi; że zatroszczy się o to, czego w danym 

momencie najbardziej potrzebowali. Jak ważne jest, by wierzyć 

w słowa Pana i zrobić wszystko, cokolwiek nam powie; choćby 

wymagało to od nas przekroczenia siebie czy zrobienia czegoś, 

co wydaje się nam nieosiągalne. Bóg nigdy nie zostawi nas 

samych. W każdej chwili troszczy się o nas i da nam siłę do 

przezwyciężania nawet największych przeszkód. 

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


W O D A ,  W I N O  … 
 

Dobrze jest, kiedy rozmyślamy o Słowie Bożym. Np. o tym, które 

przewidziane zostało na niedzielne czytania. Kiedy potrafimy połączyć to, 

co już wiemy z zasłyszaną, nie tylko uchem, ale także sercem, cząstką Pisma 

Świętego podczas Mszy św., powstaje w nas całościowy obraz tego, o czym 

Syn Boży naucza. Wiara bez wiedzy jest trudna do pojęcia. Rozumie to 

każdy, kto podjął się poznania encykliki św. Jana Pawła II „Wiara i rozum”. 

Wyobraźmy sobie ptaka, który chce fruwać, a jego lewe skrzydło 

(wyobrażające wiarę) jest dłuższe od prawego (wiedzy). Czy uda mu się ten 

manewr? NIE! 

W dzisiejszym czytaniu usłyszeliśmy o pierwszym cudzie Jezusa. Nasz Pan 

na prośbę Maryi zamienił wodę w wino. Trzy lata później, podczas 

pierwszej Eucharystii Chrystus dokona zamiany wina w KREW. 

WODA       WINO        KREW 

Woda. Najbardziej podstawowy napój, źródło życia zwłaszcza na pustyni, 

wcale nie była powszechnie używanym napojem w Izraelu. Było nim wino. 

Kolejny symbol – życia w wierze. Pełnia wiary daje radość, wewnętrzny 

uśmiech za każdym razem, gdy wspominamy o Bogu Ojcu, Jezusie i Maryi. 

Podobne efekty daje wino. Dlatego napój ten musiał być obecny na weselu, 

gdzie dwoje młodych ludzi zaczyna nowe życie oparte na wierze, na Bogu. 

Znamienne jest, że na tym weselu nie ukazano młodej pary.  Nad winem, 

jego dostarczeniem, przechowywaniem i jakością wg zwyczaju czuwał pan 

młody. W Kanie tym cennym napojem zajmuje się Pan Jezus, a więc to On 

pełnił rolę Oblubieńca. Przyszykował wino dla zgromadzenia weselnego – 

nowo rodzącego się Kościoła. I takie jest Pismo Święte. Nie ma w nim nic, 

co wskazywałoby na przypadek. Wszystko jest logicznie połączone. 

Najmniejszy szczegół podlega większej prawdzie.  

Wino symbolizuje tu radość życia. Ono zostanie zamienione w krew, na 

pamiątkę przelanej przez Jezusa Chrystusa krwi za nasze odkupienie, które 

ma nas prowadzić do nowego pełnego życia. 

WODA     WINO       KREW.  Trzy ważne przemiany w życiu człowieka.    

 



O „BOGU,  KTÓRY  JEST  W  NIEBIE” 
KONIECZNE JEST, ABYŚMY DOSZLI DO OJCA PRZEZ CHRYSTUSA 

 

Chrystus pokazuje nam, że Bóg jest Ojcem sam w sobie, to znaczy 

odsłania pewne cechy wewnętrznego życia Boga i poprowadzi nas 

zdumionych i radosnych ku Trójcy Przenajświętszej. A następnie ku 

tajemnicy Wcielenia i Odkupienia. Wreszcie uczy nas, że z Bożych stworzeń 

możemy się stać dzięki Niemu przybranymi dziećmi Bożymi, uczestnicząc 

tym samym w życiu, które jest nazwane życiem nadprzyrodzonym. W 

Ewangelii wg św. Jana są zapisane słowa Pana Jezusa: „Nikt nie przychodzi 

do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”(J 14,6). Chrystus jest pomostem nie 

dającym się ogarnąć i dobrym Bogiem a nami. To On objawił nam Ojca, to 

On jest naszym łącznikiem. 

„Ja jestem życiem!” (J 14,6). 

Gdyby kapłani i ci, którzy ewangelizują potrafili przekonać ludzi, że 

Bóg jest dobry, że jest niezbędny, że do Niego dochodzimy przez Chrystusa, 

to odnieślibyśmy pełne zwycięstwo, to uznalibyśmy wszystko: Kościół, 

sakramenty, przykazania, potrzebę spowiadania się i przystępowania do 

Komunii Świętej. 

JEZU CHRYSTE, PANIE 

NASZ, PRZYJDŹ NAM 

Z POMOCĄ! 

MISTYCZNE 

WIDZENIA FULLI 



HORAK (11) 
WIDZENIE CZYŚĆCA 

KRĄG OBOJĘTNY.  Jakąż ulgą, szczęściem, niepojętą łaską wydaje się 

duszy to, że po przejściu wszystkich Kręgów dostanie się tutaj! 

To daje pojęcie o stopniu jej poprzednich cierpień. Łaską wydaje się jej to, 

że nic nie czuje. Jest to Krąg, w którym się nie cierpi, tylko czeka. I choć się 

nie wie, jak długo trwać będzie to czekanie, nie cierpi się z tego powodu. 

Jedne dusze zostaną tu tak długo, póki nie odpoczną po przebytych mękach i 

nie nabiorą sił do wstąpienia w pierwszy Krąg Nieba. Dusze innych ludzi 

czekają tu, aż ktoś naprawi na ziemi to, co oni w życiu zniszczyli czy 

zaniedbali. Np. będą tu księża, którzy odprawiali Msze święte nieporządnie i 

z roztargnieniem. Czekają, aż ją ktoś na ziemi odprawi pobożnie za dusze 

takich właśnie, niedbałych kapłanów. 

Są tu ludzie, którzy za życia dorobili się majątku na łzach i krzywdzie 

ludzkiej. Póki ktoś za nich nie naprawi zła, nie spełni uczynku równej wagi, 

co wyrządzona, dusze owych ludzi przejdą w Krąg następny. 

Takie ekspijacyjne działanie pokutującej duszy może jednak nastąpić na 

wyraźny dopust Boży. I to jedynie z Kręgu Obojętnego. 

Czasem takie czekające dusze wprowadzić może wyżej modlitwa ludzi 

żyjących, którzy z pełną świadomością, dla tej a nie innej duszy, 

przeznaczają swoje ofiary. 

W Kręgu tym trwają jeszcze takie dusze, którym dzięki wstawiennictwu 

Najświetszej Maryi Panny, prośbom ich Patrona lub modlitwom                  i 

uczynkom ludzi żywych, skrócił Bóg mękę poprzednich Kręgów. Tym 

samym jakość kary została zamieniona z krótszej i bolesnej na dłuższą        i 

łagodniejszą, w której trwać będą, aż do zupełnego swego dojrzenia          i 

oczyszczenia, umożliwiającego im przejście w pierwszy Krąg Nieba, czyli 

w Krąg Poznania. 

Dusza, która dostąpiła takiej amnestii i przeszła wcześniej ze sroższego 

Kręgu w Obojętny, widzi i wie dokładnie wszystko, co miała jeszcze 

odcierpieć i co jej zostało skreślone. I jakkolwiek mąk tych już nie 

przeżywa, samo zdanie sobie sprawy z tego, co ją czekało, zmusza ją do 

wdzięczności dla tych, którzy jej modlitwą pomogli.   



R Ó Ż A   I   R Ó Ż A N I E C 
 

UZDRAWIAJĄCA Z CHORÓB 

Pobożność ludowa, od 

najdawniejszych wieków honorująca 

Matkę Bożą porównaniami do 

wonnych kwiatów i ziół, często 

nazywa Ją różą – nie tyle z powodów 

piękna tego kwiatu, ile z racji jego 

leczniczych właściwości. Już               

w średniowieczu dostrzeżono kojący 

wpływ preparatów różanych na pleśniawki i afty, liszaje i owrzodzenia, o 

których dziś wiemy, że mają podłoże grzybicze. Również wiekom średnim 

zawdzięczamy pomysł połączenia zmielenia, koniecznie ciemnoczerwonych 

płatków róży z miodem. Uzyskany w ten sposób miód różany od kilkunastu 

wieków ratuje ludzkość od wszelkich chorób górnych dróg oddechowych. 

Dzis wiemy doskonale, że owoce róży, zwłaszcza dzikiej, stanowią cenny 

surowiec witaminy C,       a ponadto również: A, B1, B2, E, K oraz karoten, 

sole mineralne, cukry, olejek eteryczny i tzw. witaminę P. Dziś już wiadomo 

też, że zarówno płatki różane, jak i olejek    z nich pozyskiwany wykazują 

silne własciwości antybiotyczne i antyseptyczne – im kolor kwiatu jest 

ciemniejszy, tym lepiej. 

Zawarty w olejku różanym jego główny składnik 

geraniol skutecznie unieszkodliwia szczepy bakterii 

wywołujące ropnie, czyraki, a także zapalenie gardła, 

oskrzeli, płuc i szpiku kostnego. 

 

 

 

 

 



B O Ż E   P O W O Ł A N I E (cd.) 

PRZYPOWIEŚC O TALENTACH:  

„Będzie też podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się             w 

podróż. Zawołał swoje sługi i powierzył im swój majątek. Jednemu dał pięc 

talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden; każdemu według jego 

zdolności i wyjechal. Ten, który otrzymał pięć talentów natychmiast puścił 

je w obieg  i zyskał drugie pięć. Podobnie i ten, który otrzymał dwa, zyskał 

drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, wykopał dół w ziemi i ukrył 

pieniądze swego pana”. Dwóch pierwszych podwoiło dobytek pana, trzeci 

pozostał z otrzymanym. Kiedy pan powrócił rozliczył sługi. Pierwsi dwaj 

otrzymali nagrodę, a trzeci naganę. „Wtedy pan mu odpowiedział: <Sługo 

zły i leniwy. Wiedziałeś,że chcę żąć tam, gdzie nie posiałem i zbierać tam, 

gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc przekazać pieniądze bankierom,     a 

ja po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Dlatego zabierzcie mu talent      i 

dajcie temu, który ma dziesięc talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie 

dodane i będzie miał w nadmiarze. Temu zaś, kto nie ma, zostanie zabrane 

nawet to, co ma. A nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz, w 

ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. 

Dziś wielu ludzi czuje się tak jak sługa nieużyteczny. Mają 

świadomość, że zakopują swój talent życia, że marnują życie i powołanie. 

Owszem - ci ludzie próbują podejmować swoje zadania, ale zaczynają 

i natychmiast porzucają je, twierdząc, że w dzisiejszych warunkach nie uda 

się, nie ma sensu ich kontynuowanie. Zaczynają się bać. Zachowują się jak 

sparaliżowani. Nic nie robią, stoja w miejscu. Największy dramat człowieka 

jest wtedy, kiedy to dotyczy największych, najważniejszych zadań i 

powołań. 

Każdy katolik, każdy chrześcijanin, ma obowiązek w każdych 

okolicznościach, nawet najtrudniejszych, wypełniać Boże powołanie. Bóg 

stwarzając nas, dając nam życie, postawił każdego w bardzo konkretnych 

okolicznościach historycznych i społecznych. Wiedząc o tym, dał nam 



wszystkie potrzebne łaski (talenty), abyśmy jak najlepiej wykonali swoje 

zadania. O tym należy pamiętać! 

Jezus powiedział do współczesnej mistyczki, Alicji Lenczewskiej:  

„Kocham cię i troszczę się o twoje sprawy. Nawet o te najdrobniejsze. 

Czyń wszystko dla Mnie, a Ja będę czynił dla ciebie”. Jezus stawia 

warunek: „Czyń wszystko dla Mnie”, czyli nie zapominaj o Mnie. Oddaj Mi 

to, co do Mnie należy. Módl się. Spędzaj przy Mnie czas. Adoruj Mnie. 

Przychodź do Mnie. Włączaj się w te sprawy, które są Moimi sprawami. 

Przychodź do Mnie w człowieku chorym, cierpiącym, potrzebującym, a Ja 

zajmę się twoimi sprawami”. To działa. Bóg ani przez chwilę nie pozostawi 

nas bez swojej pomocy.  

Ileż powodów do lęku dzisiaj! Iluż ludzi martwi się o sprawy 

materialne. A Pan Jezus Mówi: „Troszcie się o wasze sprawy, nie bójcie się. 

Czyńcie wszystko dla mnie, a Ja będę czynił wszystko dla was”. Warto o tym 

pamiętać.   

 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 
ROGALIKI Z KONFITURĄ MORELOWĄ 

SKŁADNIKI + 60 dag mąki pszennej + 5 dag 

drożdży + 3 jajka + 25 dag masła + 3 łyżki cukru + 

¼ łyżeczki soli + ½ szklanki gęstej śmietany + słoik 

konfitury morelowej.  Lukier: + szklanka cukru 

pudru + sok z 1 cytryny + 2 łyżki gorącej wody 

WYKONANIE: Mąkę przesiewamy do miski i robimy w niej dołek. 

Drożdże rozkruszamy i ucieramy z cukrem, aż staną się płynne. Wlewamy 

do mąki i odstawiamy, aż drożdże zaczną pracować. Następnie wbijamy 

jajka, dodajemy śmietanę, sól, posiekane masło. Zagniatamy ciasto 

i zostawiamy do wyrośnięcia. Ciasto rozwałkowujemy na kształt koła.        I 

dzielimy na 8 trójkątów. Na szerszy koniec trójkąta nakładamy łyżeczkę 

konfitury morelowej i zawijamy w rogalik. Ponownie odstawiamy do 

wyrośnięcia. Pieczemy 15 min w temp. 180 st. C. Wszystkie składniki lukru 

ucieramy i smarujemy rogaliki. 

TARTALETKI Z KREMEM I OWOCAMI 

SKŁADNIKI NA CIASTO: + 30 dag mąki + 15 dag masła + 2 żółtka + ½ 

szklanki cukru pudru + 2 łyżki śmietany 18% + ¼ łyżeczki soli 

+ opakowanie cukru waniliowego. KREM: + 25 dag śmietany 30%, 

+ 20 dag sera mascarpone + 2 łyżki cukru pudru + 3 gruszki + łyżka soku          

z cytryny + maliny, borówki, winogrona do dekoracji.  

WYKONANIE: Z podanych składników zagniatamy ciasto i chłodzimy 

w lodówce przez godzinę. W tym czasie natłuszczamy metalowe foremki. 

Ciasto rozwałkowujemy na 3 mm, foremką je wykrawamy i wylepiamy nim 

pozostałe foremki. Dociskamy ciasto w foremce, żeby przylegało do spodu i 

boków, i nakłuwamy widelcem. Tartaletki pieczemy 15 min w temp. 200 st. 

C. Gruszki obieramy, wydrążamy, kroimy w grubą kostkę i skrapiamy 

cytryną. Śmietanę ubijamy na sztywno. Pod koniec 

ubijania dodajemy cukier puder i porcjami ser 

mascarpone. Na dno ostygniętych tartaletek kładziemy 

gruszki i szprycujemy krem serowy. Wierzch 

dekorujemy owocami. 



NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 

 



OD CHRZTU, PRZEZ KANĘ,  

DO GŁOSZENIA EWANGELII 
 

Bóg wszystko może. Bardzo trudno jest wyobrazić sobie sytuację, w której 

znalazła się Maryja po niezwykłym narodzeniu Jezusa. Zapowiedź anioła 

informowała Ją, że Ojcem Dziecka będzie sam Wszechmogący. Kolejny cud 

– to narodziny. One upewniły Ją o niezwykłej mocy Bożej. Pozostała 

Dziewicą. Ten cud Jezus powtórzy raz jeszcze, kiedy po zmartwychwstaniu 

wejdzie, a raczej przeniknie, przez zamknięte drzwi do pomieszczenia, w 

którym przebywali Apostołowie. 

Przez 30 lat Maryja uczyła się rozumieć Bóstwo i Człowieczeństwo swojego 

Syna, a Jezus – Bóg poznawał świat, który wyrastał na fundamencie relacji 

międzyludzkich. Ten nazaretański okres skończył się wtedy, kiedy Pan 

Jezus opuścił rodzinny dom i udał się nad rzekę Jordan. Tam spotkał 

swojego krewnego - Jana Chrzciciela. Ich spotkanie było bardzo zasadnicze 

zwłaszcza w krótkiej rozmowie dotyczącej ich zadań. Interesujące jest to, że 

Jezus Chrystus nie mając najmniejszego grzechu zanurzył się w wodach 

Jordanu, tak jak pozostali Izraelici. Dlaczego? On nie oczyszczał się z 

grzechów, ale przyjmował je na siebie, by odkupić wszystkie winy, 

wszystkich ludzi w ofierze krzyżowej. Chrzest był ważnym etapem 

wypełniania woli Boga Ojca. 

Dzisiaj przeżywamy zamianę wody w wino. Pierwsze objawienie się mocy 

Bożej Jezusa. Ma ono wiele znaczeń, ale ja chcę zwrócić uwagę tylko na 

jedno z nich. 

Pan Jezus jest już otoczony uczniami. W Kanie dokonuje się upublicznienie 

osoby Chrystusa i Jego nauki. Można więc powiedzieć, że wesele jest bramą 

do krzewienia wiary. W ten sposób sam Bóg, który jest Ojcem, zwrócił 

naszą uwagę na to, co jest najważniejsze w naszym życiu: RODZINA. 

Kolejne trzy lata były głoszeniem Bożej nauki, czasem, w którym Chrystus 

uzdrowił wielu chorych i kalek. Były też uzdrowienia o podwójnym, 

symbolicznym znaczeniu jak to, w którym Pan Jezus uzdrowił ślepego 

Bartymeusza. Znamiennym jest także fakt, że zapoczątkowała tę wielką 

ewangelizację kobieta – MARYJA: „Wina nie mają”. Był to przejaw troski, 

a troska jest przejawem miłości. 
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