
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

6 LUTEGO 2022 ROKU, PIĄTA NIEDZIELA ZWYKŁA. 

BIULETYN PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY W CZARŻU  

ROK 4. NUMER 30 (176)  www.czarze.parafia.net.pl 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Iz 6,1-2.3-8); (1 Kor 15,1-11); Psalm: (138) 

Ewangelia wg św. Łukasza (5,1-11) 

 

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM 

„NA TWOJE SŁOWO ZARZUCĘ SIECI”. 

 

Szymon Piotr uchodził za doświadczonego rybaka, a mimo 

całonocnego trudu nic nie złowił, przez co był zmęczony i 

zniechęcony. Uważał też, że o 

godzinie, w której podszedł do 

niego Jezus, mówiąc, by na 

nowo wypłynął na głębię i 

zarzucił sieci, połów nie może 

się udać. Jednak pomimo 

wewnętrznego oporu zaufał 

Jezusowi, a połów okazał się 

sukcesem.  

My, eksperci w wielu 

dziedzinach, nieraz zmęczeni mówimy: „Panie, to się nie uda”. A 

trzeba, byśmy ufając, zarzucili sieci raz jeszcze. 

JEZU, UFAM TOBIE!!! 

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


O „BOGU,  KTÓRY  JEST                       

W  NIEBIE” 

Kontynuując ewangeliczne wypowiedzi o relacji 

pomiędzy Ojcem i Synem rozważmy dziś następujące 

cytaty: 

1.OJCIEC JEST WE MNIE. 

„Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (J 14,6). 

„<Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i Mojego Ojca. Ale teraz już Go 

znacie i zobaczyliście>. Rzekł do Niego Filip: <Panie, pokaż nam Ojca, a to 

nam wystarczy>. Odpowiedział mu Jezus: <Filipie, tak długo jestem z 

wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i 

Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że Ja 

jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze 

względu na same dzieła>” (J 14,7-11). 

„Całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu” (J 16,25). 

 „Objawiłem imię Twoje ludziom” (J 17,6). 

 

2.JEZUS JEST SYNEM OJCA. 

„Ten jest Mój Syn umiłowany, w którym mam umiłowanie” (Mt 3,17;17,5). 

„Najwyższy kapłan rzekł do Niego: <Poprzysięgam Cię na Boga żywego, 

powiedz nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?> Jezus Mu odpowiedział: 

<Tak - Ja Nim jestem. Ale powiadam wam: Odtąd ujrzycie Syna 

Człowieczego, siedzącego po prawicy Wszechmocnego na obłokach 

niebieskich>” (Mt 26,63-64). 

„A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego 

chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski 

i prawdy” (J 1,14). 

http://info.wiara.pl/doc/3954753.Swieto-Jezusa-Chrystusa-Najwyzszego-i-Wiecznego-Kaplana
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


MAMA  I  TATO 
Ostatnio przeczytałam coś o rodzicach. Nie chcę przytaczać tego 

artykułu, ale jego treść zbulwersowała mnie i pobudziła pewne refleksje.  

Już od jakiegoś czasu środowiska postkomunistyczne, do których 

zapewne należy ideologia LGBT, starają się bardzo usilnie zmienić nasze 

słownictwo. Np. zamiast nazywać prosto: kochanka i kochanek, przyjęło się 

łagodzić sytuację ludzi żyjących w grzechu i nazywać ich partnerka 

i partner. Te dwa słowa w naszej tradycji miały raczej pozytywny charakter. 

Nie te słowa mnie jednak niepokoją, ale sześć innych, które uderzają w 

fundament naszej wiary, sumienia, świadomości… 

Żyjemy w czasach, w których bardzo dużo ludzi popiera demokrację. 

Z greki demos kratos znaczy – rządy ludu. Inaczej mówiąc każdy może 

ustanawiać swoje prawa. To jest bardzo niebezpieczne. Zastanówmy się nad 

tym. Rosja za Stalina ustanowiła swoje prawa, a Niemcy za Hitlera swoje. 

Teraz jest czas na przedstawienie tego, co mnie bardzo niepokoi. 

Otóż pewne środowiska dążą do tego, by wyrazy matka i ojciec zamienić 

wyrazami: rodzic nr 1 i rodzic nr 2. Pomijam aspekt homoseksualistów, 

którzy pragną wychowywać dzieci. Nie wiem tylko, kto będzie jedynką, 

a kto dwójką. Patrząc na moją przeszłość widzę, że moja Mama pełniła inną 

funkcję niż mój Tato. To wypływa z natury, z genów. Wystarczy 

przypomnieć sobie biuletyny z zeszłego roku z artykułami o św. Józefie. 

Czy jego rola była taka sama, jak rola Maryi? Nie! 

Są jeszcze o wiele ważniejsze sprawy, które spowodowały moje 

medytacje, refleksje. Oto one: BÓG OJCIEC, MARYJA MATKA BOGA I 

NASZA MATKA, MATKA KOŚCIÓŁ, OJCIEC ŚWIETY, OJCIEC 

DUCHOWNY, MATKA PRZEŁOŻONA… 

 

Już na zakończenie dodam, że lud Boży – my chrześcijanie -

powinniśmy być ufnymi dziećmi Bożymi, aby uznać rolę Ojca i Matki oraz 

czerpać ogrom łask wynikający z faktu przynależności do Nich.    

 

 



UBOGIE SERCA, A CHWAŁA PRÓŻNOŚCI 
  

Jezus przestrzegał swoich słuchaczy przed próżną chwałą. Widoczne 

jest w tej przestrodze wezwanie do ubóstwa, ale rozumianego zupełnie 

inaczej niż ubóstwo materialne. Możemy być biedni i niezdrowo 

przywiązani do rzeczy materialnych. Ubóstwo jest przede wszystkim 

stanem naszego ducha, a nie kwestią posiadania lub nieposiadania dobytku. 

Według Jezusa ubóstwo jest oderwaniem się od ludzkiej opinii na nasz 

temat. Ubóstwo jest przeciwieństwem tego, co nazywamy próżną chwałą. 

Próżna chwała nie jest tylko nadmiernym przywiązaniem wagi do 

rzeczy zewnętrznych, ale oznacza posiadanie o sobie bardzo dobrego zdania 

i lubowanie się tym, żeby nas podziwiano i pochlebiano nam. Próżny jest 

nie tylko ten, kto przesadnie lubi nowe gadżety albo stroje, ale przede 

wszystkim ten, kto nie widzi siebie w prawdzie. Nigdy nie zdołamy napełnić 

swego wnętrza światłem Chrystusa, jeśli stale będziemy skoncentrowani na 

budowaniu własnego wizerunku, na zdobywaniu sympatii, jeśli nasze serca 

będą wypełnione pięknymi obrazami nas samych. Nigdy nie zdołamy 

poznać Nauczyciela, jeśli będziemy oczekiwać pochwały od ludzi. Jezus 

mówi o tym wprost do faryzeuszy: „[…] wiem o was, że nie macie w sobie 

miłości Boga. Przyszedłem w imię Ojca Mego, a nie przyjęliście Mnie. 

Gdyby jednak przybył kto inny we własnym imieniu, to byście go przyjęli. 

Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie 

szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?” (J 5,42-44). 

 

Próżna chwała pozbawia nas możliwości spotkania z Bogiem. 

 

Maryjo, Matko Boża, ucz nas prawdziwego ubóstwa, strzeż 

nas przed popadnięciem w próżną chwałę. Uczyń nasze serca 

ubogimi – przygotuj je na przyjęcie Bożej miłości. 

 

 



MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (14) 
NIEBO 

W KRĘGU MĄDROŚCI BOŻEJ będą ci Święci, którzy wszystkie siły 

umysłu i wszystką wiedzę spożytkowali na ziemi dla spraw Bożych.  

W KRĘGU DARÓW DUCHA ŚWIĘTEGO będą tacy, którzy modlitwą, 

tęsknotą i wyrzeczeniem zdobyli dla duszy pełne działanie darów Ducha 

Pocieszyciela, osiągając za życia maksimum rozwoju duchowego. 

Najwyższym z dostępnych duszy ludzkiej Kręgów jest KRĄG MIŁOŚCI, 

czyli  KRĄG DZIEWICZY. Tu trwać będą Święci, ktlorzy ukochali ponad 

wszystko miłość Bożą w Najświętszym Sercu Jezusa, którzy dla Niego 

wyrzekli się życia i nigdy miłości ziemskiej nie tknęli. 

Ostatni, szczytowy Krąg Nieba – to KRĄG TRONOWY TRÓJCY 

PRZENAJŚWIĘTSZYEJ. 

Świętość i bezpośrednia jej potęga napełnia niewysłowionym szczęściem 

całe Niebo. Jądro Jasności, gorejące trzema, ściśle ze sobą złączonymi 

ogniskami, działa z nieopisaną siłą miłości. Blask tej miłości, czyli światła i 

mocy, przelewa się z koncentrycznego Ogniska na najbliższe Kręgi Duchów 

najjaśniejszych. 

Im dalej od centrum tym światło staje się słabsze, gdyż dalsze Kręgi nie 

zniosłyby tak potężnego nasilenia świętości. 

Bóg – Światłość Przedwieczna jest więc wszędzie równocześnie, wszystko 

nasyca, wszystko przenika, wszystko opromienia i wszystko przebóstwia 

swą Najświętszą Obecnością. 

Jedynie Jezus i Jego Matka Niepokalana są w Niebie obecni w swym 

uwielbionym ciele. Dusze wszystkich ludzi czekają dopiero Sądu 

Ostatecznego i ciał zmartwychwstania, by się znów z ciałami połączyć 

Dla Najświetszej Panny Maryi nie ma w Niebie żadnych ograniczeń. Jest 

Najświętsza ze Świętych, jest Królową Nieba i dlatego posiada zupełnie 

wyjątkowe prawa i przywileje.  

 



CZAS NA PRZEMIANY 
 

Dlaczego człowiek nie widzi? Bo nie ma oczu? Ależ ma oczy, to znaczy 

rozum i sumienie. Bo nie ma światła? Ale jest przecież światło, to znaczy 

słowo Boga i Tradycja Kościoła. Więc dlaczego nie widzi? 

Odpowiedź na te pytania odnajdujemy w Ewangelii św. Łukasza, gdy 

czytamy opis drogi uczniów zmierzających do Emaus, miejsca ucieczki od 

wydarzeń, na które z bólem serca się napatrzyli. Człowiek nie widzi, bo 

„jego oczy są jakby na uwięzi” (Łk 24,16). – spętane złem, cierpieniem, 

doświadczeniem obojętności świata, często własnym nieuporządkowaniem. 

Taki człowiek nie nosi w sobie pragnienia zobaczenia czegoś. Nie ma w 

sobie duchowej uwagi, intuicji, nadziei, dzięki którym widząc oczyma ciała, 

dociera się do świata, który jest czymś więcej niż materią. Jezus zapowiadał, 

cytując proroka Izajasza: „Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie” (Mt 13,14). 

Idźmy dalej tym tropem. Bardzo lubię myśleć o ślepcu Bartymeuszu, który 

siedział przy drodze, po której szedł Jezus. A zatem był prawie u źródeł 

wiary i życia. Wołał, aby Pan go uzdrowił. Ludzie w około uciszali go, ale 

on nie zwracał na nich uwagi. Robił swoje – wołał. Przeczuwał 

wewnętrznie, wiedział, miał wiarę, że tylko Bóg może mu pomóc, może 

uzdrowić. I został nagrodzony. Jezus przywrócił mu wzrok.  

W innym miejscu Pan Jezus stawia znak równości między uzdrowienim      i 

odpuszczeniem grzechów. 

A co się dzieje z nami - Czarżanami? 

Chodzimy do kościoła. Garstka bierze udział w nabożeństwach. 

Zastanawiam się, dlaczego tak mało? Ta forma modlitwy może wyprosić 

zdroje łask.  

Czyżby wiara zanikła? A może miejsce Boga, Chrystusa i Najświętszej 

Maryi Panny zajął ktoś inny? 

W tym miejscu nasuwa się pytanie: Dla kogo lub czego przychodzę do 

kościoła? Właśnie teraz jest czas, w którym powinniśmy szukać Boga Ojca 

i usilnie prosić o zakończenie pandemii, o pokój na świecie, a szczególnie 

na naszej granicy z Białorusią i o wiele jeszcze innych spraw. 



Przecież kościoły istnieją od ponad dwóch tysięcy lat, ponieważ Chrystus – 

Bóg Wcielony był i jest na ziemi. Jezus Chrystus jest postacią historyczną. 

Pełno o Nim informacji w dokumentach, kronikach, a nawet w księgach 

innych wyznań religijnych, jak np. muzułmanów. Bóg naprawdę wcielił się 

w człowieka, by osobiście nauczać nas prawd wiary i Bożej mądrości. 

Maryjo, Wspomożycielko Wiernych, otocz nas opieką, odbierz nam strach 

i nauczaj nas, jak być wiernym człowiekiem na Twoje podobieństwo.  

 

P A U L I N A   M.  J A R I C O T 
 

 
MÓDLMY SIĘ O POTRZEBNE ŁASKI ZA WSTAWIENNICTWEM 

SŁUGI BOŻEJ PAULINY JARICOT, ZAŁOŻYCIELKI 

STOWARZYSZENIA ŻYWEGO RÓŻAŃCA. 

JEJ BEATYFIKACJA ODBĘDZIE SIĘ 22 MAJA 2022 ROKU 

 



      PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

PRZEZIĘBIENIE 

Drapanie w gardle, trudności w przełykaniu – to pierwsze objawy 

zbliżającego się przeziębienia. Wirusy, które zwykle wywołują infekcję 

dróg oddechowych, najpierw atakują błony śluzowe gardła i nosa. 

Zanim pojawi się kaszel czy gorączka, odczuwamy ból gardła 

i dokucza nam katar. Nieleczone wirusowe zapalenie gardła może 

przekształcić się w infekcję bakteryjną, dlatego należy rozpocząć terapię już 

przy pierwszych objawach infekcji. Kiedy objawy nasilą się koniecznie 

trzeba pójść do lekarza.  To co chcę państwu przedstawić należy traktować 

jako środki pomocowe. 

Leżenie w łóżku, odpoczynek i sen pomogą organizmowi uporać się 

z intruzem. A objawy choroby można zwalczyć naturalnymi środkami: 

Płukanie gardła – rozpuścić w ½ szklanki ciepłej wody łyżkę soli (najlepiej 

morskiej) i płukać nią gardło co 15 min. Gdy ból się zmniejszy – 2-3 razy 

dziennie. Słona woda niszczy wirusy i bakterie. Hamuje też ich rozwój. Do 

płukania gardła można również użyć ziołowych naparów, np. z szałwii, 

rumianku, nagietka. 

Inhalacje – nalej do niedużej miski gorącej wody i dodaj 5-6 kropli olejku 

eukaliptusowego, lawendowego lub sosnowego. Wszystkie mają silne 

właściwości wiruso- i bakteriobójcze. Pochyl głowę nad miską, okryj ją 

ręcznikiem i wdychaj parę przez 15 min. 

Jedz czosnek i cebulę – zawarte w nich substancje niszczą wirusy 

odpowiedzialne za przeziębienie i grypę. Działają też antybakteryjnie. 

Można z nich przygotować syrop lub nalewkę. 

Dużo pij – niemal wszystkim infekcjom dróg oddechowych towarzyszy 

katar. Gdy masz zatkany nos, oddychasz ustami, wtedy gardło wysycha, boli 

i jest bardziej narażone na atak wirusów. Pij więc jak najwięcej i nawilżaj 

gardło. Najlepiej gorące ziołowe herbatki (wysoka temperatura uszkadza 

wirusy), wodę z miodem i cytryną, napar z owoców dzikiej róży.  

Ssij pastylki – łagodzą ból i działają antyseptycznie. Niektóre zawierają 

wyciągi z ziół, np. tymianku i podbiału, szałwii lub olejków aromatycznych. 

 



KOLOROWANKI NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 
 

 



CZYTAJMY PISMO ŚWIĘTE! 

 

Nie przypuszczałam, że pisząc artykuł 

o powyższym tytule w zeszłym tygodniu, natrafię 

na wartko płynący strumień moich myśli 

o ważności zapoznania się ze Słowem Bożym. Ono 

jest podstawą, bazą, fundamentem, a także 

ogromną kopalnią wiedzy o Panu Bogu, o prawach, 

które nam przekazał dla naszego dobra, życia w 

szczęściu i radości. 

Wszyscy znamy historię dwóch braci Kaina i Abla. Nie chcę jej tu 

przytaczać w całości, ale pragnę zwrócić uwagę na bogactwo treści, które 

jest przydatne nam, ludziom dwudziestego pierwszego wieku. Zapewne Pan 

Bóg kochał obu braci, ale ich czyny były jak dym, który z Ablowego ołtarza 

wznosił się do nieba, a Kainowy pełzał po ziemi. Abel ginie z rąk Kaina. 

Dlaczego? …To jest ważna nauka dla wszystkich pokoleń na ziemi.  

KAIN ZAZDROŚCIŁ ABLOWI. KAIN PORÓWNYWAŁ SIĘ Z 

ABLEM. KAIN WYKAZYWAŁ BRAK MIŁOŚCI W STOSUNKU DO 

BRATA, który czynił wszystko z miłością. Na nasze potrzeby te trzy 

przykłady wystarczą. Zazdrość, porównywanie i brak miłości są przyczyną 

grzechu. Skoro tak, to powinniśmy się spowiadać z popełniania ich. Dalsze 

dzieje Kaina też są bardzo ciekawe i wskazują, że Bóg Ojciec wychowuje 

ludzkość przez swoje Słowo zawarte w Piśmie Świętym. 

Zostaliśmy przez Niego stworzeni przed tym, zanim świat powstał. 

Jako dobry Ojciec obdarzył nas łaskami, które powodują, że funkcjonujemy 

jako kapłani, siostry zakonne, nauczyciele, lekarze, sprzątacze, pasterze, 

murarze, kierowcy itp. Każdemu Bóg Ojciec dał zadanie – powołanie do 

zawodu lub funkcji w społeczeństwie, jak np.: rodzic, babcia, wdowiec, 

polityk. Jeżeli ktoś nie czyta Ksiąg Mądrości – Pisma Świętego, jak będzie 

wiedział, co jest ważne, a co nie jest w jego życiu. Bóg od samego początku 

Biblii uczy nas o tym jak żyć, aby być radosnym, podejmować odpowiednie 

decyzje, aby osiągnąć szczęście i zbawienie. 

ŻYCZĘ POWODZENIA – CZYTAJMY PISMO ŚWIĘTE. 

To zdjęcie, autor: 

http://jovens-em-acao.blogspot.com/2010/12/conhecendo-biblia-part1-serie.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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