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ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM 

„DUCH PAŃSKI SPOCZYWA NA MNIE” 

W dzisiejszej ewangelii 

św. Łukasz opisuje Pana Jezusa 

czytającego w synagodze 

fragment Pisma Świętego: „Duch 

Pański spoczywa na Mnie, 

ponieważ Mnie namaścił i posłał 

Mnie, abym ubogim niósł dobrą 

nowinę, więźniom głosił wolność, 

a niewidomym przejrzenie; abym 

uciśnionych odsyłał wolnymi, 

abym obwoływał rok łaski Pana”. 

Czy i ja mogę powiedzieć, że na mnie spoczywa Duch Boży? Czy 

pozwalam się prowadzić Duchowi Świętemu? Czy wierzę, że 

Jezus przynosi mi Dobrą Nowinę, chce wyzwolić mnie z niewoli 

grzechu, otworzyć moje oczy na miłość, a mój ucisk zamienić w 

wolność Bożego dziecka? Czy wierzę, że te słowa Pana spełniają 

się dzisiaj? 

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


SZCZĘŚLIWE  ŻYCIE.  Tyle „kombinujemy”, myślimy, co 

zrobić, aby żyło się lepiej, by kontakty z innymi ludźmi były radośniejsze. 

Tyle polityki choćby we wspólnocie parafialnej. Przecież my chrześcijanie 

powinniśmy żyć w jedności, prawdzie i prawdziwej Bożej Miłości. 

Odpowiedzi na te wszystkie zawirowania są w Piśmie Świętym, będącym 

opartą na miłości Księgą mądrości Bożej. 

Ten krótki wstęp jest przygotowaniem do wglądu we fragmenty Listu do 

Tesaloniczan św. Pawła (Tes 4,1-12). Tytuł wspomnianego rozdziału brzmi: 

ŚWIETOŚĆ ŻYCIA: MIŁOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Miłować i być 

odpowiedzialnym za swoje słowa, czyny, itp. jest istotą dobrej, opartej na 

prawie i przykazaniach ludzkiej egzystencji. Nauczanie św. Pawła czerpie 

wiedzę z życia i słów Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy z uwagą ten fragment, 

być może odnajdziemy w tekście coś interesującego dla nas. 

„Ponadto, bracia, prosimy i upominamy was w imię Pana Jezusa: postępujcie 

tak, jak wam przekazaliśmy, abyście podobali się Bogu. Owszem już tak 

postępujecie, ale czyńcie to coraz lepiej! Znacie przecież polecenia, jakie 

daliśmy wam w imię Pana Jezusa. Jest wolą Boga, abyście byli święci. 

Powstrzymajcie się od nierządu. Niech każdy z was wie, że własne ciało 

należy traktować z szacunkiem jako święte, a nie z namiętnym pożądaniem, 

jak to czynią poganie, którzy nie znają Boga. Niech nikt w tej sprawie nie 

popełnia wykroczeń i nie oszukuje swego brata, ponieważ Pan będzie karał 

za wszystkie takie czyny, jak to już powiedzieliśmy i zaświadczyliśmy. Bóg 

bowiem nie powołał nas do nieczystości, lecz do świętości. Kto więc to 

lekceważy, lekceważy nie człowieka, lecz Boga, który daje wam Ducha 

Świętego. Nie musimy natomiast pisać o braterskiej miłości, gdyż sam Bóg 

was pouczył, abyście się wzajemnie miłowali… Zachęcamy was jedynie, 

bracia: czyńcie to coraz doskonalej! Usiłujcie zachować spokój, …, 

spełniajcie to, co do was należy, i sami pracujcie na swe utrzymanie, abyście 

postępując szlachetnie wobec ludzi z zewnątrz, nie byli od nikogo zależni”. 

Słowa natchnionego nie można czytać kładąc nacisk na ilość przeczytanego 

tekstu. Dlatego zachęcam, aby do tego rozdziału powrócić. Być może w ten 

sposób przezwyciężymy lęk przed czytaniem Pisma Świętego.  

 



O „BOGU,  KTÓRY  JEST  W  NIEBIE” 

Jezus Chrystus często nazywany jest Bramą, przez którą my ludzie mamy 

dojść do Boga Ojca. Ale to Ojciec posłał nam swojego Syna. Słowa Pisma 

Świętego są logiczne i proste. Ukazują cel poznania Królestwa Bożego – 

zbawienie - bez magii, dodatkowych wyjaśnień. Aby ukonkretnić swoją 

naukę Jezus posługiwał się przypowieściami opartymi na przykładach z życia 

wziętych i bardzo dobrze znanych słuchaczom. Starając się przybliżyć teksty 

Pisma Świętego moim Czytelnikom, przedstawię cytaty tak ułożone, by 

przedstawiały jeden temat. Dziś będzie to pytanie: Dlaczego Ojciec posłał 

nam swojego Syna? 

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 

wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bowiem 

Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat 

potępił, ale po to, by świat został przez Niego 

zbawiony”. (J 3,16-17) 

 „On nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas 

wszystkich wydał” (Rz 8,32) 

„Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, 

zrodzonego z niewiasty”. (Ga 4,4) 

„W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego 

Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W 

tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że 

On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę 

przebłagalną za nasze grzechy”. (1 J 4,9-10) 

„Ojciec zesłał Syna jako Zbawiciela świata”. (1 J 4,14)     
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MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (12) 
Są ludzie, którzy wierzą, że jeżeli tylko ktoś odbył dobrą spowiedź, 

zaraz po śmierci wchodzi do Królestwa Niebieskiego. Mylą się jednak. 

 Czyściec jest „miejscem” nie tylko oczyszczenia, ale i dojrzewania dla 

tych, którzy za życia przez zaniedbania czy lekceważenia wewnętrznych 

świateł, nie rozwinęli się duchowo.… Nie chcieli dojrzewać za życia, muszą 

więc dojrzewać dopiero po śmierci w męce trwającej nieraz całe wieki. 

 Z tego też powodu ludzie dobrzy, ofiarni, etyczni działacze, szlachetni 

ideowcy itp., jeśli motywem ich działania nie była przede wszystkim miłość 

Boga, mimo licznych nawet i wielkich, ale                               z innych pobudek 

wypływających uczynków, najpierw będą musieli               w Czyśćcu nauczyć 

się kochać Boga, a potem dopiero dane im będzie Go oglądać. Podstawą 

rozrachunku po „tamtej stronie” nie będzie to tylko, co człowiek zrobił złego 

lub dobrego, ale i to także, czy spełnił wszystko dobre, które mógł spełnić za 

życia. Wszystko więc, co brakować będzie do maksimum Bożych wymagań, 

(…) musi dusza w Czyśćcu odrobić lub nadrobić męką. 

 Bardzo niewiele dusz uniknie Czyśćca, choć uniknąć by go mogła 

każda, gdyby ludzie dość jasno chcieli zdać sobie sprawę, że każdy, nawet 

najmniejszy grzech, musi być tu czy tam świadomie odpokutowany. 

 Z dobrą wolą za życia przyjęte moralne czy fizyczne cierpienie, 

pokorne i ufne poddanie się woli Boga jest najznośniejszą formą pokuty za 

wszelkie uchybienia Jego prawom i najłatwiejszym sposobem zdobycia 

szczęścia po śmierci. 

 Cierpienie w intencji pokuty przyjęte za życia jest dowodem naszej 

dobrej woli i za to samo Bóg w łaskawości swojej żąda za ten sam grzech 

lżejszej i krótszej pokuty, niżby jej żądał w Czyśćcu. Mała nawet zasługa na 

ziemi ma „tam” dziesięciokrotnie większą wartość. Za każdy „tu” 

nieodpokutowany grzech trzeba będzie „tam” przyjąć o wiele większą karę. 

Bo kto odłoży pokutę do przymusowych cierpień w Czyśćcu, z żadnych ulg 

Bożego miłosierdzia nie korzysta. Cierpiący w Czyśćcu są jak żebracy. Sami 

sobie nie mogą już pomóc. Dlatego czekają na modlitwę żyjących. Na 

szczęście Kościół nieustannie zanosi modlitwy za dusze w Czyśćcu cierpiące. 

 



OD DRZEWA ŻŁOBKA  -  

DO DRZEWA KRZYŻA 
Mówimy, że Pan Bóg jest Alfą i Omegą – Początkiem i Końcem. On stworzył 

wszystko i wszystkich, a to, co stworzył, istnieć będzie aż do skończenia 

świata. To wielka całość, ale są krótsze etapy zamknięte klamrą początku i 

końca.  Powstał raj i wypędzenie  z niego człowieka nastąpiło      w momenci 

zaistnienia grzechu pierworodnego.  

Pan Bóg był Królem Izraela, władcą Narodu Wybranego. Wraz z wyborem 

Saula, a potem Dawida, skończył się okres panowania Boga, a rozpoczął się 

kilkusetletni czas panowania nad Izraelem królów – ludzi. Ten etap przyniósł 

wiele rozczarowań, klęsk, głodu, wojen, mordów. W takiej sytuacji Bóg 

Ojciec daje szansę swojemu ludowi i sam przychodzi na ziemię, by ratować 

człowieka. 

Nowy początek – Wcielenie Wszechmogącego Boga w maleńkie Dziecko – 

Jezusa, który po narodzeniu zostaje ułożony w drewnianym żłóbku. 

Znamienne jest to, w jakiej pozie przedstawiają artyści małego Boga – 

Człowieka, który przychodzi na ziemię jako Zbawiciel świata. Drzewo żłóbka 

dźwiga Dziecię z rączkami rozpiętymi w kształcie krzyża. I tu             w 

stajence i na krzyżu Jezus wydaje się obejmować ludzi, których bezgranicznie 

kocha. 

Żłóbek – początek i Krzyż – koniec, który staje się nowym początkiem 

nowego życia, a który jest nadzieją każdego chrześcijanina. 

Zadziwiające jest także to, że Bóg Ojciec kończąc pewien okres 

wychowywania nas na pewnym etapie stawia przed nami nowe zadania. 

Takim nowym powołaniem był żłóbek. Wskazywał, co jest w naszym życiu 

najważniejsze i to, co nie jest ważne. Symbol stajenki, w której Bóg „ubogo 

narodzony” woła do nas: pieniądz, bogactwo nie są ważne! Ważna jest 

Miłość. Ważna jest rodzina. Ważne jest dziecko i troska o nie. 

I jeszcze jedno – ważne jest posłuszeństwo woli Bożej. Trudno sobie 

wyobrazić, co mogłoby się stać, gdyby Maryja lub Józef nie wypełniali woli 

Bożej. Wreszcie nauczanie Pana Jezusa przez trzy lata, proste, mądre, 

logiczne… jest skarbem, z którego powinniśmy czerpać. A co zrobili ludzie? 

Drzewo Krzyża jest odpowiedzią na przeogromną Miłość Boga. 



B O Ż E   P O W O Ł A N I E (cd.) 
 

Potrzebujemy modlić się do Ducha 

Świętego, aby trwać wiernie w swoim powołaniu, 

w swoich życiowych zadaniach, pomimo 

wszystkich przeszkód i trudności. Kto modli się do 

Ducha Świętego, ten przetrwa, bo będzie 

napełniony Bożym Duchem, nie złym duchem: 

lęku i strachu. Trzeba modlić się do Ducha 

Świętego, bo On jest Duchem Prawdy, który 

pomaga nam odróżnić ziarno od plew, kłamstwo 

od prawdy, drogę życia od drogi śmierci. Modlenie 

się do Ducha Świętego jest warunkiem przetrwania 

w tych czasach. I też, aby móc podejmować trafne decyzje odnośnie swojego 

powołania, życia, decyzji, należy chronić jak największego skarbu: własne 

serce i jego pokój. Niepokój rodzi lęk, ten rodzi strach, a on rodzi panikę. 

Wszyscy wiemy, jak zachowuje się spanikowany człowiek lub tłum. Panika 

to najbardziej niebezpieczny instynkt, który odbiera rozum, zdolność trzeźwej 

kalkulacji. Rozum podpowiada jedno, a spanikowani ludzie robią drugie, bo 

tak czynią inni. Pseudoautorytety potwierdzają czynności prowadzące nas do 

bojaźni, mówiąc, że tak trzeba. NIE, NIE TRZEBA! 

Pan Jezus powiedział też do Alicji Lenczewskiej, gdzie szukać tego 

pokoju, pokoju serca, jak go ochronić: „Pokój twój jest w ramionach Matki”. 

Oddawać się w ramiona Matki Bożej. Modlić się do Niej na różańcu. Tak 

wiele ludzi oddaje się dziś w niewolę Maryi. Jest to bardzo dobre. 

Powinniśmy się dziś mniej faszerować tym, co wzbudza w nas panikę, a 

więcej czasu poświęcić Matce. Dalej Jezus mówi: „ Błagaj Maryję, aby Duch 

Święty zstępował na was, Duch Mądrości, Miłości i Mocy”. To są trzy dary 

Ducha Świętego, o które mamy prosić Maryję. Dzisiaj ludziom bezmyślnym, 

egoistom i takim, którym się nic nie chce, brakuje tego, są sami sparaliżowani 

i spanikowani. 



I w końcu, aby zachować swoje powołanie, należy powracać do 

fundamentu, zadawać sobie pytania: Po co ja żyję? Dlaczego Bóg mnie 

stworzył? Dlaczego dał mi życie? 

I znowu znajdziemy odpowiedź w słowach Pana Jezusa skierowanych 

do Alicji Lenczewskiej: „Stworzyłem cię po to, aby cię kochać, aby dać ci 

szczęście. Miłości pragnę, bo miłość nieodwzajemniona jest wielkim 

bólem”. 

Wielu ludzi w Polsce słucha słów Pana Jezusa, ale niewielu ma 

odwagę naśladować Chrystusa. Nie będę wymieniać nazwisk, ale bardzo 

ogólnie nakreślę sytuację. W naszym kraju jest grupa lekarzy, którzy mówią 

prawdę o ratowaniu życia człowieka. Są też dziennikarze, którzy, za głoszenie 

prawdy, stracili pracę. Są i politycy, którzy mają odwagę głosić prawdę. 

Miłość, prawda, czynienie dobra, to główne idee, którym ci ludzie służą. Oni 

opowiedzieli się po stronie dobra. 

W Kościele też są kapłani i biskupi, którzy sprzeciwiali                             i 

sprzeciwiają się kłamliwej propagandzie, która głosiła, że Komunia święta 

roznosi zarazki, którzy krytycznie wypowiadali się na temat zamykania 

kościołów. Pan Bóg ich zna i wynagrodzi. 

Aby być wiernym swojemu powołaniu, trzeba być wiernym Panu 

Bogu. Kiedy człowiek stawia Boga na pierwszym miejscu, kiedy jest wierny 

swojemu powołaniu, to wie, że każde powołanie pochodzi od Boga, że 

naszym zadaniem jest pełnić wolę Bożą, że dla człowieka nie ma ważniejszej 

sprawy niż pełnienie woli Bożej. Taki człowiek ma świadomość, że przyjdzie 

moment zdania rachunku ze swojego życia,             z otrzymanych talentów. 

Od tego zależy nasze zbawienie lub potępienie. Musimy o tym sobie 

przypominać.  

Im bardziej w codzienności oddajemy się Panu Jezusowi i im więcej 

daję się Mu prowadzić, tym łatwiej jest wykonać powołanie, pomimo 

trudności i prześladowań. Tu trzeba mieć żywą relację z Panem Bogiem. On 

naprawdę musi być na pierwszym miejscu mojego życia. 

NIE DA SIĘ TEGO WSZYSTKIEGO PRZEPROWADZIĆ,        

JEŚLI KTOŚ TYLKO UDAJE CZŁOWIEKA WIERZĄCEGO. 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” 

PORADY 
ZIELONA POSYPKA 

Składniki: + szklanka posiekanej natki pietruszki 

+ 5 ząbków czosnku + po garści rukoli i mniszka 

lekarskiego + 2 cytryny + ¼ łyżeczki chili + 5 łyżek oliwy 

z oliwek + łyżka soli + po ½ łyżeczki pieprzu i kardamonu 

Wykonanie: Rukolę i mniszek lekarski siekamy i mieszamy z natką 

pietruszki. Dodajemy posiekany czosnek, sól, pieprz, chili, kardamon, oliwę 

i skórkę otartą z cytryny. Całość mieszamy. Gotową posypkę używamy do 

mięsa czy kanapek. 

SZPINAK Z ŻÓŁTYM SEREM 

Składniki: + 25 dag rozdrobnionego szpinaku + ½ szklanki mleka + szklanka 

startego żółtego sera + łyżka mąki + łyżka startego imbiru + 2 łyżki masła + 

łyżeczka soli + po ½ łyżeczki gałki muszkatołowej i kardamonu + 3 ząbki 

czosnku + posiekany koperek. 

Wykonanie: Szpinak podsmażamy na maśle, dodajemy posiekany czosnek, 

imbir, po chwili posypujemy mąką, mieszamy i rozprowadzamy mlekiem. Po 

zagotowaniu (cały czas mieszamy) wsypujemy starty ser, mieszamy aż się 

rozpuści. Całość przyprawiamy do smaku solą, gałka muszkatołową 

i kardamonem. Podajemy z ziemniakami w mundurkach. 

ZUPA DYNIOWA 

Składniki: + 50 dag dyni + 2 ziemniaki + ½ l wody lub bulionu 

warzywnego + cebula + 3 ząbki czosnku + 3 łyżki masła 

+ łyżeczka kurkumy + ½ łyżeczki chili + łyżka startego imbiru 

+ 3 łyżki soku z cytryny + ½ łyżeczki gałki muszkatołowej + sól 

i cukier do smaku + śmietana i pestki dyni do dekoracji. 

Wykonanie: Dynię kroimy w kostkę i pieczemy 40 min w 180 st. C. 

Ziemniaki kroimy w kostkę i wrzucamy do wody lub bulionu. Cebulę 

i czosnek siekamy i szklimy na maśle. Przekładamy do gotującej się zupy. 

Kiedy ziemniaki są prawie miękkie, dodajemy dynię, sok z cytryny oraz 

pozostałe przyprawy. Gotową zupę porcjujemy, dekorujemy kleksem 

śmietany i posypujemy pestkami dyni. 

To 

To zdjęcie, autor: 
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KOLOROWANKI NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 
 



DOTYK BOGA.  Ten temat pojawił się już w biuletynie, gdy 

pisałam o przydatności zmysłów w procesie poszukiwania Pana Boga. Dzisiaj 

jest to raczej osobista refleksja pomiędzy Bogiem a Jego stworzeniem. BÓG 

JEST MIŁOŚCIĄ. To On umiłował nas i pragnie, abyśmy umieli być Mu 

wdzięczni. Wielu poetów, poczynając od Jana Kochanowskiego, głosiło 

dziękczynienie za te „hojne dary, za dobrodziejstwa, którym nie masz miary”. 

Poeta, zraniony śmiercią córki, wołał do Boga: „Wszędy pełno Ciebie!”  

Każdy wrażliwy człowiek potrafi dotknąć Boga Ojca, ponieważ jest On tak 

blisko nas i w nas. Uwielbiam spacery, np. do czarżeńskiego lasu. Zdarzało 

się, że było mi smutno i źle. Zatapiałam się w leśną ciszę. Nagle odczuwałam, 

że ktoś jest, komuś zależy, abym odczuwała radość. W takich chwilach 

wydarzało się coś miłego. Raz stanęłam na przeciw jelenia o ogromnym 

porożu. Tchu nie mogłam złapać i zapomniałam o wszystkich troskach. Sarny 

same przychodzą na nasze pole. Spotkałam całą watahę dzików. Za każdym 

razem odczuwałam podziw dla Stwórcy. Małe rzeczy szczególnie 

zdumiewają. Choćby zdrowy prawdziwek w zielony mchu, czy „dyndająca” 

poziomka na wątłej gałązce, już nie mówię o ciekawie wyglądających 

jagodach. Piękno drzew i polnych kwiatów. Nawet niesmaczny piołun srebrzy 

się w kępach. Ileż w tym wszystkim troski Ojca! Są jednak ludzie, którzy nie 

reagują na naturalne piękno. Dla nich Pan Bóg znalazł inne metody 

dotknięcia: Eucharystia, chrzest, bierzmowanie, spowiedź, kapłaństwo, 

małżeństwo… i jeszcze inne sakramenty i sakramentalia. Każde dotknięcie 

Pana ma jeden cel. Uzdrawia i zbliża do Boga Ojca. Zresztą Bóg Ojciec sam 

nas dotyka w postaci Ducha Świętego, który posługuje się innym 

człowiekiem, aby w imię Bożej Miłości, napełnić nas. Ileż dobra wypłynęło 

z takiej, dobrze pojętej, relacji. Iluż ludzi Jezus uzdrowił w sakramencie 

pokuty używając, jako narzędzia, kapłana, by przemówił do penitenta w 

indywidualny sposób, by dotrzeć do jego głębi i uzdrowić, nawrócić. Wątpię, 

aby kapłan, który jest alter Christi – drugim Chrystusem, sam od siebie mógł 

dokonać w spowiadającym takiej przemiany. To nie tylko penitent odczuwa 

działanie światła Chrystusa, ale i „tak jakby” Chrystus – kapłan też.  

Koniecznie trzeba wspomnieć Eucharystię, ale tutaj odsyłam do około 

40 wcześniejszych biuletynów zamieszczających wypowiedzi na ten temat. 

Jeszcze jeden najważniejszy dotyk. „Ja będę z wami aż do skończenia świata”. 

W wielu miejscach Biblii Bóg zapewnia nas, że nigdy nas nie opuści, że nie 

opuści naszego serca. Po tym poznajemy prawdziwego Jezusa, w odróżnieniu 

od tych, którzy się do Niego na siłę chcą upodobnić. 
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