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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Jr 1,4-5.17-19); (1 Kor 12,31-13,13); Psalm: (71) 

Ewangelia wg św. Łukasza (4,21-30) 

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM 

ODDALIŁ SIĘ. 

Poprzedniej niedzieli byliśmy świadkami zadziwiającej sceny. 

Pan Jezus przyszedł do synagogi i został poproszony 

o odczytanie fragmentu Pisma Świętego. Nie to, jak je 

przeczytał, ale Jego komentarz zbulwersował faryzeuszy. 

Wykrzywione twarze uczonych w Piśmie, gniew i pogarda 

w oczach, szarpanie i popychanie, a z drugiej strony Jego 

wszechogarniający pokój. Pokój, 

miłosierdzie i prawda. A przecież i 

oni wcześniej zgadzali się z Nim i 

podziwiali Jego mowę. Zmienili się 

dopiero, gdy dotarła do nich Boża 

prawda. Jednak nie byli w stanie 

strącić Jezusa z góry. Pokój 

Jezusowy uciszył burzę w ich 

sercach.  

Nie pozwól mi, Panie,  

walczyć z Tobą. 
 

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


NAWRÓCENIE ŚWIĘTEGO PAWŁA 

W styczniu w kalendarzu liturgicznym obchodzimy dwa święta, 

które bardzo duży wpływ mają na nasze prawdziwe nawrócenie. Do nich 

należy Chrzest Pański oraz Nawrócenie Św. Pawła. O chrzcie Pana Jezusa 

już pisałam. Zatem dzisiaj dowiedzmy się, co powoduje nawrócenie. 

Św. Paweł w „Hymnie o miłości napisał: „Teraz widzimy jakby w 

zwierciadle, niejasno; wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz: Teraz 

poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany” 

(1 Kor 13,12). Historię Pawłowego nawrócenia porównać można do 

oświecenia lub przywrócenia wzroku. Przypomnijmy to wydarzenie: „Gdy 

zbliżał się już w swojej podróży do Damaszku, olśniła go nagle światłość z 

nieba. A gdy upadł na ziemię, usłyszał glos, który mówił: <Szawle, 

Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz? >. <Kto jesteś, Panie?> - 

powiedział. A On: <Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. Wstań 

i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić>. Ludzie, którzy mu 

towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia, słyszeli bowiem głos, lecz 

nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, 

nic nie widział. Wprowadzili go 

więc do Damaszku, trzymając za 

ręce” (Dz 9,3-8). Na początku 

drogi do Chrystusa Paweł stracił 

wzrok. To tak, jakby trzeba było 

coś w nim wyłączyć, zresetować, 

ażeby mógł być takim, jakim 

chciał go widzieć Bóg. Dopiero 

w ciemnościach jak gdyby wyostrzył mu się słuch, dopiero będąc ślepym, 

mógł usłyszeć: „Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?”. Przed tym 

wydarzeniem wydawało mu się, że doskonale poznał rzeczywistość wiary i 

zasady rządzące ówczesnym światem. Był przekonany, że wszystko widzi 

i wszystko rozumie. Utrata wzroku przyczyniła się do prawdziwego 

poznania życia. 

 



Łaska ciemności i oświecenie przywiodło go do stwierdzenia: 

„Teraz poznaję po części, wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany”. 

Paweł po swoim nawróceniu nie uważa, że wszystko wie. Tę mądrość daje 

łaska wiary oraz podążanie za Mistrzem i poznanie Jego nauki. 613 praw, 

które tak dobrze znał, mąciły mu obraz rzeczywistości, zaśmiecały go. 

Radykalizm Chrystusa, który powoduje duchowe ubóstwo, spowodował 

wzrost prawdziwej wiary. „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do 

nich należy Królestwo niebieskie” (Mt 5,3). Zacytowane błogosławieństwo 

tłumaczy, jak otworzyła się przed nim Boża ojczyzna. 

Warto też zauważyć, że jego powrót do Boga wymagał przyjęcia 

pomocnej dłoni – najpierw współtowarzyszy, a potem Ananiasza. Paweł 

odkrył, że w przylgnięciu do Boga chodzi o miłość i że tej miłości Bożej 

doświadcza się także poprzez wspólnotę. Że trzeba usłyszeć, przyjąć 

i zaakceptować prawdę o sobie, a także przedefiniować w sobie obraz 

Boga. Paweł w ciemnościach zobaczył wyraźniej, a głos, który słyszał, był 

tego potwierdzeniem, że do tej pory używał Boga instrumentalnie, przeciw 

innym. Zakładając, że wszystko wie, bo studiował Prawo, nie dostrzegał 

Bożego działania w innych ani tego, że chociaż jest wielu takich, którzy 

nie mają o Bogu wiedzy zaczerpniętej z ksiąg, to jednak znają Go oni 

lepiej z praktyki życia. Musiał stracić faryzejską jasność widzenia, aby 

odzyskać miłosne spojrzenie – zbliżone do spojrzenia kochającego nas 

Boga. 

 

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, 

stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący, […] byłbym 

niczym” (1 Kor 13,1.2). To zdanie św. Pawła jest świadectwem zmiany 

patrzenia na siebie. Dostrzeżenia w sobie daru, którym można być dla 

innych, jeśli się kocha. 

 

JEŚLI PYTASZ O SWOJE NAWRÓCENIE, TO ZAPYTAJ 

NAJPIERW PANA, CO POWINIENEŚ ZOSTAWIĆ LUB CO BÓG 

POWINIEN CI ZABRAĆ, ABYŚ MÓGŁ DOŚWIADCZYĆ 

PRAWDZIWEJ PRZEMIANY.           



O „BOGU,  KTÓRY  JEST                       

W  NIEBIE” 

W tej części opowiadania o Bogu Ojcu i Jego Synu, 

posłużę się cytatami z Pisma Świętego. Z poprzednich 

odcinków wiemy już, że Bóg umiłował świat, umiłował 

nas, dlatego nastąpiło wcielenie i Bóg, który nas stworzył wszedł w nasze 

życie. 

1. JEZUS PRZYCHODZI OD OJCA 

„Ojciec Mnie posłał” (J 5,36.37) „Przyszedłem w imieniu Ojca Mego” 

(J 5,43) „Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który 

jest od Boga, widział Ojca” (J 6,46) „Ja nie przyszedłem sam od siebie; 

lecz prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go 

znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał” (J 7,28-29) „Ja nie jestem 

sam, lecz Ja i Ojciec, który Mnie posłał” (8,16). 

2. JEZUS IDZIE DO OJCA 

„Ja od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On 

Mnie posłał” (J 8,42) „[Jestem] tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na 

świat” (J 10,36) „Jezus wie, że Ojciec dał Mu wszystko w ręce oraz że od 

Boga wyszedł i do Boga Idzie” (po. J 13,3) „Wyszedłem od Ojca 

i przyszedłem na świat; znowu opuszczam świat i idę do Ojca” (J 16,28). 

3. JEZUS OBJAWIA OJCA 

„Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić” (Mt 11,27). 

„Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie 

Ojca, o Nim pouczy” (J 1,18) „Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział 

Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga widział Ojca” (J 6,46) „Głoszę to, co 

widziałem u Mego Ojca” (J 8,38) „Ja znam Ojca” (J 10,15) „Ten, kto we 

Mnie wierzy, wierzy nie we Mnie, lecz w tego, który Mnie posłał” 

(J 12,44-45). 

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


MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (13) 
NIEBO 

Bardzo wiele dusz, wyszedłszy z Kręgu Obojętnego, pozostanie w Kręgu 

Poznania – na zawsze. Ich zrozumienie nie zniosłoby więcej. … Są całe 

wypełnione szczęściem i dlatego nie mogą już niczego pragnąć. Po prostu 

nie wiedzą, że może istnieć szczęśliwość większa nad tę, którą przeżywają, 

a rozumieją jednocześnie, że nagroda, którą im Miłość i Mądrość Boża 

przeznaczyła, jest największa, a na nią nie zasłużyły nawet! 

Dusze, którym stawiając większe wymagania, przeznaczył Bóg wyższe 

miejsce w niebie – o ile wymagań tych nie zawiodły lub gdy nie 

wypełniwszy wszystkiego za życia, przez cierpienie doszły potem           w 

Czyśćcu do poziomu zgodnego z planem Bożym - te dusze, po krótszym 

lub dłuższym postoju w Kręgu Poznania, przechodzą w Krąg następny, 

czyli Pierwszy Krąg Jasności. 

A potem powtarza się już to samo. Albo zostaną już tu, gdzie są, na 

wieczność całą, albo iść będą wyżej  i wyżej, by zatrzymać się na zawsze 

w Kręgu Nieba.  

Nieprzejrzana jest ilość i jakość Jasnych Kręgów. Im wyżej, tym w nich 

jaśniej, piękniej, tym więcej wiedzieć w nich można o Bogu. 

I tak na zasadzie absolutnej, którą rozumie, uznaje i wielbi, dojdzie 

wreszcie każda zbawiona dusza do zgodnego z planem Bożym stopnia 

szczęśliwości wiecznej. 

KRĄG RADOŚCI jest z kolei pierwszym Kręgiem po całym szeregu 

Kręgów Jasnych. Przebywają w nich dusze umarłych dzieci i dusze tych 

dorosłych, których dziecięctwo w stosunku do Boga zostało, mimo lat, 

ufne, proste i całkowite. 

KRĄG WOLNOŚCI, ŚWIATŁOŚCI, DOBROCI. Wszystkie te 

wysokie Kręgi są przybytkami Świętych, ale nie tylko tych, którzy byli 

kanonizowani. Całe zastępy cichych i Bogu oddanych dusz, o których 

świętości świat niczego nie wie. 



B O Ż E   P O W O Ł A N I E (cd.) 
 

Wielu ludzi tylko udaje, że wierzy. Traktują Boga instrumentalnie. 

I w chwili próby sprzeniewierzają się swojemu powołaniu. Mówią: jestem 

katolikiem, chodzę do kościoła, ale co robią i jakie podejmują decyzje? 

Dla takich ludzi Bóg nie jest najważniejszy. Jest tylko trampoliną do 

kariery. Chcą się pokazać, aby zdobyć głos, żeby mieć z tego jakiś zysk. 

Natomiast dla człowieka Bóg jest naprawdę najważniejszy. Jest oczywiste, 

że musimy się z Nim codziennie jednoczyć i jednoczyć swoją wolę z Jego 

wolą, swoje zdanie z Jego zdaniem, a wtedy otrzymamy potrzebne łaski, 

dary, które pomogą dobrze wykonać to powołanie i stać się dobrymi 

pasterzami, mężami, żonami, rodzicami. I w tym otrzymamy dary, o 

których już wcześniej pisałam: miłość, mądrość i moc, także prawdę i 

wierność. 

WIERNOŚĆ 

Wiernośc temu, co się robi jest znakiem miłości i prawdy. 

Na wierności opiera się miłość. Dlatego miłość Boga przychodzi, gdy 

jesteśmy wierni Bogu, Jego przykazaniom, własnym obowiązkom. Kto 

dobrze wykonuje swoje obowiązki i podejmuje je z miłości do Boga         i 

bliźniego, ten będzie Bogu wierny i jego życie wyda dobre owoce. 

Jednak są przeszkody, które utrudniają bycie wiernym. To przede 

wszystkim wewnętrzna słabość człowieka, grzech i zranienia. Dotyczą one 

ludzi, którzy naprawdę kochają Pana Boga i mają z Nim żywą relację, ale 

są słabi. Oni szczerze kochają Boga, mają pragnienie, by być Mu 

wiernymi, ale gdy pojawiają się trudności, wycofują się, uciekają od 

swoich powołań. Dlaczego tak się dzieje, że w efekcie robimy to, czego 

nie chcemy? Często to nie jest zła wola, ale ludzka słabość. 

Nawet Apostołowie, którzy byli przy Panu Jezusie, kochali Go, ale         w 

chwili próby uciekli. Objawiło się to też w Ogrójcu. Zasnęli. Kiedy 

przyszli żołnierze – uciekli. 



Pan Jezus nawołuje: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie”. 

Uciekamy od naszych powołań, bo za mało się modlimy. Pandemia 

pomniejszyła naszą modlitwę. Mniej ludzi chodzi do kościoła na Mszę 

świetą. My mamy naśladować Chrystusa. Co powiedziałby On na nasze 

zachowanie? … Bez Jezusa zginiemy. Nie można sobie robić dyspensy od 

chodzenia do kościoła, modlitwy i sakramentów. To „zły” będzie 

podpowiadał, aby trzymać się od kościoła z daleka. Zlo uzasadnia to 

odpowiedzialnością społeczną.  

Inną przyczyną naszej słabości są wewnętrzne poranienia. Poranienia       z 

przeszłości, kontakt z trudnymi ludźmi, kłopoty rodzinne, nieumiejętność 

dogadywania się z drugim czlowiekiem. Jak ja mam być wierny swojemu 

powołaniu, gdy ludzie są dzisiaj gorsi dla siebie niż zwierzęta? Brak 

miłości. Często też spotykamy się z niezrozumieniem i wulgarnością. Jak 

być wiernym powołaniu do miłości bliźniego? To wszystko należy 

oddawać Panu Jezusowi. Nie wolno pielęgnować           w sobie złości, 

nienawiści, bo to nas zniszczy. Trzeba likwidować te poranienia 

natychmiast w konfesjonale, na modlitwie, na adoracji. Dzięki Bożej 

pomocy, Bożej łasce, będziemy w stanie przekraczać te nasze 

ograniczenia, słabości i być wierni naszym powołaniom. 

 Aby być wiernym powołaniu, musimy być bezinteresowni. Nie można 

chcieć czegoś w zamian za wypełnianie powołania. Nie przyjmować bez 

zastanowienia tego, co inni każą mi zrobić. Dziś dużo mówi się               o 

posłuszeństwie obywatelskim, a posłuszeństwo Bogu już nie obowiązuje? 

Chyba powinno być na odwrót.. 

Trzeba też modlić się o żywe sumienie, aby być wiernym swojemu 

powołaniu. 

Jeżeli jesteśmy wierni Panu Bogu, to nasze życie, nasze relacje z innymi 

ludźmi, nasza praca są przyjemne, dobre i przynoszą bardzo dobre efekty. 

Bądźmy znakami, my chrześcijanie, tego najważniejszego powołaniado  

miłości Boga i bliźniego. Siejmy, a owoce będą. 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

 

Dzisiaj dla odmiany porada dotycząca zdrowia, a konkretnie włosów. 

Można byłoby przypuszczać, że temat ten zainteresuje tylko panie, ale 

wydaje mi się, że i panowie znajdą tu dla siebie coś interesującego. 

WYPADANIE WŁOSÓW 

Włos zbudowany jest z dwóch rodzajów białek: keratyny i kolagenu. Od 

nich zależy tzw. grubość włosów. Aby włos mógł prawidłowo się 

rozwijać, potrzebuje odpowiedniego budulca. 

1/ witaminy: B5, H i cynk; 2/ Dostępne w aptekach i sklepach z ziołami 

preparaty kolagenowe. Zawierają one odpowiednio zmodyfikowany 

kolagen, którego drobiny odżywiają włosy po same końce. 

3/ Ponieważ podstawowe znaczenie dla kondycji włosów ma siarka – 

warto wiedzieć, że w przypadku niedoborów w pokarmie organizm może 

wytwarzać ją samodzielnie, pod warunkiem, że otrzyma odpowiednią ilość 

siarki w pożywieniu. Praktyczną wiedzę na ten temat miały już nasze 

babki. 4/ Tradycyjnie w medycynie ludowej „lekiem” na zniszczone włosy 

była czarna rzepa. Ta roślina obfituje w siarkę, podobnie jak jej botaniczni 

krewniacy – rzodkiewka, chrzan, kapusta, brukselka, rzeżucha, brokuły i 

kalafiory. Tak więc w trosce o włosy warto włączyć wymienione warzywa 

do codziennego jadłospisu. 

5/ Jeszcze jednym wskazanym „lekiem na włosy” jest owies. W ziarnach 

owsa zidentyfikowano substancje, które ograniczają aktywność 

niszczącego włosy hormonu. Codzienna porcja owsianki może być 

również uważana za odżywkę poprawiającą kondycję włosów. 

6/ Medycy radzą nacierać skórę głowy dwa razy 

w tygodniu galaretką ze świeżego liścia aloesu 

(np. z domowej doniczki). Stan włosów 

poprawia picie skrzypu: 2 łyżki ziela zmieszane 

z 2 szklankami wody gotuje się przez 20 min. 

Zioła należy pić przez 3-4 miesiące.  

 

  



KOLOROWANKI NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 
 

 

       

ŚW. PAWEŁ OŚLEPIONY NA DRODZE  

DO DAMASZKU 



CZYTAJMY PISMO ŚWIĘTE! 

Ewangelia jest orędziem Miłości, a nie tylko zbiorem reguł, 

przykazań, rad. Bo przecież „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego 

jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale życie 

wieczne miał”. 

Boża Miłość przerasta nasze pojęcie. To przecież przeogromny 

ocean Miłości. Poprzez Księgi natchnione wspaniały Autor Pisma 

Świętego dał nam obrazy i zrozumienie podstawowego prawa, które 

najlepiej kieruje życiem świata: Miłuj bliźniego swego jak siebie samego. 

Może dlatego szatan przez wieki odciąga człowieka od czytania Biblii. 

Niektórzy mówią, że Pismo Święte jest za trudne, zbyt mądre, aby prosty 

człowiek mógł zrozumieć treści tam zawarte. Radykalizm i prostota 

wypowiedzi Pana Jezusa świadczą o zupełnie czymś innym. To prości 

ludzie skupiali się wokół Niego. Dla nich Mistrz mówił o Królestwie 

Bożym w przypowieściach, które opierają się na życiu prostych ludzi. To 

oni są pierwszymi odbiorcami. Oni doskonale łączą nauczanie Jezusa z 

realiami życia codziennego. Przykładem jest w Biblii częste nawiązywanie 

do pracy w winnicach, bądź ukazywanie prostoty pasterzy. Pasterz w 

tamtych czasach był traktowany jako ktoś z marginesu społecznego, nieuk, 

ktoś, kto nadawał się tylko do najprostszych prac. Ubogi. Jednak w oczach 

Boga byli oni i są pierwszymi, którzy w pełni potrafią pojąć prawdę o 

Bogu. 

Zatem pomińmy pokusy i być może propagandę minionych lat 

i starajmy się czytać codziennie tę najbardziej poczytną, najbardziej 

popularną Książkę na świecie. Ta czynność nie zajmie nawet pięciu minut, 

ponieważ powinniśmy czytać tylko mały fragment i starać się go 

zrozumieć. Jestem pewna, że po miesiącu lub dwóch takich praktyk Biblia 

stanie się nie tylko dobrą lekturą, ale także głęboką modlitwą. 

Św. Hieronim napisał, że: „Nieznajomość Pisma Świętego jest 

nieznajomością Chrystusa”. CZYTAJ, a to nauczy cię, jak kochać Boga 

i ludzi. POMYŚL o tym, co przeczytałeś. Jaka jest główna postać w tym 

tekście? Czego można się dowiedzieć o Bogu? Czy znajdujesz tutaj dobry 

przykład do naśladowania? PODKREŚL najważniejsze przesłanie. 

ZREALIZUJ te słowa w swoim codziennym życiu. 
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