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                     LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Jr 17,5-8); (1 Kor 15,12.16-20); Psalm: (1) 

Ewangelia wg św. Łukasza (6,17.20-26) 

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM 

„BŁOGOSŁAWIENI JESTEŚCIE, UBODZY”. 

Po ludzku ubogiemu wszystkiego brakuje: nieraz doświadcza 

głodu, pogardy, bolesnych sytuacji i łez. Jezus też to zauważa, 

jednak dodaje jeszcze, że ubodzy są błogosławieni, czyli 

szczęśliwi. Dobre odczytanie Jego słów łączy się ze 

zrozumieniem ewangelicznego ubóstwa. A ono nie dotyczy tylko 

kwestii materialnych. Jego istotą jest postawa otwartości serca i 

złożenia całej nadziei w Bogu, a nie w tym, co posiadamy lub kim 

jesteśmy. Warto dziś i 

zawsze pytać siebie, 

czy jesteśmy ubodzy 

w tym sensie. A ten, 

kto Jezusowi zaufa, 

nie będzie 

zawiedziony, lecz 

szczęśliwy. 

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


O „BOGU,   

KTÓRY  JEST  W  NIEBIE” 

Dzisiaj ostatnia część cytatów, które dają do myślenia 

przede wszystkim jako wypowiedzi Pana Jezusa. Tylko 

przez Chrystusa, który jest BRAMĄ możemy poznać 

Boga Ojca. 

1.Ja i Ojciec jedno jesteśmy 

„Jednorodzony [Syn], który jest w łonie Ojca” (J 1,18). 

„Dlatego więc usiłowali Żydzi tym bardziej Go zabić, bo nie tylko nie 

zachowywał szabatu, ale nadto Boga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się 

równym Bogu” (J 5,18). 

„Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30). 

„O tym, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, mówicie: <Bluźnisz>, 

dlatego, że powiedziałem: <Jestem Synem Bożym> ?” (10,36). 

„Ojciec jest we Mnie, a Ja w Ojcu” (J 10,38). 

2.Ojciec miłuje Syna 

„Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce” (J 3,35). 

„Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu to wszystko, co on sam czyni, i 

jeszcze większe dzieła ukaże Mu, abyście się dziwili” (J 5,20). 

„Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo” (J 5,37). 

„Ja nie jestem sam, lecz Ja i Ten, który Mnie posłał” (J 8,16). 

„Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną; nie pozostawił Mnie samego” 

(J 8,29). 

„Ojciec Mój otacza Mnie chwałą” (J 8,54). 

„Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną” (J 16,32). 

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


MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (15) 
NIEBO 

Bardzo ważne jest ofiarowanie Mszy świętej za duszę zmarłego w dniu jego 

Patrona. 

W chwili gdy Bóg stwarza duszę człowieka, przeznacza jej równocześnie 

ANIOŁA STRÓŻA. Jest to Duch, którego właściwości 

ściśle są dostosowane do charakteru duszy oddanej mu 

w opiekę. Anioł Stróż nigdy nie opuści duszy zbawionej, 

którą się opiekował. Pozostanie z nią i przy niej na całą 

wieczność. Ponieważ tylko Anioł ma poznanie Boga 

z natury swej istoty, a dusza wypracowała sobie to 

szczęście popartymi łaską zasługami, od chwili osiągnięcia 

przez nią zbawienia Anioł Stróż będzie jej służył w radości, miłości i 

nieustannym wielbieniu Boga, będąc równocześnie jej przewodnikiem po 

niebiańskiej szczęśliwości. 

Nić łącząca duszę z jej Aniołem Stróżem jest tak mocna, że dopiero i jedynie 

potępienie duszy może ją przerwać bezpowrotnie. 

Wtedy Bóg oddaje osieroconemu Aniołowi inną duszę w opiekę, a pamięć 

o tej, która mimo wszystkich jego wysiłków, wszelkiej łaski i pomocy Bożej 

własnowolnie wybrała zło, niknie w świadomości Anioła Stróża zupełnie. 

Zadaniem Duchów Świętych i Jasnych, oprócz opieki nad człowiekiem, jest 

nieustanna adoracja Eucharystii na ziemi. W każdym kościele czy kaplicy, 

gdzie jest przechowywany Najświętszy Sakrament, na straży 

przed tabernakulum trwają – prócz Aniołów – różni święci 

na zmianę. Najczęściej tę honorową wartę czci i miłości 

pełni patron danego kościoła. Ani na chwilę Najświętsze 

Ciało i Krew Pana nie są pozostawione tej niewidzialnej 

asysty. 

Póki na świat nie przyjdzie Królestwo Boże i póki Pan Jezus będzie 

więźniem t y l k o tabernakulum, a nie więźniem wszystkich dusz ludzkich 

i serc, póty Kościół Tryumfujący dbać będzie o to, by ani przez chwilę 

w Chlebie i Winie utajony Bóg nie przestał być na ziemi wielbiony. 

http://medytacja.waw.pl/aniolowie-sa-wszedzie/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

PROSTO Z BECZKI 

Kiszone ogórki i kapusta zawsze gościły na 

naszych stołach. Czy te, które jemy dzisiaj są 

równie zdrowe? 

Bakterie w nich zawarte chronią człowieka 

przed takimi groźnymi chorobami, jak 

miażdżyca, rak jelita grubego i otyłość. Jest to 

możliwe dzięki temu, że obniżają we krwi poziom „złego” cholesterolu 

i między innymi hormonu otyłości, a także likwidują stany zapalne, które 

zapoczątkowują rozwój miażdżycy. Obecność tych bakterii w przewodzie 

pokarmowym jest wprost niezbędna. 

Te pożyteczne bakterie otrzymywaliśmy jedząc kiszone ogórki i kiszoną 

kapustę. Dziś 70% mieszkańców krajów rozwiniętych jest pozbawionych 

tych bakterii. Zabija się je w czasie procesu kiszenia kapusty i ogórków. 

Dawniej proces ten przebiegał w sposób naturalny. Obecnie dla zwiększenia 

trwałości kiszonek używa się hormonów syntetycznych, które zabijają te 

pożyteczne bakterie. Zabija je też nadmiar antybiotyków. Niszczą je również 

wszechobecne konserwanty i codzienny stres. 

Bakterie więc musimy dostarczać organizmowi sami. W Polsce sposobem 

ich spożywania są kiszone w sposób naturalny ogórki i kapusta. Aby być 

pewnym tego, że do kiszenia nie zostały zastosowane enzymy, należy 

kupować produkty w sklepach ekologicznych, a najlepiej kisić je samemu, 

co jest bardzo proste. 

Bakterie należy nie tylko dostarczać do przewodu pokarmowego, ale także 

stwarzać im warunki korzystne do rozwoju. Wprowadźmy do jadłospisu jak 

najwięcej produktów bogatych w błonnik, gdyż nim właśnie żywią się te 

bakterie. Do szczególnie pod tym względem 

wartościowych produktów należą: jarzyny, 

owoce, grube kasze i razowy chleb. Najlepiej 

jednak rosną i rozwijają się bakterie na 

błonniku owsianym. Jedzmy zatem częściej 

płatki owsiane.  



KOLOROWANKI NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 



CZYTAJMY PISMO ŚWIĘTE! 

W zeszłym tygodniu, opierając się na historii o dwóch braciach: Kainie 

i Ablu, starałam się przedstawić Boga Ojca jako wspaniałego pedagoga, 

nauczyciela. Nasz Ojciec, zaraz po 

sprzeniewierzeniu się pierwszych rodziców i ich 

grzechu, ukazał do czego prowadzi zazdrość. Do 

zła. Miłuj, a nie porównuj się do innych ludzi, 

a twoje życie będzie szczęśliwe, radosne. Dzisiaj 

chcę przedstawić dwóch królów Izraela, rządzących 

w odstępie około pięciuset lat. Będzie to opowieść o władcach: Dawidzie i 

Herodzie. Nie chcę wchodzić w dokładną analizę i znaczenie ich rządów, 

ale raczej chciałabym przedstawić, jakie znaczenie mają one dla 

przeciętnego człowieka. Co my chrześcijanie możemy przyjąć z Bożego 

nauczania to, co pozwala stać się lepszym, mądrzejszym, by stosować tę 

mądrość w życiu. 

Mały, rudy Dawid, obdarzony przez Pana Boga łaską sprytu, umiłowania 

piękna, miłości Boga, był autorem większości Psalmów. Swoje publiczne 

życie rozpoczął w wojnie z Filistynami. Uśmiercił potężnego Goliata 

szczególną bronią – kamieniem i procą. Powołany na tron po królu Saulu, 

rządził sprawiedliwie. Niestety popełnił grzech cudzołóstwa i morderstwa. 

Ale żałował za swoje grzechy. Miłość do Boga spowodowała, że nie obawiał 

się okazywać radości. Choć byli i tacy, którzy kpili z niego. Bóg Ojciec 

pozwolił mu jednak rozpocząć wielkie dzieło – ŚWIĄTYNIĘ 

JEROZOLIMSKĄ. Czytając o nim, ma się wrażenie, że mimo popełnionych 

grzechów otrzymał łaskę Bożego miłosierdzia. 

Herod. Władca w czasach Jezusa. Ciekawym faktem jest to, że Jezus 

pochodził z rodu Dawida, ale nie był akceptowany przez klasy rządzące 

Izraelem. Był i jest Królem, ale Jego Królestwo nie było i nie jest z tego 

świata. Reprezentantem światowego królestwa był Herod. Człowiek do 

gruntu zły, wielokrotny morderca, płaszczący się przez obcą władzą, 

również posiadający rozległą wiedzę, także techniczną (jako ktoś, wg 

którego myśli zbudowano świetny pałac). To także on jest autorem rzezi 

niewiniątek. On w przeciwieństwie do Dawida nie prosił o przebaczenie. 

Pomyślmy o historii XX wieku….! 

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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