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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ       

  Czytania: (Syr 27,4-7); (1 Kor15,54-58); Psalm: (92) 

Ewangelia wg św. Łukasza (6,39-45) 

ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM 

   „Czy może niewidomy 

prowadzić niewidomego?” 

Odpowiedź na to pytanie jest 

jednoznaczna – nie może, 

„wpadną w dół obydwaj”. 

Widać to bardzo dobrze na przykładzie prasowych artykułów czy 

programów publicystycznych dotykających kwestii wiary i 

Kościoła, zajmujących się „jego uzdrawianiem”. Często 

wypowiadają się tam osoby, które same „są niewidome w wierze”. 

A tymczasem nawrócenie zawsze trzeba zaczynać od siebie. 

Przyjrzyjmy się dziś swoim oczom, czy przypadkiem nie 

przysłania ich ewangeliczna belka. 

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


W KOGO WIERZYMY? 
Dlaczego faryzeusze aż tak nienawidzili Jezusa? Byli inteligentnymi 

ludźmi. Widzieli przecież, że Jezus zna Pismo, że uzdrawia i ludzie do Niego 

lgną. Dlaczego więc Go tak nienawidzili?  

Gdyby Jezus był tylko wędrownym uzdrowicielem i przy okazji 

nauczał, jak być dobrym i czynił to za kawałek chleba, za owoce … to 

faryzeusze nie przejmowaliby się Nim. Pewnie też korzystaliby z Jego usług. 

Mieli rodziny, których członkowie chorowali. Taki Jezus byłby pożyteczny. 

Niech sobie uzdrawia. Ale przez uzdrawianie i karmienie także pogan i 

grzeszników, przez branie udziału w ucztach z grzesznikami, pokazywał, że 

taki właśnie jest Bóg, Bóg Ojciec wszystkich ludzi. Obraz takiego Stwórcy 

nie pasował do obrazu przedstawianego przez faryzeuszy. W ich mniemaniu 

Chrystus był dla nich groźny. Przez to co głosił, zagrażał ich pozycji 

społecznej. Według nich Bóg to Ten, któremu należy składać ofiary, dla 

którego należy przestrzegać przepisy. Głosili, że Bóg liczy się tylko z 

narodem Izraela, a mieszkańców reszty świata nazywali „psami”. Chrystus 

mówił, że czasami poganin ma więcej wiary niż Żyd (dobry Samarytanin). W 

sporze między Jezusem Chrystusem i faryzeuszami chodziło o koncepcję 

Pana Boga – o to jaki jest Bóg. Parlament żydowski – Sanhedryn – tak 

formował wizję Boga, aby służyła ona pozycji kapłanów. Faryzeusze i 

saduceusze, którzy reprezentowali Sanhedryn, byli ekspertami od 

egzekwowania wszelkich nakazów i zakazów. Oni osądzali członków 

społeczeństwa w sprawach religijnych, a Jezus głosił, że Pan Bóg tymi 

przepisami się wcale nie przejmuje. Dla Niego ważne jest serce, oddanie, 

prawda, szczerość, a przede wszystkim miłość. W tym sporze poszło o 

koncepcję Boga. Faryzeusze mieli swoje poglądy, Chrystus, który był sam 

Bogiem i widział się z Bogiem Ojcem „twarzą      w twarz”, wiedział, jaki jest 

Bóg naprawdę i to objawienie przyniósł ludziom. 

Teraz zadajmy sobie pytanie: Czy ja mam dobrą wizję Pana Boga? 

Każdy tworzy wizję Boga na miarę swojej osobowości. Pan Bóg od początku 

chciał się nam przedstawić i użył słowa: Ojciec. Jest ono najbardziej 

popularnym słowem na całym świecie. Każdy człowiek ma ojca. Czasami 

zdarza się, że ktoś nie widział swojego ojca, ale każdy może  



odnieść się do wizji ojca. Zatem Bóg wybrał takie imię, aby każdy mógł na 

Niego spojrzeć przez pryzmat rodzonego ojca. 

Uwspółcześniając ten sposób patrzenia i kreowania w sobie wizji 

Boga Ojca – możemy łatwo wyjaśnić atak sił zła na ojcostwo. Atak, który 

powoduje kryzys ojcostwa, dalej kryzys męskości, kryzys rodziny. Te 

działania mają też utrudnić pojęcie, kim jest Bóg Ojciec. Bo jeśli ktoś nie miał 

ojca, albo miał takiego, który pił, w nadmiarze oglądał TV itp. zamiast być z 

dzieckiem, to taki człowiek ma ogromne trudności uwierzyć w Boga Ojca. 

Wielkim niebezpieczeństwem naturalnej wizji Boga jest także pozycja 

matki, która przejmując rolę męża przyczynia się do deformacji wizji Ojca, 

który jest w niebie. Idąc śladami zła, dostrzeżmy do czego doprowadza utrata 

męskości i kobiecości w naszych czasach, Do homoseksualnych związków, 

w których nie ma mamy i taty, tylko rodzic nr 1 i nr 2. Efektem tej ideologii 

ma być zatracenie wizji BOGA, a co za tym idzie: miłości i prawdy. W zamian 

otrzymujemy zapłodnienie in vitro, aborcję i eutanazję. Gdy znajomość prawa 

Bożego zanika, pojawia się zasada obozu koncentracyjnego bez granic. 

Jedynym ratunkiem jest postępowanie w myśl zawołania św. Michała 

Archanioła: „Któż jak Bóg!” 

Wracając do sytuacji sprzed 2000 lat, spróbujmy się określić, jakimi 

ludźmi jesteśmy. Czy żywy jest 

w nas Jezus Chrystus i Jego 

próbujemy naśladować? Czy 

tkwi w nas faryzeusz, który 

buduje swoją wiarę w oparciu o 

tradycję, „odklepywanie” 

modlitwy, udanie wierzącego 

na pokaz, ten typ uczestnika 

kościelnych obrzędów 

„chrząka” znacząco, domagając 

się, by inni go zauważyli, a zapomniawszy o pokorze, zajmuje pierwsze 

miejsca, jak ci, którzy czynem i pracą służą z milością Panu Bogu.  

         Dążmy do prawdy o sobie, a ona nas wyzwoli! 

 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

 

ORZECHOWA DIETA 

 

Jest sporo różnych gatunków i wielkości orzechów. Wśród nich pierwsze 

miejsce zajmuje orzech włoski. Orzechy włoskie znane i cenione były już w 

bardzo dalekiej przeszłości. Już starożytni zwrócili uwagę na to, że zamknięte 

w twardej skorupie jądra orzecha do złudzenia przypominają miniaturowy 

mózg ludzki. Orzech włoski ma wiele cennych wartości. Nasienie jest 

wysokokaloryczne, łatwo przyswajalne przez organizm i ma dużą wartość 

pokarmową. Wystarczy około 20 orzechów, by zaspokoić dzienne 

zapotrzebowanie człowieka na białko i tłuszcze. Jako bardzo pożywne, 

orzechy wchodzą w skład racji pokarmowych alpinistów i kosmonautów. 

Orzech włoski jest zasobny w witaminy – A, B1, B2, C i PP. Zawiera ponadto 

cenne minerały: potas, wapń, magnez, żelazo i dużo fosforu. To spowodu 

witamin i soli mineralnych orzechy włoskie stały się ulubioną pożywką 

intelektualistów. Powinny je też, jak twierdzą żywieniowcy, jadać często ( 2-

3 sztuki dziennie ) dzieci. Orzech włoski zawiera 50-70% tłuszczu. Jest to olej 

bardzo zdrowy, zasobny w kwas linolowy, obniżający zawartość cholesterolu 

we krwi. Nadmiar spożywania orzechów nie jest wskazany dla osób z 

nadwagą. Powinniśmy liczyć kalorier, 10 dkg orzechów to około 650 kalorii. 

Biało orzechów jest wysokowartościowe, w diecie wegańskiej zastąpić może 

mięso. Orzechy laskowe także zawierają sporo witamin A, B1 i C oraz potas, 

wapń, magnez, fosfor, dużo żelaza i siarkę. 

 

 

 ,  
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzechy_(bakalie)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


KOLOROWANKI NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

JEŚLI ŚLEPY ŚLEPEGO PROWADZI,  

OBAJ WPADNĄ DO DOŁU”. 



MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (17) 
                                    ODCINEK OSTATNI. 

Demon, czyli szatan, jest dawnym Aniołem i jako taki posiada 

najwyższe możliwości, ale w odwróconym od Boga kierunku.  

Miłości przeciwstawia nienawiść, dobru – zło, pokorze – pychę, 

ufności – rozpacz, nadziei – ostateczne zwątpienie.  

Rozporządza pełnym rozumieniem ducha doskonałego, z tym że 

świadomości dobra nie może i nie chce spożytkować. Jego siła jest tylko w 

złu. Ma pełną świadomość wielkości i mocy Bożej i pamięta niebiańską 

szczęśliwość. Doznał sprawiedliwości Bożej – i nienawidzi jej. 

 Nie kocha także zła, bo niczego kochać nie może. Jest pyszny, a musi 

ulegać woli Najwyższego, która ogranicza i do pewnego tylko stopnia 

dopuszcza jego działanie. Niewypowiedziane cierpienie sprawia mu myśl o 

Doskonałości Bożej, o której wie, a sądzi równocześnie, że ją podkopie 

pełnieniem zła, którego też nienawidzi. Nie ma w nim miejsca na żadne inne 

uczucie. Nienawidzi własnej nienawiści, tak jak nienawidzi samego siebie. O 

straszliwej sile tej nienawiści nic nie może dać pojęcia, tak samo, jak o 

rozmiarze jego cierpienia. Wie też, że cierpieć będzie przez całą wieczność i 

że nie może być dla niego ratunku. Ma pełną świadomość własnego zła i 

własnej winy wobec Najwyższej Potęgi, a przecież rad by, z zemsty i 

nienawiści, całą ludzkość ściągnąć w otchłań cierpień i nieszczęścia, w jakiej 

sam od wieków i na wieki się męczy. Całą moc swego potężnego działania 

wytęża w tym kierunku. Gdyby jednak ludzie wiedzieli, jak bezgraniczną 

pogardę czuje dla człowieka, który mu uległ! Jak go nienawidzi za jego 

słabości, nikczemność, uległość i głupotę! Jakże okrutnie – gdy tylko cel swój 

osiągnie – znęca się potem nad duszą. Demon bowiem przed Obliczem Boga 

z lęku jest sprawiedliwy, wobec człowieka jednak żadna sprawiedliwość go 

nie wiąże.  

Bardzo rzadko szatan sam osobiście pracuje nad zgubą jakiejś duszy. 

Zwykle posyła najpierw duchy marne, aby mu przygotowały grunt. Po nich 

wysyła mocniejsze i coraz gorsze. Dopiero w chwili, gdy człowiek jest 

najsłabszy i najbardziej chwiejny, zbliża się sam do jego duszy. 
 

                                                [KORZYSTANO Z KSIĄŻKI : FULLA HORAK: ŚWIĘTA PANI.]                                                   
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