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ROZWAŻANIA NAD SŁOWEM BOŻYM 

 Obraz i podobieństwo Boga, które nosimy, budzą i objawiają się w 

nas, gdy uważnie i z wiarą słuchamy słowa Bożego, gdy modlimy 

się i stajemy przed Bogiem w prawdzie o nas. Jezus zaprasza do 

miłości, która jest poza zasięgiem naszych 

sił naturalnych. To miłość, która dla 

dzisiejszego świata jest głupotą: kochać 

nieprzyjaciół, nadstawiać drugi policzek, 

darować długi. Miłosierdzie ma swoje 

granice. 

Kiedy jesteśmy miłosierni? Wtedy, gdy 

zauważamy duchowy czy materialny problem drugiego człowieka, 

współczujemy mu i na tyle, na ile potrafimy, pomagamy. Samo 

współczucie bez konkretnych czynów czy słów nie jest jeszcze 

miłosierdziem. Prośmy za św. siostrą Faustyną: „Pragnę się cała 

przemienić w miłosierdzie Twoje i być żywym odbiciem Ciebie, o 

Panie; niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione 

miłosierdzie Jego, przejdzie przez serce i duszę moją do bliźnich”. 

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


A B B A  

- M Ó J   O J C Z E,    T A T U S I U 

 

Bycie dziećmi Boga nie jest owocem naszych naturalnych zdolności ani 

naszych zasług lub naszych sił, ale jest efektem całego planu zbawienia 

zamierzonego przez Boga, który rozpoczął się w Jego darmowej i wolnej 

miłości, a wypełnił się w pełni czasów, kiedy Jego Syn Jednorodzony stał się 

człowiekiem i odkupił człowieka z grzechu, aby mógł stać się uczestnikiem tej 

samej natury Bożej.  

Wszystko jest darem, ponieważ wszystko otrzymaliśmy od Boga. Nie mamy 

żadnych praw w stosunku do Niego. To sprawia, że żyjemy w rzeczywistości 

całkiem odmiennej w porównaniu do naszej starej natury ludzkiej.  

Największym darem jest Chrystus, Syn Boży, który stał się Ciałem. 

Jednorodzony Syn, umiłowany przez Ojca od zawsze i cel Jego nieskończonej 

miłości, stał się naszym bratem, w pełni dzieląc nasze ziemskie położenie, 

podobny do nas we wszystkim prócz grzechu. Za sprawą Wcielenia człowiek 

został włączony w Boską rzeczywistość. Natura ludzka doznała takiego 

wyniesienia, że uczestniczy w najściślejszej jedności z Bogiem. Wcielone 

Słowo jest arcydziełem mądrości i miłości Boga względem człowieka.  

Słowo Abba zaczerpnięte jest z języka rodzinnego i świadczy o szczególnej 

łączności osobowej, która zachodzi pomiędzy Ojcem i Synem, przez Niego 

zrodzonym, między Synem, który miłuje i Ojcem, który jest przez Niego 

miłowany. Gdy Jezus, mówiąc o Bogu, posługiwał się tym słowem, to 

zadziwiał, a może nawet gorszył słuchaczy. Jedynie ten, kto uważał się za Syna 

Bożego, mógł mówić o Nim i zwracać się do Niego jak do Ojca. 

Abba, to znaczy mój Ojcze, Tatusiu, Tato! 

 



MISTYCZNE WIDZENIA FULLI HORAK (16)             
PIEKŁO 

Tak samo, jak Niebo i Czyściec, Piekło dzieli się na najrozmaitsze 

nieprzeliczone kręgi.  

Im niższy Krąg, tym męka w nim straszniejsza i cięższa…  

Potępiona dusza wie o całej wielkości, mocy i piękności Boga i ma 

równocześnie świadomość, że Go nigdy nie będzie oglądać.  

Wie, że cierpienie jej jest wieczne i że nic męki tej nie ukoi i nie złagodzi… 

 Pali ją niegasnący ogień pragnienia i tęsknoty za szczęściem, które nigdy nie 

będzie jej udziałem. Ogień ten pożera i trawi potępioną duszę, ale jej nigdy nie 

strawi i nie zniszczy.  

Jakieś straszliwe, nieubłagane nigdy czai się ze wszystkich stron. Potępiona 

dusza ma pełne zrozumienie własnowolnie poniesionej straty i pełne 

zrozumienie sprawiedliwości kary, która ją spotkała.  

Nie może kochać Boga, choć wie o jego mocy i doskonałości. Nie może czuć 

ani skruchy, ani żalu. Uczucia te sprawiałyby jej ulgę, stwarzałyby wrażenie, 

że czymś przecież spłaca Bogu dług zaciągnięty wobec Jego Miłości. Jedynie 

uczucia negatywne są jej dostępne. Rozpacz, ból, bezsilność, opuszczenie, a 

przede wszystkim nieustanna, męcząca, nieznająca granic nienawiść do siebie 

i wszystkiego!  

Kto świadomie za życia odrzucił Boga, ten zostanie po śmierci przez niego 

odrzucony! Dusza jego pójdzie w „ciemności zewnętrzne”, gdzie będzie „płacz 

i zgrzytanie zębów”. Stamtąd nie ma już wybawienia ni powrotu. Męka, o 

której żadne słowa nie mogą dać pojęcia: przytomna, świadoma, beznadziejna, 

nienawistna i wieczna męka – oto stan, z którego żadna potępiona dusza nigdy 

się już nie wydobędzie.  

I to jest Piekło! 

Każdy człowiek, choć tego nie czuje, jest stale pod działaniem świata 

nadprzyrodzonego, a więc: Świętych, Duchów Jasnych lub bardzo Jasnych, 

albo duchów marnych, bardzo marnych, złych, a wreszcie szatanów – zależnie 

od tego, ku którym jego wola się skłania. 

 

 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” 

PORADY 

GENIALNA „GŁOWA” 

Nie o naszych głowach będzie mowa, a o zwykłych 

główkach kapusty, które mają cudowne zalety. Kapusta ma 

nie tylko wpływ na nasze ogólne zdrowie i samopoczucie, lecz także na 

sprawność naszego umysłu. Minęły już czasy, kiedy kapustę jadano u nas 

jedynie w bigosie z dużą ilością tłuszczu, mięsiwa i kiełbasy. Zmieniły się na 

szczęście nasze smaki i na stołach ukazują się najczęściej surówki kapuściane 

z dodatkiem innych warzyw, a nawet owoców. Kapuściana surówka (zwłaszcza 

z kapusty świeżo ukiszonej) ma tyle wartości odżywczych, że aż trudno 

wymieniać. Witaminy C zawiera tyle, co cytryna. Wykazuje nieomal komplet 

witamin z grupy B. Zawiera sporo witaminy A oraz E i K. Jest ponadto 

warzywem wpływającym korzystnie na mineralizację organizmu – soli 

mineralnych ma więcej niż inne zieleniny. Prócz wapnia i potasu zawiera także 

magnez (działa uspokajająco), sporo siarki (świetnie działa na cerę, włosy i 

paznokcie) oraz arsen (bardzo rzadki w produktach żywnościowych, a 

konieczny dla zdrowia). Dlaczego taki nacisk kładziemy na spożywanie 

kapusty surowej, a zwłaszcza kiszonej? Otóż – kapusta kiszona zawiera więcej 

dobroczynnych dla naszej flory jelitowej bakterii kwasu mlekowego niż jogurt. 

Przeciwdziałają one powstaniu i działaniu bakterii szkodliwych, gnilnych i 

chorobotwórczych. Ponadto wspomagają działanie przemiany materii i 

obniżają poziom cholesterolu we krwi. Ostatnie badania wykazały, że przy 

procesach kiszenia kapusty powstaje substancja o nazwie cholina, która jest 

jedną z nielicznych substancji przenikających barierę krew-mózg, ochraniając 

ośrodkowy układ nerwowy przed różnymi substancjami dostarczanymi w 

diecie. Cholina, wchodząc bezpośrednio do komórek mózgu, bierze udział w 

reakcjach chemicznych procesów zapamiętywania. Zapobiega ponadto 

osadzaniu się cholesterolu w ścianach tętnic oraz wytrącaniu go w pęcherzyku 

żółciowym w postaci złogów. Jeżeli powiedzieć jeszcze, że cholina 

wykorzystywana jest w leczeniu demencji i choroby Alzheimera, to może już 

nic do pochwał kapusty dodawać nie trzeba. 

 



KOLOROWANKI NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 



Wiele lat temu przejeżdżaliśmy z mężem obok piekarni w Czarżu, a na 

chodniku po przeciwnej stronie leżał, a właściwie spał, człowiek. Był listopad. 

Było zimno. Ludzie przechodzili obok, ale nikt nie zatrzymał się i nie pomógł 

Mu. Zadzwoniliśmy. Przyjechała Straż Miejska. Zabrali Go do szpitala. 

Obustronne zapalenie płuc. Tym człowiekiem był „Azja" (wieczny 

odpoczynek racz Mu dać, Panie!), powszechnie znany wiejski pijaczyna. Czy 

On nie był naszym bratem, naszym bliźnim? 

Każdy z nas zna przykazanie miłości Boga i bliźniego. To najważniejsze 

przykazanie dla chrześcijan. Pan Bóg nie rzuca słów na wiatr. Jest stały, 

konkretny. Nie uznaje uprzywilejowanych ludzi, sytuacji. Można by wręcz 

powiedzieć, że Jego miłość jest szalona, bo „Bóg tak umiłował świat, że Syna 

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

wieczne miał”. To zdanie pochodzi z Ewangelii wg św. Jana. Natomiast w 

Pierwszym Liście św. Jana znajdujemy rozwinięcie rozważań o miłości, które 

m.in. nauczają, jak powinniśmy postępować zgodnie z nauczaniem Chrystusa. 

„Kto nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest Miłością”.  

Wydarzenie z „Azją” sprzed 20 lat, było przyczyną mojej trwogi, bo w owym 

Liście św. Jan także pisze: „Jeśliby ktoś mówił: <Miłuję Boga>, a brata swego 

nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, 

nie może miłować Boga, którego nie widzi. 

Takie zaś mamy od Niego przykazanie, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też 

i brata swego”. 

Wobec Boga Ojca wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami. Wszyscy jesteśmy 

Jego dziećmi – czy to uznajemy czy też nie. Tak jak w ludzkiej rodzinie, drogi 

dzieci się rozchodzą, ale nie zmienia to faktu, że mamy tych samych rodziców. 

Pan Bóg kocha wszystkie swoje dzieci: kapłana i przestępcę, człowieka 

głęboko wierzącego i ateistę, katolika i protestanta. Dlatego św. Paweł 

nawołuje, abyśmy wszyscy czynili dobro. Bo najważniejszy jest czyn. Mówić 

można wiele, ale czyn świadczy o człowieku. 

Przypowieść o dobrym Samarytaninie mówi nam, że nieczułość, brak miłości 

nie jest odosobnionym przypadkiem. A Bóg jest Miłością. 

 



Modlitwa św. Jana Pawła II o pokój na świecie 

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze 

wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal 

pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił 

pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i 

pokoleń. 

Usłysz krzyk wszystkich Twoich dzieci, udręczone błaganie całej ludzkości. 

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, 

niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, 

niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na 

ziemi i w morzu. 

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi 

odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, 

a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne 

i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż 

gwałtowne działania wojenne. Amen. 
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