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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Pwt 26, 4-10); (Rz 10, 8-13); Psalm: (91) 

Ewangelia wg św. Łukasza (4, 1-13) 

Na wołania i prośby Izraelitów Bóg wywiódł ich z ziemi niewoli – 

Egiptu. W refrenie Psalmu powtarzamy słowa człowieka utrudzonego: 

„Bądź ze mną, Pnie, w moim utrapieniu…. A dalej Bóg deklaruje: „Nie 

przystąpi do ciebie niedola, … Bo rozkazał swoim aniołom, aby cię 

strzegli na wszystkich twych drogach”. W tym pięknym psalmie Pan mówi 

wyraźnie o swojej miłości i Jej konsekwencjach: „<Ja go wybawię, bo 

przylgnął do Mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.>” Drugie czytanie 

kontynuuje ten wątek: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest 

Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – 

osiągniesz zbawienie”.  

A następujące słowa rozpoczynają czytanie dzisiejszej Ewangelii: 

„Pełen Ducha Świetego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był 

przez Ducha na pustyni.” Nasze życie jest pełne pośpiechu i zgiełku. 

Dziękujmy Bogu za czas Wielkiego Postu. Został nam on dany, abym 

mógł wyhamować i poszukać pustyni. Tam zaczynają się rodzić dobre 

dzieła, tam człowiek ma możliwość uważniejszego wsłuchania się w Boga, 

który przemawia w ciszy.Ileż to mieliśmy okazji w życiu, aby tę łaskę 

wykorzystać? Może w tym roku ten błogosławiony czas czterdziestu dni 

naprawdę będzie pustynią?! 

 

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


MEDYTACJE O WIELKIM POŚCIE 

APOSTOŁ FILIP – SKUTECZNA EWANGELIZACJA 

Okres Wielkiego Postu to czas, w którym Kościół stara się nam udostępnić 

poznanie naszego Mistrza i Jego nauczanie poprzez wielkopostne 

nabożeństwa, rekolekcje, kazania pasyjne, a szczególnie przeżywanie 

TRIDUUM PASCHALNEGO, by w niedzielę Zmartwychwstania również w 

nas mógł zmartwychwstać i pozostać z nami nasz Mistrz Jezus Chrystus. 

Proponuję małą wędrówkę z apostołem Filipem, która rzuca światło i pomaga 

zrozumieć, jak dokonuje się nasze zmartwychwstanie. 

Zanim jednak nastąpi kulminacja wielkanocnych zdarzeń, musi nastąpić 

NAWRÓCENIE. Tak jak w Ewangelii jest mowa o nieustannej modlitwie, 

tak i my jako chrześcijanie powinniśmy się nieustannie nawracać. Jesteśmy 

ludźmi słabymi. Wiele okoliczności powoduje, że odwracamy swój wzrok od 

naszego Pana i Mistrza – Jezusa Chrystusa. Tak uczynił św. Piotr, kiedy szedł 

po wodzie z oczami utkwionymi w Panu Jezusie, wszystko było dobrze. 

Dokonywał tego samego cudu, co Jezus. Wystarczyło jednak, by zawiał wiatr 

i św. Piotr rozejrzał się w około – odwracając wzrok od Mistrza i zaczął tonąć. 

Jego krzyk o ratunek był przejawem nawrócenia. Jezus, najwspanialszy 

przyjaciel, podał mu rękę. Piotr był uratowany. 

Katolicyzm jest religią drogi. CZY MOŻNA TĘ DROGĘ PRZEMIERZAĆ 

BEZ MAPY, EKWIPUNKU, BEZ BUTÓW ALBO CIEPŁYCH MYŚLI O 

TYM, KTÓREGO SZUKAMY? 

To droga, której drogowskazem jest wiara. Wiele potrzeba, aby nią podążać. 

Jednak cel wart jest wysiłku. A jest nim ZBAWIENIE. 

W Dziejach Apostolskich czytamy o niezwykłym spotkaniu apostoła 

Filipa z dworzaninem etiopskim. Anioł nakazał Filipowi, aby ten 

w południe wyszedł na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Tam 

spotkał sługę królowej etiopskiej Kandaki, który właśnie czytał fragment 

z proroka Izajasza. Nie rozumiał znaczenia tych słów, ponieważ nikt mu 

wcześniej ich nie wyjaśnił. Wtedy Filip zaczął mu  



głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Pod wpływem tych słów 

dworzanin poprosił o chrzest i tak rozpoczęła się jego droga do wiary.  

Spotkanie dworzanina z Filipem wyraźnie pokazuje, że wiara nie jest decyzją 

moralną, ale polega na rozpoznaniu obecności Boga, na doświadczeniu 

spotkania Jezusa Chrystusa i pójściu za Nim. W Ewangeliach czytamy, jak 

Jezus powołuje uczniów. Oni idą za Nim. Spotkanie z Jezusem jest 

fundamentalne dla naszej wiary. Dzisiaj wielu katolików ma jedynie luźny 

związek ze wspólnotą Kościoła. Niektórzy chodzą okazjonalnie na Mszę 

świętą. Często mylą wiarę z tradycyjnymi formami pobożności albo traktują 

ja tylko jak zbiór jakichś zasad postępowania. 

Osobiste spotkanie z Jezusem dokonuje się na kilku płaszczyznach. Pierwszą 

jest rozpoznawanie obecności Bożej w czytaniu i rozważaniu słów Boga w 

Biblii oraz osobista modlitwa przemieniająca życie. Jak mówił św. Hieronim: 

„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”. Innymi 

wymiarami spotkań Jezusa jest Eucharystia i sakrament pokuty.  

Sama znajomość Biblii nie wystarczy. Aby rozwijać się duchowo 

i intelektualnie w wierze musimy poznawać nauczanie Kościoła. Formacja nie 

ma ograniczać się do kilku spotkań przed przyjęciem któregoś 

z sakramentów: małżeństwa, chrztu czy Pierwszej Komunii świętej. Jesteśmy 

zaproszeni do stałej formacji duchowej m.in. przez rozwijanie znajomości 

doktryny Kościoła. Celem formacji jest wzrost duchowy i wspólnotowy. To 

jest także cel pisania biuletynu, aby podawać w prosty sposób wiedzę, która 

może wspomóc kształtowanie postawy chrześcijanina. 

Drugim celem naszego pisma jest ewangelizacja. W jej ramach odnajdujemy 

encykliki ostatnich papieży – niezgłębione bogactwo treści. Bycie uczniem 

Chrystusa zobowiązuje – powinniśmy uzasadnić swoją wiarę. Aby to 

osiągnąć, musimy zatrzymać się i znaleźć czas dla Pana Boga. 

 

 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

DZISIAJ JESZCZE RAZ O SZLACHETNYM ZDROWIU 

BÓL GLOWY 

Ból głowy nie jest chorobą, ale jej objawem. Sygnał bólu płynie do mózgu 

nawet z odległych części ciała, a choroba rozwija się w oskrzelach, gardle, 

stawach, nerkach. Może też wystąpić na skutek napięcia mięśni, chorób 

kręgosłupa, nadciśnienia, zmiany pogody, stresu, głodu… 

Jak walczyć z bólem głowy? 

^ Przy nadciśnieniu, miażdżycy i migrenie nie należy pochylać głowy ku 

dołowi – krew napływająca do tętnic mózgu nasila ból. 

^ Należy ograniczać spożycie żółtego sera, czekolady, alkoholu i kawy. 

^ W niedociśnieniu tętniczym położyć się płasko z głową nieco niżej na 10-

15 min. 

^ Zastosować kąpiel z dodatkiem soli. Temperatura wody powinna być 

nieznacznie wyższa lub równa temperaturze ciała. 

^ W napięciu, stresie należy położyć się na brzuchu, płożyć ciepły okład 

na szyi. Zmieniamy go, aż przyniesie ulgę. 

^ Akupresura – chwycić kciukiem i palcem wskazującym jednej ręki fałd 

skóry między kciukiem a palcem wskazującym ręki drugiej. Uciskać 

delikatnie przez kilka sekund. Czynność powtórzyć kilkakrotnie. Nie 

mogą jej stosować kobiety w ciąży. 

^ Opuszkami palców uciskamy skronie po obu stronach głowy. 

^ Masaż – masować tył szyi, ramiona, skronie. Lepiej, jeżeli robi to druga 

osoba. Dłonie trzeba zwilżyć olejkiem. Wykonywać spokojne, długie, 

głaszczące ruchy do czasu, aż przyniosą ulgę.  

Gdy ból głowy wystąpił gwałtownie, jest stały, silny, ewentualnie się 

nasila, a kontakt z chorym jest utrudniony, należy natychmiast wezwać 

pogotowie. 



KOLOROWANKI NIE TYLKO DLA NAJMŁODSZYCH 

PAN JEZUS NA PUSTYNI 



MÓDLMY SIĘ O POKÓJ! 

MINĘŁO 77 LAT OD ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ. TEJ, 

ANTYLUDZKIEJ, POTWORNEJ, PRZEPROWADZANEJ PRZECIWKO 

PRZYKAZANIOM BOŻYM, KATASTROFY. TYM BARDZIEJ BOLI WIDOK 

UKRAIŃSKIEJ DZIEWCZYNKI, KTÓRA ZE ŁZAMI W OCZACH 

OŚWIADCZA, ŻE NIE CHCE UMIERAĆ. PROSZĘ WSZYSTKICH 

CZYTELNIKÓW O SZCZERĄ, GŁĘBOKĄ MODLITWĘ O POKÓJ NA 

UKRAINIE I O TO, BY WOJNA TAM ROZPOCZĘTA NIE 

ROZPRZESTRZENIŁA SIĘ NA SĄSIEDNIĄ POLSKĘ I CAŁY ŚWIAT. 

SZCZEGÓLNIE ZWRACAM SIĘ Z TYM APELEM DO MŁODZIEŻY. WASI 

RÓWIEŚNICY GINĄ. MÓDLMY SIĘ ZA NICH, BY MOGLI ŻYĆ W POKOJU! 

BOŻE OJCÓW NASZYCH, WIELKI I MIŁOŚIERNY! PANIE ŻICIA     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.  

NIECH JUŻ NIE BĘDZIE WIĘCEJ WOJNY – ZŁEJ PRZYGODY,           Z 

KTÓREJ NIE MA ODWROTU, NIECH JUŻ NIE BĘDZIE WIĘCEJ 

WOJNY – KŁĘBOWISKA WALKI PRZEMOCY. SPRAW NIECH 

USTANIE WOJNA (…), KTÓRA ZAGRAŻA TWOIM STWORZENIOM 

NA NIEBIE I W MORZU. 

Z MARYJĄ, MATKĄ JEZUSA I NASZĄ, BŁAGAMY CIĘ, PRZEMÓW 

DO SERC LUDZI ODPOWIEDZIALNYCH ZA LOS 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. 

OJCZE, OBDARZ NASZE CZASY DNIAMI POKOJU. NIECH JUŻ NIE 

BĘDZIE WIĘCEJ WOJNY.   AMEN. 
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