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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Wj 3,1-8.13-15); (1 Kor 10,1-6.10-12); Psalm: (103) 

Ewangelia wg św. Łukasza (13,1-9) 

ROZWAŻNIA O SŁOWIE BOŻYM 

Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw; 

ja okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w 

przyszłości możesz go wyciąć”. 

Bóg obdarowuje, ale i oczekuje owoców. Życie nie może być darem, 

który się zmarnuje. Chociaż pokazuje ono każdemu człowiekowi 

przepełnionemu zapałem, marzeniami i planami, że entuzjazm do 

zmiany świata z biegiem czasu gaśnie. Wielu zniechęca się po 

drodze. Zamiast wdzięczności, spotykają się z brakiem 

zrozumienia. Zamiast spodziewanych zmian na lepsze, widzą 

oporny materiał, ale i własne słabości.  A Chrześcijanin to człowiek 

rozwoju i wymagania od siebie, nawet „gdyby inni od nas nie 

wymagali”. Bóg nieustannie użyźnia nas swoją łaską i oczekuje, 

abyśmy wydawali plony tu , na ziemi, i w wieczności! Wg Izajasza: 

„Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, (…) biegną bez zmęczenia” (I 

40,31). Tylko wiara w Boga pozwala wydawać trwałe owoce do 

końca, a chęć walki o dobro powraca. 

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


MÓDLMY SIĘ O POKÓJ! 

PSALM   O   POKÓJ NA ZIEMI 

Ten, który poznał we własnym życiu potęgę grzechu 

wcielonego w potworne narzędzia śmierci 

i doświadczył zniewolenia narodu jarzmem kłamstwa, 

miał odwagę wołać wobec możnych i maluczkich świata: 

„ Nie lękajcie się Chrystusa! Nie bójcie się otworzyć dla Niego 

drzwi waszych domów rodzinnych, waszych państw 

i organizacji międzynarodowych”. 

Papież w Rzymie 

nie ustawał napominać 

przywódców imperiów 

i handlarzy bronią: 

„Wojna każda jest klęską ludzkości”. 

 

Nawet w biblijnej ojczyźnie 

patriarchów i proroków, gdzie Jezus z Nazaretu 

ogłosił dobrą nowinę 

o Królestwie Bożym  

i dał się przybić do krzyża, 

mówił: „On sam , Mesjasz Pan, jest pokojem!” 

          [ Z MODLITEWNIKA  - „ ZA WSTAWIENNICTWEM  JANA PAWŁA II} 



ŚW. WERONIKA GIULIANI 
 

Wielokrotnie pisałam już o świętych. Ci ludzie mogą zafascynować każdego, 

ale jeden warunek musi być spełniony. Jest nim wiedza. Bez niej nie można 

pogłębić naszej wiary.  

Parę dni temu wpadł mi w ręce fragment książki Ojca Mariana Zawady OCD: 

„Antologia mistyczna”, mówiący o św. Weronice Giuliani. Była ona klaryską 

kapucynką, mistyczką, stygmatyczką. Żyła w latach 1660 – 1727. Po jej śmierci 

przeprowadzono sekcję zwłok w obecności duchownych i lekarzy. W prawej 

komorze serca – ku zdumieniu zgromadzonych – znaleziono, jakby 

wyrzeźbione, miniaturki narzędzi służących do ukrzyżowania: gwoździe, 

obcęgi, młotek i ciernie… 

 

„Podczas Komunii świętej 

otrzymałam łaskę trzech łask. 

Bóg natychmiast po przyjęciu 

Go, dał mi odczuć drogą miłość, 

że pociąga mnie całą do Siebie, 

… . W tym samym momencie 

pozwolił mi uczestniczyć 

w Sobie i cała dusza moja 

została poddana we wszystkim 

Jego Boskiej woli….  

Poprzez miłość nadeszła 

następna łaska – przekształcenie Boga w duszę i duszy w Boga, tak że wydaje 

się, iż staje się samym Bogiem. Ona nic z tego nie rozumie, jedynie raduje się 

Bogiem w sobie, cała przekształcona w Boga, wznosi się ponad siebie i 

pozostaje w Bogu, nie wiedząc jak. Bóg sakramentalny, przychodząc do niej, 

czyni ją jednym ze Sobą. Dusza czuje, że działa w niej jedynie Miłość. (…). 

Miłość Boga jest Panem absolutnym; pociąga duszę do Siebie, najpierw 

poprzez zjednoczenie, a następnie poprzez przekształcenie, tak że nie może już 

być dla siebie, ale cała jest dla Boga. 

Wtedy przeżyłam trzecią łaskę, którą były zaślubiny Niebiańskie, dane duszom 

zbawionym w Raju. Wydaje mi się, że w momencie przyjmowania postaci 

sakramentalnych dusza posiadła tajemnicę Raju, przeżywa i raduje się tym, 

czego doświadczają dusze zbawionych, tak poddana Boskiej woli, że nie ma 

innej woli, poza tą Boską”. 



 



C A Ł U N   T U R Y Ń S K I 

ŚWIADEK MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA 

ZBAWICIELA 

*** 

Wystawienie Całunu w Katedrze  Katedra w Turynie 

                 Turyńskiej 

PASJA CHRYSTUSA WEDUG CAŁUNU 

KONANIE W OGRODZIE OLIWNYM 

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak 

gęste krople krwi, sączące się na ziemię (Łk 22,44) 

Wydzielanie krwawego potu (hematidroza) jest zjawiskiem znanym 

medycynie, choć niezwykle rzadkim. Pojawia się w czasie krańcowego 

osłabienia fizycznego organizmu i wstrząsu emocjonalnego, wywołanego 

głębokimi przeżyciami – np. wielkim strachem. Następuje wtedy pękanie 

naczyń krwionośnych w gruczołach potowych. Krew miesza się z potem. To 

właśnie o tej mieszaninie, ściekającej po całym ciele na ziemię, pisze 

św. Łukasz Ewangelista. 



Jeden z profesorów Uniwersytetu 

w Turynie, poddając komputerowej 

analizie trójwymiarowe zdjęcie twarzy 

Człowieka z Całunu, zauważył, że oprócz 

niezliczonych śladów krwi i małych 

skrzepów, Oblicze pobrudzone było 

krwią. Według badacza tak właśnie mogła 

wyglądać twarz Pana Jezusa podczas 

konania w Ogrodzie Oliwnym. 

 

 

PAN JEZUS WYSZYDZONY I SPOLICZKOWANY 

 

Jezus odpowiedział Arcykapłanowi: „Ja przemawiałem jawnie przed 

światem. Uczyłem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się 

gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie nie uczyłem niczego. 

Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im 

mówiłem. Oto oni wiedzą, co powiedziałem”. Gdy to powiedział, jeden 

ze sług obok stojących spoliczkował Jezusa. Mówiąc: „Tak odpowiadasz 

arcykapłanowi?”. Odrzekł mu Jezus: „Jeżeli źle powiedziałem, 

udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego Mnie 

bijesz?” (J, 20-23). 

Po pojmaniu w Ogrójcu nasz Pan był poniżany i policzkowany. Przy czym 

„policzkowanie” oznaczało brutalne wymierzenie ciosów pięścią w prawą 

część twarzy Zbawiciela przy jednoczesnym pluciu na nią. 

Potwierdza to Całun Turyński. Oblicze umęczonego Człowieka jest 

zniekształcone przez opuchliznę właśnie prawej strony twarzy. Z kolei 

wspomniany w Ewangelii „policzek” wymierzony Panu Jezusowi przez sługę 

arcykapłana był w rzeczywistości mocnym uderzeniem drewnianą pałką o 

średnicy 4-5 centymetrów, który pozostawił po sobie szeroką ranę w okolicy 

nosa i policzka. W efekcie uderzenia, chrząstka nosa została złamana i 



przesunięta w prawo. Dodatkowym śladem tych tortur są wyrwane fragmenty 

brody. 

 

OKRUTNE BICZOWANIE 

 

Ewangelie św. Mateusza, św. Marka i św. Jana uwieczniły dramat biczowania 

Pana Jezusa. Całun Turyński potwierdza tę prawdę. Całe ciało Człowieka 

owiniętego w płótno pokryte było ranami po brutalnym biczowaniu. Chrystusa 

bito między innymi rzymskimi biczami, złożonymi z trzech odgałęzień 

zakończonych małymi kulkami. Pozostawiały one rany zbliżone kształtem do 

cyfry „8”. Rany pokrywały całe ciało Zbawiciela z wyjątkiem okolic serca i 

podbrzusza. Na podstawie Całunu uczeni ustalili, badając kierunek tych 

krwawień i kierunek uderzeń, że Jezus w czasie biczowania znajdował się w 

pozycji pochylonej i był przywiązany do niskiego słupa. Badacz prof. Pierluigi 

Bollone doliczył się ponad 600 ran na całym ciele dręczonego Człowieka z 

Całunu i 121 śladów po biczu.      

 

ZDJĘCIE PRZEDSTAWIA TWARZ JEZUSA Z CAŁUNU TURYŃSKIEGO. 

PO LEWEJ STRONIE POZYTYW, A PO PRAWEJ NEGATYW. 

 



KRZYŻÓWKA  NA WIELKI POST 

ZNACZENIE WYRAZÓW DO WPISANIA 
POZIOMO: [1A] Przyrząd zawsze wskazujący północ. [2F]  Młodzieńczy wykwit na 

twarzy. [3A] Niedokrwistość. [4H] Często dusi alergika. [5A] Przyzwyczajenie,. [6G] 

Przetarg publiczny. [7A] Sprzeciw. [8G] Błotnista woda na drodze. [9A] Straceniec. 

[10H] Królowa z sawanny. [11A] Nadmiar przy inwentaryzacji. [12H] Projekcja filmu. 

PIONOWO: [A1] Rodzaj pędzla u malarza. [A7] Nadmiernie dba o porządek. [B5] 

Ukrop trochę przestarzale. [C7] Ekipa sztuki teatralnej. [D1] Ratunek, wsparcie. [E5] 

Roślina w herbarium. [F1] Znak dla wodniaka. [F9] Imię żeńskie jak kwiat. [G5] 

Dawny sklep z mięsem. [H1] Surowiec na chleb. [H8] Znany klej do terakoty. [J4] 

Ptak mniejszy od raroga. [K1] Gaz powodujący chorobę kesonową. [K8] Arbat w 

Moskwie. [L6] Kolczaste zwierzątko. [M1] Omasta. [M8] Przejście na wyższe 

stanowisko.   

SZYFR 
{(J10, C2, B9, J10, A1,K10) * (D9. C8, D4, H9) * (M2, E3, J12, G2, H6, K6) * (J12, 

B9, M3, K11, E7) * (H3. K8) * (K8, B11,D3,K8,)___(C1, K3, J2, F8, L2, K4, B5, 

E1) ** (M2, H6,)* (M12, D4, C8,K10, E9----(A7, M1,C9,K4)** (G11,h6)* 

(C8,G2,K12,D7,---- (G5,M11,J8,H6,L8,D3,A11,M4)} 

UWAGA DOTYCZĄCA ZAPISU SZYFRU 

(  )  Każdy wyraz zapisany jest  w nawiasie /, Litery oddzielone przecinkiem/ 

*  oddzielenie wyrazów/**  Oddzielenie zdania/----  Myślnik 
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KOLOROWANKA DLA NAJMŁODSZYCH 

MODLITWA PANA JEZUSA W OGRÓJCU 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

 

KALAFIOR POD PIERZYNKĄ 

SKŁADNIKI: * KALAFIOR * 3 ŁYŻKI MASŁA * 3 ŁYŻKI MĄKI * 

ŁYŻKA CUKRU * 2 ŁYŻKI SOLI * ŁYŻECZKA PIEPRZU * ŁYŻKA 

STARTEGO IMBIRU * PO ½ ŁYŻECZKI KURKUMY, KARDAMONU, 

GAŁKI MUSZKATUŁOWEJ * ŁYŻKA POSIEKANEGO KOPERKU * 

3 ŁYŻKI SOKU Z CYTRYNY * 3 ŁYŻKI STARTEGO OSTREGO SERA 

ŻÓŁTEGO * SZKLANKA MLEKA. 

WYKONANIE: Kalafior dzielimy na różyczki, gotujemy 10 min w osolonej 

wodzie z łyżką cukru, odcedzamy. Przekładamy do naczynie do zapiekania. Z 

masła i mąki robimy jasną zasmażkę, rozprowadzamy mlekiem i energicznie 

mieszamy, dodajemy starty ser. Powstały sos przyprawiamy do smaku, 

dodajemy koperek, imbir, sok z cytryny i mieszamy. Kalafior polewamy 

sosem. Pieczemy 10 min w temp. 180 st. C 

 

ROGALIKI Z KONFITURĄ 

(NP. MORELOWĄ, WIŚNIOWĄ, POWIDŁAMI ŚLIWKOWYMI ITP.) 

SKŁADNIKI: * 60 DAG MĄKI PSZENNEJ * 5 DAG DROŻDŻY * 3 JAJKA 

* 25 DAG MASŁA * * 3 ŁYŻKI CUKRU * ¼ ŁYŻECZKI SOLI * ½ 

SZKLANKI GĘSTEJ ŚMIETANY * SŁOIK KONFITURY. 

LUKIER: * SZKLANKA CUKRU PUDRU * SOK Z 1 CYTRYNY * 

2 ŁYŻKI GORĄCEJ WODY. 

WYKONANIE: Mąkę przesiewamy do miski i robimy w niej dołek. Drożdże 

rozkruszamy i ucieramy z cukrem, aż staną się płynne. Wlewamy do miski i 

odstawiamy, aż drożdże zaczną pracować. Następnie wbijamy jajka, dodajemy 

śmietanę, sól, posiekane masło.  

Zagniatamy ciasto i odstawiamy do wyrośnięcia. Ciasto rozwałkowujemy na 

kształt koła i dzielimy na 8 trójkątów. Na szerszy koniec trójkąta nakładamy 

łyżeczkę konfitury i zawijamy w rogalik. Ponownie odstawiamy do 

wyrośnięcia. Pieczemy 15 min w temp. 180 st. C. Wszystkie składniki lukru 

ucieramy i smarujemy rogaliki. 
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