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Czytania: (Joz 5,9-12); (2 Kor 5,17-21); Psalm: (34) 

Ewangelia wg św. Łukasza (15,1-3. 11-32) 

 

ROZWAŻNIA O SŁOWIE BOŻYM 

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś 

ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy”. 

Dzisiejsze czytania zawierają dwa wspaniałe fragmenty napisane 

przez św. Pawła i św. Łukasza. Św. Paweł przypomina, że „wszystko 

pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił 

nam posługę jednania”. Natomiast św. Łukasz przedstawia historię 

ojca (Boga) i dwóch synów. 

Tak, jak ci synowie, my wszyscy jesteśmy ukochanymi dziećmi 

Bożymi. Jednak czy inni, patrząc na nas, mogą to dostrzec? Czy 

widać ten Boży aspekt w naszych czynach, w spojrzeniu, 

w wypowiedzianych słowach? Obyśmy nie byli chrześcijanami jak 

starszy brat. Niby blisko Ojca, niby wierny, a jednak bez miłości i 

zachwytu.  Najmilszy mój Panie, Boże Ojcze, strzeż mnie od wiary 

bez blasku i iskry miłosierdzia! 

WSZYSCY ZOBACZCIE, JAK NASZ PAN JEST DOBRY. 

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


PAN BÓG – MÓJ UKOCHANY TATUŚ 

Krocząc obraną, ale Bożą, drogą musimy dokładać wszelkich starań, 

aby być realistami, radykałami, ludźmi konkretnymi, którzy opierają się na 

prawdzie. Tylko wtedy Pan Bóg odpowie nam na każdą prośbę czy pytanie, 

pomoże rozwiązać problem. Nasza relacja z Bogiem jest konkretna, bo Bóg jest 

Miłością, jest Prawdą i jest Pięknem. Gdybyśmy zostali pozbawieni miłości, 

stalibyśmy się „miedzią brzęczącą lub cymbałem brzmiącym”. ‘W maliny’ 

wpuszcza nas zło – szatan. Przez całe wieki zaprzeczenie prawdzie rodzi 

cierpienie i śmierć. Ileż wojen zrodziło kłamstwo? Np. obecna w Ukrainie. 

Niewinni płacą cenę ludzkiego zakłamania. Nie wystarczą półśrodki – 

umywanie rąk. Pozostaje odpowiedzialność za krew sprawiedliwego. Pisząc te 

słowa mam przed oczami gruzy Kijowa i Mariupola, obrazy poszarpanych ciał 

dzieci, kobiet i mężczyzn na ziemi Ukrainy… 

Pan Bóg jest Ojcem. Dzięki Słowu Bożemu rodzi się w nas człowiek 

oddany Mu. Jakże wspaniałym aktem oddania byłoby stuprocentowe oddanie. 

Św. Mateusz zachęca nas w swojej Ewangelii, aby nasza mowa       (ale i czyny, 

traktowanie bliźnich) była krystaliczna, zdecydowana: „TAK, TAK; NIE, 

NIE”. Inaczej mówiąc powinniśmy naśladować Jezusa. Być radykalnymi. 

Jeżeli Pan Bóg jest Ojcem, to ci, którzy kroczą za Nim, za Jego Prawem i 

nauczaniem, powinni być dziećmi Bożymi. Zadziwiające, jak Syn Boży, Bóg i 

Człowiek – Jezus Chrystus posłużył się właśnie słowem OJCIEC, by 

przedstawić nam, ludziom, Stwórcę całego wszechświata. Słowo Ojciec daje 

poczucie wielkiej miłości. Małe dziecko kocha, lgnie do ojca, ufa mu i czuje 

się z nim bezpiecznie. Na zakończenie, życząc Czytelnikom dobrych 

wielkopostnych rozważań, pragnę przedstawić wierszyk Jerzego Połomskiego. 

Jest on obrazem tęsknoty człowieka umaczanego w brudzie świata. 

NAUCZ MNIE CÓRECZKO 

WIARY TWYCH PIĘCIU LAT. 

WIERZYĆ W ANIOŁY Z NIEBA 

I W INNY PIĘKNIEJSZY ŚWIAT. 

TAK MI DZIŚ POTRZEBA 

WIARY TWYCH PIĘCIU LAT. 

 



ŚW. RITA – PATRONKA OD SPRAW TRUDNYCH I 

BEZNADZIEJNYCH. 

STYGMATYCZKA. 

Rita urodziła się w 1381 roku w Roccaporenie, 

niewielkiej wiosce w pobliżu miasta Cascia, na 

północny wschód od Rzymu. Matce Rity ukazał 

się anioł, by zapowiedzieć przyjście na świat 

dziewczynki. Dziewczynka miała różne przeżycia 

mistyczne. Rita od najmłodszych lat rozmiłowała 

się w modlitwie i rozważała wstąpienia do zakonu. 

W wieku kilkunastu lat poślubiła Paola Ferdinando Manciniego, młodzieńca 

opisywanego jako „szlachetnego, ale gwałtownego”. Dzięki swojej dobroci i 

umiejętnemu postępowaniu Rita łagodziła trudny charakter męża, przyciągając 

go do Boga. Doczekali się dwóch synów. Niestety, mąż Rity, zaangażowany w 

spory polityczne, zginął. Była to dla Rity wielka tragedia, ale nie tracąc z oczu 

najważniejszego celu, czyli zbawienia, z ulgą przyjęła wiadomość, że Paolo 

umierając, przebaczył swoim mordercom. Ona też im przebaczyła. 

W tym czasie włoską ziemię trawił obyczaj „zemsty za krew”. Za zabójstwo 

członka rodziny jego krewni musieli odpłacić tym samym. Synowie Rity 

chcieli pomścić śmierć ojca. Rita z całych sił prosiła Boga, aby zachował ich 

od grzechu skazującego na potępienie. Obaj zmarli w czasie epidemii. 

Rita postanowiła wstąpić do zakonu, lecz od początku odmówiono jej przyjęcia 

do zgromadzenia sióstr augustianek w Cascii. Przełożona obawiała się, że Rita 

mogłaby wmieszać klasztor w konflikt (i wendetę) między rodziną męża i 

rodzinami jego zabójców. Dzięki swojemu uporowi doprowadziła do 

pojednania zwaśnionych stron. Po wstąpieniu do klasztoru służyła Bogu i 

ludziom przez czterdzieści lat, prowadząc życie pełne modlitwy, umartwień, 

pracy i uczynków miłosierdzia, zwłaszcza wobec chorych i ubogich. Przez 

ostatnie piętnaście lat życia nosiła na czole stygmat cierniowej korony. Zmarła 

22 maja 1457. W 1900 roku papież Leon XIII ogłosił ją świętą.  

 

 



GRZECHY LUDZKOŚCI (1) 
DLACZEGO PAN BÓG DOPUSZCZA WOJNY? 

Żyjemy w wyjątkowym czasie, ponieważ walka dobra ze złem nabiera 

ogromnej ostrości. Jest to walka o człowieka, o jego duszę, o zbawienie. 

Jeszcze nigdy nie nabierała ona takiego rozmachu, a szatan nigdy przedtem nie 

kusił do złego z takim impetem niszcząc to, co stanowi podstawy naszej 

egzystencji. Św. Łucja, wizjonerka z Fatimy, przekazała światu informację, że 

zniszczeniu ulegną rodzina i Kościół. Rzeczywiście te dwie instytucje leżą u 

podstaw naszej cywilizacji. Kiedy siły ciemności zniszczą je - kultura, 

cywilizacja i wiara znikną. 

Ostatnio często słyszymy, jak zalęknieni ludzie zadają pytanie: 

dlaczego Pan Bóg dopuszcza wojnę, która jest ogromnym złem!? Sami 

zalęknieni, oglądający w telewizorach zakrwawioną i zburzoną Ukrainę, 

zrzucają winę na Boga. Przypomina mi to Ewę. 

Pan Bóg jest Miłością. W miłości nie ma miejsca na zło. Bóg daje nam 

największe dobro – wolność. Istotnym pytaniem jest: czy my ludzie potrafimy 

korzystać z tego ogromnego daru, jakim jest wolność. Historia Adama i Ewy 

wskazuje, że nie - nie potrafimy. W efekcie ich decyzji popadli w coraz to 

gorsze zło. Ogarnęła ich władza szatana. 

Zastanówmy się. Czy to Pan Bóg zesłał na nich karę? Czy ich 

postępowanie przyczyniło się do wyboru drogi zła w ich życiu? 

Innym zdarzeniem, ukazującym dlaczego powstaje zło, jest historia 

Sodomy i Gomory. W tych dwóch miastach był tylko jeden sprawiedliwy 

człowiek – Lot. Reszta zginęła. Znowu rodzą się pytania. Dlaczego Pan, dawca 

wolności, uratował tylko Lota? Wydaje mi się, że odpowiedź jest prosta. 

Szanując naszą wolność, nie mógł postąpić wbrew ludziom, których kocha. 

„Na oko” – historię Sodomy i Gomory dzieli od naszych czasów około 

5000 lat. Człowiek się nie zmienił. Jedynie Bóg Ojciec jest dobry, cierpliwy i 

miłosierny. Niestety człowiek coraz bardziej myśli o sobie jako o 

najmądrzejszym stworzeniu na ziemi. Lucyfer też tak myślał. I kim się stał?    

 W tym okresie Wielkiego Postu starajmy się zobaczyć prawdę o sobie 

samym. Bądźmy pokorni – stawajmy w prawdzie. 

 



SPRAWIEDLIWOŚĆ I MIOSIERDZIE 
Patrząc na krzyż i Pana Jezusa na nim, zauważamy na początku samo 

ogromne cierpienie. Następnie dochodzi do nas świadomość, że cierpienie to 

jest ponoszone z wielkiej miłości. Nasz Pan tak nas umiłował, że wziąwszy 

nasze najcięższe winy i niesprawiedliwości, przyjął za nas pokutę, karę. Gdyby 

nie ukrzyżowanie - odkupienie, to któż z nas ludzi mógłby osiągnąć stan nieba 

w całej wieczności?  

Pan Bóg dał człowiekowi raj, ale ludzie odepchnęli ten dar. Dał 

świętych i proroków, ale i tych nie usłuchano. W końcu sam, 

jako Ten, który jest sprawiedliwy przyszedł na ziemię 

nauczając, wskazał na Królestwo Boże. Jednak człowiek – 

zwłaszcza taki jak saduceusz i faryzeusz – uznał swoją 

mądrość i wiedzę o Bogu za doskonalszą od tej, którą głosił 

sam Bóg. A przecież naszemu Ojcu należy się: adoracja, 

chwała, dziękczynienia za wszystko, co stworzył dla 

człowieka. Tymczasem Pan otrzymał hańbiącą karę – 

KRZYŻ. Efekt kłamstwa węża, które od czasów raju szerzyło 

się i nadal się rozszerza w głowie każdego człowieka, jest podjudzanie do 

nieuznawania Boga za swego Stwórcę i odrzucenie Jego przykazań. 

Jezus wiszący na krzyżu jest sprawiedliwością i miłosierdziem Boga 

Ojca. W myśl sprawiedliwości grzechy trzeba spłacić do końca. Bóg nie może 

występować przeciwko sobie. My jednak nie mamy środków, aby uczynić 

zadość sprawiedliwości wiecznej. I tu przychodzi z pomocą nieskończone 

miłosierdzie. Miłosierdzie nie likwiduje sprawiedliwości. Bóg nie zgładza 

niczego, ale doprowadza do spełnienia się w doczesności tego, co zamierzył w 

wieczności. Od zarania Pan Bóg zamierzał stworzyć wszechświat udzielając 

człowiekowi swego Boskiego życia połączonego z chwałą i szczęściem. 

Ludzie jednak odmówili Bogu posłuszeństwa i wystąpili przeciw 

sprawiedliwości. Miłosierdzie Boże jest znakiem bezgranicznej miłości do nas. 

Konfesjonał jest jednym z tych znaków. Szczera spowiedź to dobry sposób 

naprawienia i uwolnienia się od przeszłości: zanurz ją w miłosierdziu Boga, 

który ją unicestwi wszechmocą swej Miłości. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wizerunek_Zbawiciela,_rze%C5%BAba_drewniana_w_o%C5%82tarzu_kaplicy_Pana_Jezusa,_przy_ko%C5%9Bciele_%C5%9Bw._Jana_w_Warszawie_-_(Pod%C5%82ug_fotografii_p._p._Kostki_i_Mulerta)_(58631).jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


C A Ł U N   T U R Y Ń S K I 

ŚWIADEK MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA 

ZBAWICIELA 

*** 

PASJA CHRYSTUSA WEDUG CAŁUNU 

UKORONOWANIE CIERNIEM 

A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, 

włożyli Mu ją na głowę i okryli Go 

płaszczem purpurowym (J 19,2). 

 Całun ukazuje na głowie umęczonego 

Człowieka ponad 50 małych, głębokich ran, 

które świadczą o obecności korony cierniowej. 

Większe plamy odpowiadają dokładnie 

miejscom, gdzie znajdowały się żyły i tętnice. 

Korona cierniowa włożona przez żołnierzy na 

głowę Pana Jezusa miała kształt hełmu. 

Wystające z gałązek ostre kolce przekłuwały skórę. Ciernie były 

najprawdopodobniej przyczyną powstania rany znajdującej się pośrodku czoła, 

o śladzie krwawienia w kształcie cyfry „3”. Wiadomo, że w tej części głowy u 

wielu osób występuje dosyć duża żyła, która przy wielkim wysiłku znacznie 

się rozszerza. Jeden z cierni prawdopodobnie przekłuł tę żyłę, powodując ciągłe 

krwawienie. 

Warto podkreślić, że inni skazańcy nie byli w taki sposób torturowani. 

Brytyjski pisarz i badacz Całunu Turyńskiego, Ian Wilson, tak opisuje 

okoliczności, w jakich doszło do ukoronowania cierniem:  

Na podstawie epizodu z Piotrem, grzejącym się przy ognisku, 

wiemy, że w tym okresie noce w Jerozolimie były raczej chłodne. W 

Palestynie zawsze było trudno o drewno opałowe, żołnierze 

http://flickr.com/photos/porfirio/404989378
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


przygotowali sobie więc prawdopodobnie wiązki cierniowego 

krzaku, aby móc rozpalić ognisko. Kiedy „Król Żydowski” został im 

wydany, wpadli na pomysł „ukoronowania” Go splecioną z owych 

ciernistych gałązek „koroną”, która na wieki została znakiem 

rozpoznawczym umęczonego Chrystusa. 

 

DŹWIGANIE KRZYŻA 

A On sam dźwigając krzyż wyszedł na 

miejsce zwane Miejscem Czaszki, które 

po hebrajsku nazywa się Golgota 

(J 19,17). 

Osłabiony okrutnym biczowaniem Chrystus 

wziął krzyż na Swe ramiona. 

Wiele wskazuje na to, że na miejsce kaźni niósł 

belkę poziomą. Pionowa czekała na Golgocie. 

Wspomniane osłabienie było przyczyną licznych 

upadków. Ewangelie o nich nie wspominają, 

mówi o nich tradycja. Dlatego zostały włączone 

do nabożeństwa Drogi Krzyżowej. Te upadki 

potwierdza także Całun. Kolana udręczonego 

Człowieka są poranione w wyniku gwałtownego 

uderzenia o kamieniste podłoże. Nie mogąc 

zamortyzować siły upadku rękoma, 

przywiązanymi do belki poprzecznej, Jego twarz 

nieuchronnie uderzała z całej siły o ziemię; 

poprzeczka napierała na głowę, silnie uderzając w 

kark, raniony koroną cierniową. Łatwo więc 

zrozumieć, dlaczego na Całunie kark Umęczonego 

jest zmasakrowany. 



REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE 

Czarże (27 – 30 marca 2022) 

27.03. - IV niedziela Wielkiego Postu 

Rozpoczęcie rekolekcji. Nauki ogólne: 9.00 i 11.00. 

***************************************** 

28.03. (poniedziałek) 

  8.00 - Msza św. i nauka ogólna dla dorosłych 

  9.30 – uczniowie od 1 do 4 klasy szkoły podstawowej 

11.30 – od 5 do 8 klasy szkoły podstawowej 

18.00 – Msza św. i nauka ogólna dla dorosłych i starszej młodzieży 

29.03. (wtorek)  

  8.00 - Msza św. i nauka ogólna dla dorosłych 

  9.30 – uczniowie od 1 do 4 klasy szkoły podstawowej 

11.30 – od 5 do 8 klasy szkoły podstawowej 

18.00 – Msza św. i nauka ogólna dla dorosłych i starszej młodzieży 

30.03. (środa) 

  8.00 Msza św. i nauka ogólna dla dorosłych 

  9.30 – uczniowie od 1 do 4 klasy szkoły podstawowej 

11.30 - od 5 do 8 klasy szkoły podstawowej 

18.00 - Msza św. i nauka ogólna dla dorosłych i starszej młodzieży 

 

Spowiedź rekolekcyjna - przed wszystkimi Mszami św. 

 

Rekolekcje poprowadzi: 

o. Andrzej Lemiesz SJ 
 



KOLOROWANKA DLA NAJMŁODSZYCH 

ŚWIĘTA RITA 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

 

CO NIECO Z CUKRZYCOWEJ DIETY 

 

PIERŚ Z KURCZAKA Z MOZZARELLĄ, POMIDORAMI, CUKINIĄ 

I MAKARONEM 

Składniki: *100g piersi kurczaka * 50g sera mozzerella * 1 pomidor * 150g 

cukinii * 50g spaghetti lub innego makaronu, najlepiej pełnoziarnistego * 

tłuszcz * sól i pieprz do smaku * listki bazylii do dekoracji.  

Wykonanie: Cukinię umyć, pokroić na plastry i posypać z obu stron solą 

i pieprzem. 

Piersi kurczaka umyć, osuszyć papierowym ręcznikiem, pokroić na plastry. 

Posypać solą i pieprzem. Rozgrzać patelnię o nieprzywierającej powłoce, 

natłuścić i obsmażyć plasterki cukinii oraz porcje kurczaka po 3 minuty 

z każdej strony. Ser mozzerella pokroić na plastry i obłożyć nim mięso. Na 

każdej porcji położyć połowę pomidora, posypać pieprzem i wstawić mięso i 

cukinię do opiekacza, żeby ser się roztopił. 

Makaron ugotować zgodnie z instrukcją na opakowaniu. 

Wyłożyć na talerz i udekorować listkami bazylii.                                   

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 

 Pomidory, bez względu na sposób 

przyrządzania, mają bardzo korzystny wpływ 

na zdrowie. Są niskokaloryczne, zawierają 

niewiele węglowodanów, tzn. nie 

podwyższają poziomu cukru we krwi, a poza 

tym zawierają błonnik, witaminę C, beta – 

karoten, likopen i potas. 
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