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DZISIAJ OBCHODZIMY 

DZIEWIĄTĄ ROCZNICĘ WYBORU 

PAPIEŻA FRANCISZKA. 

MÓDLMY SIĘ W INTENCJI JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚCI. 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Rdz 15,5-12.17-18); (Flp 3,17-4); Psalm: (27) 

Ewangelia wg św. Łukasza (9,28-36) 

 

ROZWAŻNIA O SŁOWIE BOŻYM 

GDY SIĘ MODLIŁ, WYGLĄD JEGO TWARZY SIĘ ODMIENIŁ, A JEGO 

ODZIENIE STAŁO SIĘ LŚNIĄCO BIAŁE. 

Jesteśmy ludźmi w drodze, nieraz ta droga jest stroma. Tak jak na 

Górę Tabor. Jezus nie obiecywał łatwych dróg, przeciwnie - 

przygotowywał swoich uczniów do trudu zdobywania swoich 

szczytów. Dopiero kiedy zdobędziemy koronę szczytów naszego 

życia, Pan Jezus w lśniąco białej szacie zawoła nas po imieniu i 

zaprosi nas do wiecznego spotkania. 

Czy na pewno tego pragnę i na to czekam? 

 

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


MÓDLMY SIĘ O POKÓJ! 

MODLITWA – BŁAGANIE O POKÓJ NA ŚWIECIE: 

Miłosierny i łaskawy Boże, 

Władco świata, Ojcze ludzkości,  

Panie Dziejów, Książę Pokoju! 

Wysłuchaj naszego głośnego wołania, 

W Imię Twoje prosimy o pokój dla ludzkości. 

Pomóż nam Panie przezwyciężyć złość i nienawiść, 

by człowiek nie zabijał drugiego człowieka, 

by przywódcy narodów znów przyjaźnie podali sobie ręce, 

by śmiercionośną broń zamknięto na powrót w bazach,  

a armie wróciły do koszar. 

W Twoje ręce Panie Wszechmogący 

Składamy naszą teraźniejszość i przyszłość. 

Tobie powierzamy rządzących i rządzonych, 

dowódców i żołnierzy, 

każdego człowieka i wszystkie stworzenia. 

Przebacz nam nasze słabości i grzechy, 

Otocz ojcowską opieką. 

O pokój, zgodę i miłość za Twoją przyczyną prosimy, przez 

pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny, Królowej Pokoju 

i Świętych Twoich. 

Amen. Amen. Amen. 



BOŻA MIŁOŚĆ     Wielki Post. Czemu ma służyć ten okres 

czasu? Czterdzieści dni rozmyślań, które mają przede wszystkim 

pogłębić naszą wiarę. Gdzie jest źródło, z którego mamy czerpać 

wiedzę o Panu Bogu?... Jest nim Pismo Święte. To nasz Stwórca i Ojciec 

działając na ludzi spowodował, że powstał natchniony tekst. Tekst, który 

stworzył sam Bóg używając człowieka jako narzędzie - jego serce, umysł i 

rękę. Na przestrzeni dziejów było wielu spisujących Słowo Boże. Dlaczego 

tyle zachodu? Przecież Bóg jest Wszechwładny. Mógł od razu stworzyć 

doskonałych ludzi na obraz i podobieństwo swoje.  

Otóż ten wstęp jest niejako początkiem do naszych postnych rozmyślań, które 

powinny spowodować wzrost naszej wiary i nawrócenie. Odpowiedzią na 

powyższe „dlaczego” jest wiedza, która pojawia się przede wszystkim w 

Ewangelii wg św. Jana, który głosił, że Bóg jest Miłością. Wszystko w tej 

Miłości jest bardzo dobre, nie ma w niej grzechu, wszystko opiera się na 

prawdzie. Pan Bóg jest także naszym Ojcem, który uczy, stawia wymagania i 

ukazuje cel naszego ziemskiego życia. To On wybrał wielu, aby prowadzili 

Izraelitów właściwą ścieżką. Wybrał Abrahama, Izaaka, Jakuba, a później 

proroków takich jak Eliasz czy Jonasz dając przykłady pobożnego życia, 

ostrzegając i nakazując. Niestety ludzie, zwłaszcza wykształceni i kapłani, w 

ich mniemaniu wiedzieli więcej niż sam Bóg. W ich pysze tworzyli swój świat, 

który prowadził ich ku przepaści. Wojny, rozpusta, mordy, kradzieże 

powodowały, że życie pod ludzką władzą, prowadziło do zatracenia. Ten opis 

świata przypomina nam nasz świat XXI wieku. Wtedy i teraz odrzucenie 

Bożych przykazań i  Bożej Mądrości powoduje, że ludzie oddalając się od 

Boga „idą na zatracenie”. Jednak Boża Miłość, miłość Ojca sprawia, że 

Pan, który aż tak umiłował świat i ludzi – przysłał na ziemię swojego 

umiłowanego Syna, aby Ten zbawił nas. Bóg sam przyszedł na 

świat. W rozpaczliwym geście Miłości wziął wszystkie grzechy ludzi 

na siebie, aby każdy, kto w Niego uwierzy miał życie wieczne. 

Spróbujmy w trakcie tegorocznego Wielkiego Postu zrozumieć 

miłość Boga do nas! 



C A Ł U N   T U R Y Ń S K I 

ŚWIADEK MĘKI I ZMARTWYCHWSTANIA 

ZBAWICIELA 
To już druga niedziela Wielkiego Postu. Jeszcze cztery niedziele do Wielkiego 

Tygodnia z Triduum Paschalnym. Nasza myśl biegnie coraz częściej w 

kierunku Golgoty i bolesnej męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Głównym tematem naszych rozważań w czasie tego Wielkiego Postu będzie 

cierpienie i śmierć Zbawiciela. Z pomocą Całunu udokumentujemy, że śmierć 

i zmartwychwstanie są faktami historycznymi. Ten dramat sprzed dwudziestu 

jeden wieków śmiało można nazwać kosmicznym, bo dotyczy samego Boga – 

Pana Wszechświata. Wydaje się dziwne, że w owych chwilach kula ziemska 

nie rozpadła się, a trzęsienie ziemi i zaćmienie słońca opisane w Ewangeliach 

nie poczyniły większych zniszczeń. Co więcej - przez wielu nie były 

zauważone. Podobnie jest dzisiaj, gdy narody postchrześcijańskie ignorują 

centralne wydarzenie historii ludzkości, traktując koniec Wielkiego Tygodnia, 

jak każdy inny weekend roku, czyli okazję do odpoczynku i zabawy. 

W Całun zostało owinięte przed włożeniem do grobu zmasakrowane ciało Pana 

Jezusa. Przez wieki o Całunie zapomniano. Dopiero w XX wieku, na skutek 

rozwoju nauk ścisłych i przyrodniczych, zainteresowało się nim kilku 

naukowców. Podejście naukowe w badaniu Całunu zaczęło zastępować wiarę 

i stało się świadkiem Ewangelii. Oględziny i analizy przy użyciu coraz to 

nowocześniejszych narzędzi i technik, dostarczają nowych argumentów 

potwierdzających, że Pan Jezus ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem 

Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak 

oznajmia Pismo… 

Podążmy do Turynu, gdzie znajduje się Całun – Świadek Męki 

i Zmartwychwstania Chrystusa, by odczytać „Piątą Ewangelię”, jak trafnie 

określa się płótno pogrzebowe Pana Jezusa. 

Drodzy Czytelnicy, niech czas poznawania Całunu i jego świadectwo 

podbuduje naszą wiarę, abyśmy mogli z przekonaniem powiedzieć: Panem 

jest Jezus (1 Kor 12,3).On prawdziwie zmartwychwstał! 



 

 

PASJA CHRYSTUSA WEDŁUG CAŁUNU 

Całun Turyński jest szczególną relikwią pozostawioną tu na ziemi przez 

samego Boga. Budzi skrajne emocje. Czego jest świadkiem? Na pewno 

straszliwej męki Człowieka, który został w niego owinięty po śmierci 

krzyżowej. Jest także świadkiem czegoś, co przekracza możliwości ludzkiego 

rozumu – ZMARTWYCHWSTANIA. 

Według wszelkiego prawdopodobieństwa właśnie w Całun Turyński zostało 

owinięte Ciało Pana Jezusa po zdjęciu z krzyża i przed złożeniem do grobu. 

Relikwia liczy nieco ponad metr szerokości i 4 metry długości. 

Całun znajduje się od 1578 roku w turyńskiej katedrze. O tym, jak ważne jest 

rozważanie Męki naszego Zbawiciela, świadczą słowa Jezusa skierowane do 

św. Siostry Faustyny: Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej Męki większą 

zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich 

bolesnych Ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką 

radość (Dzienniczek 369)                             CDN. 

 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

 

PRZEPISY NA DANIA WARZYWNE 

ROLADA WARZYWNA 

SKŁADNIKI NA CIASTO: * CUKINIA * CEBULA * MARCHEWKA * 

PIETRUSZKA * SELER * POR * PĘCZEK SZCZYPIORKU * 15 DAG 

LISTKÓW MLECZU * PO ŁYŻECZCE SOLI, PIEPRZU * 2 JAJKA * 

2 ŁYŻKI MĄKI * 20 DAG STARTEGO SERA ŻÓŁTEGO * OLEJ DO 

SMAŻENIA. 

FARSZ: * ½ KG MIĘSA MIELONEGO * CEBULA * 4 ZĄBKI CZOSNKU 

* JAJKO * PO ŁYŻECZCE IMBIRU, SOLI, OREGANO, CZOSNKU 

NIEDŹWIEDZIEGO. 

WYKONANIE: Cukinię, marchew, pietruszkę i selera ścieramy na tarce 

jarzynowej, cebulę siekamy, a pora kroimy w plasterki. Na rozgrzanym oleju 

szklimy cebulę, dodajemy pozostałe warzywa i dusimy 10 min. Po ostygnięciu 

dodajemy mąkę, jajka, starty ser żółty, posiekany szczypiorek, listki mleczu, 

przyprawy i mieszamy. Masę przekładamy na dużą blachę wyłożoną papierem 

do pieczenia. Pieczemy 20 min. W temperaturze 160 st. C. Posiekaną cebulkę 

szklimy na oleju, dodajemy posiekany czosnek, mięso mielone, przyprawy, 

smażymy. Farsz rozkładamy na warzywnym cieście i zwijamy w roladę. 

Przekładamy do keksówki i pieczemy 25 min w temp. 160 st. C. 

POSTNE PLACKI Z KAPUSTY 

SKŁADNIKI: * ŚREDNIA GŁÓWKA KAPYSTY * CEBULA * 2 JAJKA 

SUROWE * 3 ŁYŻKI POSIEKANEGO KOPERKU * ½ SZKLANKI MĄKI 

PSZENNEJ * PŁASKA ŁYŻECZKA SOLI * PIEPRZ DO SMAKU * OLEJ 

DO SMAŻENIA. 

WYKONANIE: Kapustę szatkujemy, solimy, ugniatamy i odstawiamy na 15 

min, żeby puściła sok. Następnie odgniatamy z nadmiaru soku, dodajemy 

posiekaną cebulę, wbijamy jajka, dodajemy mąkę, koperek, pieprz i mieszamy. 

Na rozgrzany olej kładziemy łyżką porcje ciasta. Placki smażymy z obu stron 

na złoty kolor. Podajemy z sosem czosnkowym. 

SMACZNEGO! 
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