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ROZWAŻNIA O SŁOWIE BOŻYM 
10 kwietnia. NIEDZIELA PALMOWA. 

„Oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale Ja 

prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara”. 
Trudne sytuacje są młocką, podczas której 

oddziela się ziarno od plew. Zazwyczaj to 

bywa bolesne i mocno weryfikuje naszą 

wiarę, nadzieję i miłość. Nie jesteśmy w tym 

osamotnieni, bo nieustannie towarzyszy nam 

Jezusowa modlitwa. On prosi Ojca o łaskę wytrwania i zawierzenia 

Bożej woli. Ta świadomość pozwala spojrzeć głębiej na to, co nas 

po ludzku niszczy i przytłacza. 

11 kwietnia. WIELKI PONIEDZIAŁEK. „Arcykapłani zatem 
postanowili zabić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu 
odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa”. 
12 kwietnia. WIELKI WTOREK. „Jeden z was mnie wyda”. 
13 kwietnia. WIELKA ŚRODA. „Co chcecie mi dać, a ja wam Go 
wydam”. 
14 kwietnia. WIELKI CZWARTEK. Panie, Ty chcesz Mi umyć nogi? 
15 kwietnia. WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ. „A gdy Jezus 

skosztował octu, rzekł: ‘Dokonało się!’. I skłoniwszy głowę, oddał 

ducha”. 

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


WIADOMOŚCI  PARAFIALNE 

 Przeżywamy Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, która 
rozpoczyna czas Wielkiego Tygodnia. Palmy są błogosławione na każdej 
Mszy św. Procesja z palmami będzie w łączności z Mszą św. o g. 8.00. 
Gorzkie Żale będą śpiewane po Mszy św. o g. 10.30. Serdecznie proszę 
Parafian o zachowanie szczególnego charakteru tych dni także w 
domach rodzinnych.  
 W poniedziałek o g. 17.30 zapraszamy na różaniec w intencji 
pokoju w Ukrainie, w Polsce i na świecie. Podejmujmy nadal modlitwę, 
post w intencji pokoju w Ukrainie oraz dzieła miłosierdzia wobec jej 
obywateli. Serdeczne podziękowania za już przygotowane paczki! 
 Zgłoszonych chorych odwiedzę z posługą sakramentalną w Wielki 
Poniedziałek (11 IV) od g. 8.30. 
 W naszej Parafii spowiedź wielkanocna będzie w Wielką Środę 
od 17.00 do 18.00 (Msza św.). Bardzo proszę skorzystać z tej okazji. Będą 
kapłani z innych parafii. 
 Zbiórka ministrantów w Wielki Piątek o g. 9.00 i w Wielką Sobotę 
o g. 9.00, aby przygotować liturgię na Triduum Paschalne. Bardzo proszę 
o obowiązkowe przybycie. Zachęcam też ministrantów do udziału w 
Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. To również święto służby 
liturgicznej! 

 
TRIDUUM PASCHALNE: 

 

WIELKI CZWARTEK - dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii 
i Kapłaństwa. Uroczysta Msza św. o 18.00. Po niej przeniesienie 
Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy, na pamiątkę uwięzienia Pana 
Jezusa i niesłusznego osądzenia. Czuwanie do g. 21.00. 
 
 
 
 



WIELKI PIĄTEK - kościół otwarty od g. 10.00. Zapraszam na dalsze 
czuwanie przy Panu Jezusie w Ciemnicy. 
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o 17.30. O 18.00 ceremonie 
Wielkiego Piątku, a po nich adoracja Pana Jezusa w grobie do 22.00. 
Zaczniemy ją od śpiewu Gorzkich Żali. W tym czasie będzie okazja do 
spowiedzi. Proszę Druhów ze Ochotniczej Straży Pożarnej z Czarża 
i Gzina, by trzymali straż przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek i Wielką 
Sobotę. Ofiary składane przy adorowanym krzyżu Pana Jezusa są 
przeznaczone na utrzymanie Bazyliki Grobu Pańskiego w Jerozolimie. W 
tym dniu obowiązuje nas post ścisły, a więc wstrzemięźliwość od 
pokarmów mięsnych i ograniczenie ilości posiłków. 

WIELKA SOBOTA - kościół otwarty od g. 10.00. Zachęcam do adoracji 
krzyża i Pana Jezusa w grobie. Plan adoracji w Ciemnicy i Grobie 
Pańskim jest wywieszony w kruchcie, na tablicy ogłoszeń i na stronie 
internetowej. W Wielką Sobotę nie ma obowiązku wstrzemięźliwości od 
pokarmów mięsnych i postu ilościowego. Zaleca się je jednak jako 
przygotowanie do świątecznego posiłku z pobłogosławionych 
pokarmów. Święcenie pokarmów nas stół wielkanocny o g. 11.00 
i 16.00 oraz podczas Wigilii Wielkanocnej. Koronka do Miłosierdzia 
Bożego o g. 20.45. Obrzędy Wigilii Paschalnej, Msza św. i procesja 
rezurekcyjna rozpocznie się o 21.00. Proszę przynieść ze sobą świece, 
które zapalimy na odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i na procesję 
(pochodnie, lampy). Proszę o przygotowanie procesji radnych 
parafialnych, druhów, ministrantów, niosących sztandary i feretrony. Po 
skończonych ceremoniach nie będzie już adoracji. 
Usilnie zachęcam do licznego udziału w liturgii Triduum Paschalnego!!! 
To są najważniejsze dni w całym roku liturgicznym. 

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

Nie będzie Mszy i procesji rezurekcyjnej o świcie! Msze św. będą 
sprawowane o g. 8.00 i 10.30.  
W niedzielę i poniedziałek Koronka do Miłosierdzia Bożego przed Mszą 
o g. 8.00. W następnych dniach, aż do soboty – 15 minut przed Mszą. 



 

STANĄĆ W PRAWDZIE PRZED PANEM BOGIEM. 

Ostatni tydzień Wielkiego Postu dzięki modlitwie, pokucie, jałmużnie i 

żalowi za nasze winy formuje na nowo nasze „ja”, naszą osobowość. Postawa 

prawdy i żalu jest bardzo ważna w nawróceniu. 

W całym Piśmie Świętym słowo „skrucha” pojawia się jeden raz – w 

Księdze Proroka Jeremiasza, w rozdziale 44, wers 10. Jeśli chcemy przyjrzeć 

się postawie skruchy w Ewangeliach, musimy sięgnąć po epizody mówiące o 

niej. Pierwszym z nich jest przypowieść o faryzeuszu i celniku (Łk 18,9-14). 

Ten ostatni nie śmiał oczy wznieść ku niebu, tylko bił się w piersi. Następny 

przykład to Dobry Łotr wiszący na krzyżu obok Jezusa. On okazał skruchę w 

ostatnich chwilach swojego życia. Pięknym przykładem jest nierządnica, która 

oblała stopy Jezusa łzami i wytarła je swoimi włosami. Skruchę opisuje 

przypowieść o synu marnotrawnym i jego miłosiernym ojcu. 

Ponad to w Piśmie Świętym są trzy postacie, w których życiu ujawniła 

się skrucha z powodu popełnionych przez nie złych uczynków. To Zacheusz, 

Piotr i Judasz. 

ZACHEUSZ.  To na drzewie rozpoczął się jeden z najważniejszych epizodów 

jego życia: nawrócenie, którego ważnym elementem było okazanie skruchy. 

Samo Zacheuszowe pragnienie ujrzenia Jezusa świadczy o początku jego 

nawracania się w jego sercu. Jezus pierwszy zwrócił się do Zacheusza. Wezwał 

go: „Zacheuszu, zejdź prędko, bo dziś muszę zatrzymać się w twoim domu”. 

Miłość Boga jest miłością uprzedzającą. To ona doprowadza do skruchy. 

Zacheusz przyjął Jezusa „rozradowany”. Radość jest owocem nawrócenia, 

darem Bożym wypełniającym serce z powodu otrzymania przebaczenia 

grzechów. Radość towarzyszy także temu, który jest jego dawcą – samemu 

Bogu. Św. Łukasz pisze o radości, która jest owocem nawrócenia, przebaczenia 

i pojednania. 

Decyzja Zacheusza, aby aż poczwórnie wynagradzać wyrządzoną 

innym krzywdę, świadczy o jego pragnieniu zadośćuczynienia i o wielkości 

żalu, jaki pojawił się u niego wskutek uświadomienia sobie własnej winy.  



 

PIOTR.  Skrucha Piotra wiąże się z jego trzykrotnym zaparciem znajomości z 

Jezusem. Kiedy Piotr po raz trzeci wyparł się Jezusa, zanegował także swoje 

uczniostwo. Na zaczepkę: „Na pewno i ty jesteś jednym z nich, bo i twoja 

mowa cię zdradza”, wypiera się znajomości pozostałych uczniów. Piotr 

żałował swego zachowania, ale strach okazał się silniejszy. Piotr poddaje się 

pod osąd Jezusa. Wie, że zdradził i zasłużył na karę, jednak sam sobie tej kary 

nie wymierza; szuka przebaczenia. Piotr wyznaje: „Panie, Ty wiesz, że Cię 

kocham”. Św. Jan zauważa, że trzykrotna zdrada łączy się z trzykrotnym 

wyznaniem miłości. To właśnie miłość pokonała strach. Dalej Jan Apostoł 

wyraża tę prawdę: „W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk, 

ponieważ lęk kojarzy się z karą. Każdy, kto się lęka, nie wydoskonalił się w 

miłości”. Miłość pokonująca lęk sprawia, że Piotr powraca do wspólnoty 

uczniów. Otrzymuje władzę przewodzenia rodzącemu się Kościołowi. 

JUDASZ.  W Ewangeliach Piotr przeciwstawiany jest postawie Judasza, 

ucznia, który również dokonał zdrady swego Mistrza. Uczynił to w sposób 

przewrotny, gdyż posłużył się pocałunkiem, znakiem miłości, przywiązania i 

życzliwości. W przeciwieństwie do przypadku Piotra naturą grzechu Judasza 

był nie strach, lecz pycha. Judasz przedłożył swoją własną wizję ponad plany 

Boże. 

 Uległszy grzechowi pychy, Judasz zdał sobie sprawę z wagi swej 

decyzji: nie był zdolny poddać się pod osąd Jezusa. Osądził się sam: 

„Rzuciwszy srebrniki ku przybytkowi, oddalił się, potem poszedł i powiesił 

się”. Czyn ten był nie tylko samosądem; świadczył on też o niezdolności 

Judasza do szukania przebaczenia u źródła: u samego Jezusa. Oddalił się od 

wspólnoty uczniów. Pogrążył się w samotności. Ci, którzy próbowali się z nim 

sprzymierzyć, odrzucili go. Samotność Judasza doprowadziła go do zguby. 

Była to samotność wynikająca z pychy. 

 Postawa skruchy ujawniła się u dwóch apostołów Jezusa. Piotr i Judasz 

dopuścili się zdrady względem Mistrza. Naturą grzechu Piotra był strach, w 

przypadku Judasza chodziło o pychę. Skrucha Judasza była zbyt słaba, by 

wrócić do Jezusa i do rodzącego się Kościoła. A Kościół jest najwłaściwszym 

miejscem okazywania skruchy przed Panem. Bo „Pan jest blisko skruszonych 

w sercu” (Ps 34,19). 



ZAMYŚLENIA NA WIELKI TYDZIEŃ 

WEDŁUG ALICJI LENCZEWSKIEJ 

(SŁOWA PANA JEZUSA PODYKTOWANE ALICJI) 

WIELKI PONIEDZIAŁEK. Najistotniejszy jest autentyczny żal i pragnienie 

poprawy. Grzech jest wynikiem nieposłuszeństwa. Aby być posłusznym Moim 

wskazaniom, trzeba się ćwiczyć i doskonalić przez posłuszeństwo ludziom, 

którzy są postawieni wyżej. Także przez posłuszeństwo samemu sobie w 

wykonywaniu podjętych zobowiązań. Żal za złe postępowanie bez działania ku 

poprawie nie ma wartości, bo nic nie zmienia. A wszystko w życiu powinno iść 

ku zmianie na lepsze – ku doskonałości. 

WIELKI WTOREK.  W ocenianiu człowieka zachować ogromną ostrożność. 

Raczej ograniczyć się do oceniania czynów, choć tu też pełnego rozeznania nie 

masz. Wiedz, że Ja działam przez ludzi. Sytuacje wyglądające na złe mogą 

prowadzić do dobrego. Zwierzchnik twój może być Moim narzędziem. Trzeba 

po prostu Mi zawierzyć, prosić o radę, o pomoc – a dam. Przy całkowitym 

zawierzeniu – oddaniu Mi się w sytuacji trudnej – wszystko prowadzi do 

dobrego dla ciebie i tej drugiej osoby. 

Oponowanie i wszelka walka rodzi zło po obydwu stronach. Natomiast 

uległość przepełniona miłością buduje dobro w tobie i kruszy zło w tym 

drugim.  

WIELKA ŚRODA. Ujawnić zło. Mówić bez cienia złości czy chęci zemsty. Z 

troski o dobro jego, twoje i tych, których dotyczy. Jeśli jednak jest to wiążące 

polecenie człowieka, któremu dano władzę nad tobą trzeba to przyjąć i złożyć 

Mi jako ofiarę. Ofiarowanie Mi takich sytuacji i problemów da nieporównanie 

więcej niż próby walki na własną rękę.  

Wszelka niezgoda, wszelka walka jest złem. Dobrem jest: ofiara i modlitwa, i 

miłość. 

WIELKI CZWARTEK. Pokutą jest wszystko, co wymaga wysiłku, 

wyrzeczenia, cierpienia fizycznego lub psychicznego. Najlepiej, kiedy łączy się 

z pomocą innym – bardziej z pomocą służącą budowaniu duszy niż z troską o 

ciało. 

 



WIELKI PIĄTEK.  Uważaj na myśli. Od nich zależy twój rozwój 

i postępowanie za Mną. Dobro lub zło zaczyna się od myśli. Myśl ma moc 

twórczą i choć nie zdajesz sobie z tego sprawy, twoje myśli nieustannie tworzą 

dobro lub zło.  

Dobro wówczas, gdy wnoszą coś konstruktywnego w twoje działanie wobec 

ciebie lub innych w zakresie rozwoju duchowego. Zło, gdy są nijakie. Gdy 

pochłaniają czas, który mógłby być wykorzystany twórczo. Powodują 

wówczas ogólnie rozleniwienie i marazm duchowy.  

Większym złem jest myślowe trwanie i lubowanie się w rzeczach, ludziach, 

własnych ambicjach. Takie myśli blokują pójście za Moim wezwaniem. 

Prowadzą na inną boczną drogę. Coraz bardziej oddalają ode Mnie. To jest 

gorsze niż zastój.  

Najgorsze są myśli zawierające zwątpienie i bunt. Bunt rodzi walkę, a walka 

jest złem najbardziej płodnym – wyzwalającym zło u innych. Jest to pójście w 

przeciwną stronę. Początkiem zwątpienia i buntu jest ocenianie. Wasze, ludzkie 

ocenianie jest błędne, bo oparte o własną miarę. Człowiek – żaden – nie jest 

wzorem i nie może traktować się jako wzorzec czegokolwiek czy kogokolwiek.  

Wzorcem i Prawdą Ja jestem. Jedynie Moja ocena jest prawdziwa. Jedynym 

pozytywnym sposobem oceniania jest posługiwanie się Mną jako wzorcem. To 

także był powód Mojego człowieczego życia wśród was.  

Ważniejsze jest jednak – chcę pouczyć innych – pouczać ich przykładem 

własnej postawy, postępowania, mądrości, łagodności i innych cech, których 

wzór wam dałem, niż słowami. Przy pouczeniach słowami jest zawsze ryzyko 

braku potwierdzenia w czynach. A brak takiego potwierdzenia, zwłaszcza 

sprzeczności, rodzą właśnie zwątpienie i bunt u innych. Czyli to, co jest 

najgorsze.  

Przepraszać trzeba za myśli, które są początkiem złego czynu. Niech myśli 

będą przy Mnie, niech będą wypełnione modlitwą – wtedy nie będzie w nich 

miejsca na zło. Jeśli myśli wypełnione są dobrem, nie zrodzi się w nich zło. 

Lepiej wypełnić je dobrem niż później tracić energię na usuwanie zła, które się 

rozrasta i zakorzenia. Bądź przy Mnie, będziemy wspólnie budować dobre 

myśli w tobie. Jeśli oddasz Mi je, zatroszczę się, aby rosło i rozkrzewiało się w 

nich dobro.  



C A Ł U N   T U R Y Ń S K I 

PASJA CHRYSTUSA WEDUG CAŁUNU 
ŚCIĄGNIĘCIE Z KRZYŻA Po ściągnięciu z krzyża, ciało Pana Jezusa 

zostało złożone na płótnie Całunu, a następnie przytuliła je Boleściwa Matka. 

O takim przebiegu wydarzeń ma świadczyć tzw. krwawy pasek, który jest 

śladem po sączeniu się strużki krwi z rany w boku Zbawiciela. Przeszkodą, 

która zmieniła kierunek jego przepływu, mogła być ręka lub kolano Maryi. 

Ciało Pana Jezusa złożono do grobu bez obmycia. Wynikało to z przepisów 

prawa żydowskiego, zalecającego, by w przypadku gwałtownej śmierci 

pozostawić krew na ciele zmarłego. 
TAJEMNICA ZNIKNIĘCIA CIAŁA A ZMARTWYCHWSTANIE 

A jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze 

nauczanie, próżna jest także wasza wiara… Tymczasem jednak 

Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli 

(Kor 15,14-20) 

W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc 

przygotowane wonności. Kamień został odsunięty od grobu. 

A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego 

były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn 

w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz 

tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród 

umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał” (Łk 24,1-6) 

Całun Turyński potwierdza Prawdę o Zmartwychwstaniu Jezusa. Według 

hematologów analizujących ślady krwi, martwy Mężczyzna został owinięty w 

płótno i chusty około 2,5 godziny po śmierci, ale nie mógł przebywać w nich 

dłużej niż 36 godzin – gdyż nie ma na nich żadnych śladów rozkładu. Badacz 

Gino Zaninotti na podstawie badań płótna i opisów ewangelicznych 

zrekonstruował sposób pochowania Jezusa Chrystusa. Szczególnie interesował 

się, w jaki sposób powstał wizerunek na Całunie i jakim „sposobem” ciało 

owinięte w płótno i chusty mogło opuścić ten szczelny 

 



 „kokon”. Według badających ten fenomen fizyków, odbicie postaci ludzkiej 

na Całunie dokonało się w skutek wybuchu ogromnej energii wewnątrz owego 

„kokonu”. Ta energia spowodowała „przypalenie” włókien płótna w taki 

sposób, że nie jest możliwe jego zmycie. Nie można go też niczym wybawić. 

Uczeni twierdzą, że ciało jakby wyparowało, wydzielając promieniowanie, 

które miało ukształtować ten cudowny wizerunek. Jest wysoce 

prawdopodobne, że w chwili wytwarzania tego promieniowania ciało 

lewitowało. Tak opisuje to naukowiec, pracujący dla Międzynarodowego 

Ośrodka Badań nad Całunem Turyńskim (CIELT) Arnaud-Aaron Upinsky: Oto 

jedna z największych tajemnic Całunu: w jaki sposób martwe ciało, odrywając 

się od tkaniny, w ogóle jej nie dotknęło. Uleciało na zewnątrz, w najmniejszym 

stopniu nie poruszając włókien, nie rozdzierając ich ani nie przesuwając 

istniejących plam krwi. Dla normalnego ciała, podlegającego prawom natury, 

jest to nie możliwe. W żaden sposób nie można by wyjąć z Całunu zwłok 

pokrytych ranami, nie poruszając płótna i nie pozostawiając na nim żadnych 

śladów. Oto fakt decydujący i niemożliwy do podważenia przez żadną naukę. 

Można go wytłumaczyć jedynie „zdematerializowaniem” ciała, które uleciało 

z całunu na zewnątrz, nie podlegając już prawom natury – czyli tym, co 

chrześcijanie nazywają „Zmartwychwstaniem”. Reasumując, ten jedyny w 

swoim rodzaju obraz-fotografię utworzył wybuch ogromnej energii. Ciało 

przeniknęło przez lnianą tkaninę w niczym nie uszkadzając jej struktury. Na 

skutek tego „kokon” zwiotczał i opadł. To właśnie widok nienaruszonych, ale 

pustych płócien zdumiał św. Jana, który wreszcie zrozumiał słowa Pisma, że 

Mesjasz ma cierpieć, zostać zabity i ostatecznie powstać z martwych. Wtedy 

właśnie ujrzał i uwierzył (J 20,8). 
DODATKOWE INFORMACJE. Badania krwi z Całunu Turyńskiego 

wykazały, że należy ona do grupy AB, czyli tej samej, która pojawia się przy 

cudach eucharystycznych, jaki na innych relikwiach związanych z Męką 

Pańską. Znaleziono ją na ukazującej twarz Pana Jezusa Chuście z Manopello, 

uchodzącej za oryginał chusty św. Weroniki czy na Sudarionie z Oviedo, czyli 

chuście, w którą owinięta była głowa Zbawiciela. Na niej zachowało się odbicie 

twarzy. Stwierdzono, że jest to oblicze tego samego mężczyzny, który 

spoczywał w Całunie… 



JAK TRWOGA, TO DO BOGA…? 

To powiedzenie egzystuje w naszej ojczyźnie od dawna. Do kogo ucieka się 

dziecko, gdy jest zatrwożone? Do Ojca i Matki. Przypomina mi się „Trylogia” 

Henryka Sienkiewicza – doskonały obraz siedemnastowiecznej Polski. To 

także ten okres naszej historii, w którym Polacy przeżywali najazd Szwedów i 

Tatarów. Nasi przodkowie szukali pomocy nie tylko w broni, ale w 

miłosierdziu Bożym oraz u Matuli na Jasnej Górze, której broniono zaciekle, 

jako ostatniego bastionu wiary i polskości. A Lwów i śluby króla Jana 

Kazimierza? Wreszcie sam okrzyk „larum” – trwoga, zachęcał do wychodzenia 

z domu i współpracy całego narodu. Bóg, honor, Ojczyzna – to hasło rozwinęło 

się jako następny etap w historii. Aby nie sięgać za daleko, pragnę przypomnieć 

„Solidarność” i bezkrwawą rewolucję, która w efekcie przywróciła nam wolną 

Polskę. Towarzyszył tym przemianom Pan Bóg i Kościół, a w nim przede 

wszystkim Królowa Polski – Maryja. Kościoły „pękały w szwach”. A dzisiaj? 

Czyżby Bóg przestał być naszym Stworzycielem? W na terenie parafii Czarże 

mieszka około 1900 osób. Na niedzielnych Mszach św. można zobaczyć około 

200 osób. A młodzież i dzieci? Przyszłość naszego Kościoła? Przyszłość 

Narodu? Skąd ta obojętność? Maseczki i cała pandemia wygasła w ciągu paru 

godzin. O wojnie też słyszy się różne opinie. W szkołach ma powrócić PO. 

Rząd pracuje nad pozwoleniem na broń. Robimy wszystko, co w ludzkiej 

mocy. Sami. Historia uczy, że nasze pomysły są dobre tylko wtedy, gdy obok 

stoi Pan Bóg, który umiłował nas do szaleństwa. Ojciec, który zstępuje na 

tysiące ołtarzy każdego dnia i posługując się kapłanami, ludem, który jest Mu 

bez reszty oddany, błogosławi nam On rękami kapłana, mówi do nas On 

używając głosu kapłana. To Jezus Chrystus, a nie kapłan, zbiera nasze prośby, 

żale, uwielbienia i wyznania naszej Ku Nim miłości. Tej ostatniej pragnie 

najbardziej. Bóg jest Miłością, dlatego wie, że kiedy prawdziwie Go umiłujemy 

ustaną: pandemie, wojny, aborcje, eutanazje, surogacje i inne grzechy. Kiedy 

człowiek pogrążony jest w miłości – nie grzeszy, chce być dobry. Tak samo 

ludzkość, zajęta miłosnymi czynami, jest głucha na kuszenie szatana. Pan Bóg 

nie chce wojny, pandemii czy jakiejś innej okropności. To ludzie sami ją 

wybierają! Bóg Ojciec chce, abyśmy byli wolni, radośni, szczęśliwi. 

Drogowskazem do tej wolności są przykazania.  



W Y P E Ł N I A N K A  
 

SUPLIKACJE 

 

ŚWIĘTY 5……, ŚWIĘTY 1……, ŚWIĘTY A NIEŚMIERTELNY, 13…… 

14…… NAD NAMI. 

OD POWIETRZA, GŁODU, 7……. 8……. 9……, 10…… , 11……, 2…..! 

6…… NAGŁEJ I NIESPODZIEWANEJ ŚMIERCI, ZACHOWAJ NAS, 

12…….! 

MY GRZESZNI CIEBIE BOGA PROSIMY, 3…… 4……., PANIE! 

  

Dzisiaj popracujemy nad Suplikacjami. Jest to pieśń, wielka prośba, 

zanoszona do Boga Ojca w momentach trudnych dla Polski i Polaków. 

Pandemia, wojna na Ukrainie, napływ uchodźców z Ukrainy powoduje, że i my 

często śpiewamy tę pieśń, błagając o pomoc z nieba. 

  Proszę wstawić brakujące wyrazy i wypisać je w oznaczonej 

kolejności. 

 

1………. 2………. 3………. 4………. /./ 5………. /,/ 

6………. 7………. 8………. 9……….. 10………. 

11………. /./ 12………. 13………. 14………. /./ 

POWODZENIA. 
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