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PROŚMY BOGA OJCA O TO, ABYŚMY MIELI ODWAGĘ 

APOSTOŁÓW ŚWIADCZYĆ TAK JAK ONI O JEZUSIE 

CHRYSTUSIE I ZAWSZE „BARDZIEJ SŁUCHAĆ BOGA 

NIŻ LUDZI”. CHRZEŚCIJAŃSTWO TO SŁUCHANIE 

BOGA I POSŁUSZEŃSTWO JEMU SAMEMU. 

 

 

3 MAJA - DZIEŃ POŚWIĘCONY 

MARYI KRÓLOWEJ POLSKI, 

CZĘSTOCHOWSKIEJ 
 

Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ, 

MARYJO, 
 

TY ZA NAMI PRZEMÓW SŁOWO, 

MARYJO! 
 

OCIEMNIAŁYM PODAJ RĘKĘ, 

NIEWYTRWAŁYM SKRACAJ MĘKĘ, 
 

TWE KRÓLESTWO 

WEŹ W PORĘKĘ, MARYJO! 

 

 

 

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


FATIMSKIE „ŻĄDANIE”  

A WOJNA W UKRAINIE 

 

Jesteśmy świadkami wielkich wydarzeń, które mają korzenie 

w objawieniach Matki Bożej w Fatimie. Dlatego jeszcze raz chcę przypomnieć 

te fragmenty objawień, które mówią o Rosji, a w dalszych wypowiedziach 

przytoczę zdarzenia, które już miały miejsce i są owocami działań Kościoła  

13 lipca 1917 roku Matka Boża powiedziała pastuszkom z Fatimy: 

„Aby zapobiec wojnie zażądam poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu 

Sercu i zadość czyniącej Komunii św. w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli 

wysłuchają moich próśb, Rosja się nawróci i zapanuje pokój. Jeżeli nie, 

rozsieje swe błędy po całym świecie, doprowadzając do wojen 

i prześladowań Kościoła”. Matka Boża nie mówiła o prośbie, lecz żądaniu – 

„żądam”. Dzieci z Fatimy nie wiedziały, co to jest Rosja, nie miały pojęcia 

o błędach o jakich mówiła Maryja, ale sumiennie przekazały słowa 

Najświętszej Panienki.  

13 lipca 1929 roku siostra Łucja miała kolejne objawienie dotyczące 

Rosji. Ujrzała Matkę Bożą, która powiedziała: „Nadszedł czas, kiedy Bóg chce, 

by Ojciec Święty w jedności z biskupami całego świata poświęcił Rosję 

mojemu Niepokalanemu Sercu. To ją uratuje. Sprawiedliwość Boża potępiła 

wiele dusz za grzechy popełnione przeciwko mnie, dlatego przychodzę, by 

prosić o zadośćuczynienie. Poświęć się w tej intencji i módl się”. W maju 1936 

roku siostra Łucja zanotowała kolejną informację na temat Rosji: 

„Rozmawiałam z Panem Jezusem na temat poświęcenia Rosji. Pytałam Go, 

dlaczego nie nawróci Rosji bez Ojca Świętego i Jego aktu poświęcenia”. Jezus 

odpowiedział: „Ponieważ chcę, aby cały mój Kościół uznał w tym 

poświęceniu tryumf Niepokalanego Serca Maryi, tak by kult Jej 

Niepokalanego Serca mógł się później rozszerzyć obok nabożeństwa do 

Mego Serca”. 

Taka jest kolejność objawień dotyczących poświęcenia Rosji. Przez 

następne lata siostra Łucja zabiegała o to, aby papież dokonał tego aktu. 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (1)  

KATECHIZM KOŚCIŁA KATOLICKIEGO 

INFORMACJE WSTĘPNE 

W lipcu tego roku miną 4 lata, od kiedy w naszej parafii ukazuje się biuletyn 

„Czarżeńska Pani”. Początki były trudne, ale dały wstęp do wejścia w krąg 

wiedzy o Piśmie Świętym i wiedzy o Panu Bogu. To był główny nurt, a wokół 

niego poznawaliśmy różne materiały formacyjne ( jak często te wypowiedzi 

nazywał ks. Proboszcz). Podsumowując ten okres należy stwierdzić, że 

próbowaliśmy poznać to, co stanowi podstawę naszej wiary – informacje 

przekazane przez samego Boga w Piśmie Świętym.  Księga ta jest pismem 

natchnionym. To znaczy, że powstała przez tysiące lat – najpierw jako 

przekaz ustny – a potem treść jej spisywali, jak np.: Syrach, Dawid, Jeremiasz, 

Izajasz, Baruch i wielu innych, pod wpływem Ducha Świętego. Stary i Nowy 

Testament był nieomalże streszczany, bo nie można umiłować Boga lub 

kogoś innego nie znając Go lub ich. Po tych Świętach Wielkiej Nocy i Niedzieli 

Miłosierdzia Bożego przyszedł czas na nowy etap. Otóż człowiek ma dobre, 

wręcz bardzo dobre cechy, ale też i złe. Te ostatnie dotyczą naszej dumy. 

Jesteśmy jedynymi stworzeniami, które potrafią myśleć, decydować. To nie 

tylko człowiek ( Adam i Ewa ), ale także anioł - Lucyfer, myśleli, że mogą być 

takimi jak Bóg. Mogą przewodzić innym i zniewalać innych. To przecież nie 

prowadzi do szczęścia i nie jest obrazem miłości. Dlatego Jezus Chrystus, 

który przybył, by ratować swoje stworzenie ustanowił Kościół, który ma stać 

na straży Prawa Bożego, Ewangelii, by świadczyć o Bogu, który jest Prawdą. 

Dlatego będę próbowała przedstawić nauczanie Kościoła Katolickiego. 

Podstawowym pismem, na którym będziemy się opierać, będzie Katechizm 

Kościoła Katolickiego opracowany po Soborze Powszechnym Watykańskim 

II. Inspiratorem powstania tego wielkiego dzieła był: „ Jan Paweł II Biskup 

Sługa Sług Bożych NA WIECZNĄ RZECZY PAMIĄTKĘ” A odbiorcami ustalonych 

prawd są: „Do czcigodnych Braci Kardynałów, Patriarchów, Arcybiskupów, 

Biskupów, Kapłanów, Diakonów i wszystkich członków Ludu Bożego”. 

 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (2) 
CZŁOWIEK ZNAJĄCY I KOCHAJĄCY BOGA 

 

Bóg – Stworzyciel nasz, który jest Miłością – przygotował nam szczęśliwe 

życie. On nas nie opuszcza, wspomaga, byśmy mogli Go odnaleźć i umiłować. 

Obdarza nas Duchem Świętym, abyśmy stali się Jego dziećmi.  

O tym nauczał Jezus Chrystus. Takim podsumowaniem, testamentem Jezusa 

jest Jego modlitwa w Ogrodzie Oliwnym, którą św. Jan umieścił w rozdziale 

17. swojej Ewangelii: „Ojcze… to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, 

jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa 

Chrystusa”(J 17,1:3). Dlatego Jezus Chrystus rozesłał Apostołów, by ci 

nauczali o Bogu i chrzcili niewiernych i pogan. W ten sposób rodzina, jaką jest 

Kościół, rosła w liczebność swoich członków. Bóg, nasz Zbawiciel, „pragnie, 

by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2, 3-

4). Na mocy rozesłania Apostołów wszyscy jesteśmy powołani do tego, by 

słowem, czynem i przykładem szerzyć Dobrą Nowinę – Ewangelię. Dla nas 

jest ważny fakt, który podają Dzieje Apostolskie, że „nie dano ludziom pod 

niebem żadnego innego imienia, w którym mogliśmy być zbawieni” (Dz 4,12) 

tylko imię JEZUS. Jedną z najwcześniejszych form przekazywania wiary jest 

stosowana do dziś katecheza. W jednej z adhortacji apostolskiej św. Jan 

Paweł II tak ją określił: „Katecheza jest wychowaniem w wierze dzieci, 

młodzieży i dorosłych; obejmuje przede wszystkim wyjaśnienie nauki 

chrześcijańskiej, podawane na ogół w sposób systematyczny i całościowy w 

celu wprowadzenia wierzących w pełnię życia chrześcijańskiego”. Zatem 

jesteśmy zobowiązani, jako ludzie świadomi i z odpowiedzialnością 

wybierający życie w Chrystusie do tego, abyśmy znali Boga i wierzyli w Niego. 

Co oznacza „wiedzieć”? Na to pytanie odpowiedź jest łatwa. Ale co znaczy 

„wierzyć”? Katechizm definiuje to tak: „Wiara jest odpowiedzią człowieka 

daną Bogu, który mu się objawia i udziela, przynosząc równocześnie obfite 

światło człowiekowi poszukującemu ostatecznego sensu swego życia. Tylko 

w Bogu znajduje człowiek prawdę i szczęście. 

 



ŚW. MARIA MAGDALENA – PATRONKA 

NAWRÓCONYCH GRZESZNIKÓW, OGRODNIKÓW, 

FRYZJERÓW 

I WYTWÓRCÓW PERFUM 

Marię z Magdalii (Galilea) znamy raczej 

jako Marię Magdalenę; była ona i jest 

prawdziwą zagadką dla wszystkich 

egzegetów i hagiografów od 

średniowiecza aż po nasze czasy. Choć czci się ją zarówno w Kościele 

Wschodu, jak i Zachodu, to jednak może okazać się postacią tylko fikcyjną. 

W Ewangeliach pojawiają się trzy Marie. Pierwsza to Maria z Betanii, siostra 

Łazarza i Marty, która wylała kosztowne wonności na głowę Jezusowi. Drugą 

Marię wspomina św. Łukasz w swojej Ewangelii: obmyła ona stopy Jezusa 

łzami i drogim olejkiem – stąd często przedstawiana jest z niewielką amforą. 

Trzecia z Marii to właśnie Maria Magdalena, która usługiwała Panu, będąc 

przy Nim na Golgocie i namaszczając Jego ciało przed złożeniem do grobu. 

To jej jako pierwszej Chrystus oznajmił swoje zmartwychwstanie. Historia 

ludowa nie zajmuje się tymi subtelnościami. Maria Magdalena jako 

cudzołożna grzesznica? To nieistotny szczegół. Ta kobieta poświęciła swe 

życie Mesjaszowi i trwała przy Nim do ostatnich chwil. Takie zwyczajne 

życie i taka banalna historia wystarczyły, by stała się bardzo popularną świętą. 

Po śmierci miała zostać pochowana w Efezie, tymczasem jej szczątki znajdują 

się ponoć i w Vezelay i w Sain-Maximin, i Sainte-Beaume oraz w Saintes-

Maries-de-la-Mer…   



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (3) 

O BOGU I BOŻKACH 

Spójrzmy na historię ludzkości, na jej początek, który uwidacznia nie 

tylko Boga, który pragnie miłować i być miłowanym, ale także 

pragnienie człowieka poszukującego miłości, poszukującego Boga. 

Najpiękniej wyraża to początek jednego z Psalmów: „Jak łania 

pragnie wody ze strumienia, tak dusza moja pragnie Ciebie 

Boże”(Ps 42). 

Wszystko zdarzyło się na początku. Bóg, który jest Miłością, stworzył 

człowieka z miłości i powołał Go do miłości. Do kochania najpierw 

Boga, a potem całego stworzenia, które wyszło z Jego ręki. 

Rozradowany człowiek zaczyna odnajdywać cel i spełnienie swojego 

życia w Bogu. Dziękuję Ci Panie, żeś mnie tak cudownie stworzył. Aby 

kochać trzeba najpierw poznać i znać przedmiot miłości. Zatem trzeba 

znać Boga. Dlatego Jahwe dał człowiekowi mądrość, rozum zdolny do 

poznania. Przez proroka Jeremiasza odkrył swoje Boskie zamiary: 

„Dałem im serce zdolne do poznania Mnie, że Ja jestem Jahwe”. 

Serce, w języku biblijnym, to władza poznania, myślenia, decydowania. 

Tak stworzony człowiek i tak wyposażony przez Pana Boga wyszedł z 

raju jako człowiek wędrowiec, by pielgrzymować przez życie, przez 

całe wieki i wrócić z powrotem do Boga. Znowu znaleźć się w Jego 

Ojcowskich dłoniach i na wieki doświadczać, że jest On Miłością. W 

związku z tym filozofia określa człowieka jako stworzenie religijne. 

Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, gdyż został on 

stworzony przez Pana Boga i dla Boga. Dlatego człowiek jako z natury 

stworzenie religijne, jest wewnętrznie ukierunkowany i zobowiązany 

do uznania, że jest Bóg jako początek, trwanie i cel jego istnienia.  

Tutaj zaczyna się dramat religijny człowieka. Jeżeli człowiek nie uzna 

istnienia Pana Boga, wtedy automatycznie uznaje surogat prawdziwego 

Boga, czyli bożka. Spójrzmy na otaczającą nas rzeczywistość. 



Człowiek czyni sobie ogromną ilość takich bożków. Jako stworzenia 

religijne nie uznajemy próżni. Jeżeli wykorzeni Pana Boga ze swojego 

życia, to automatycznie w Jego miejsce wchodzi bożek. Są nimi np. 

różne programy telewizyjne, które musimy obejrzeć, wróżka, hazard, 

popularyzowane ideologie itp.. Dlaczego? Bo człowiek w przestrzeni 

duchowej, nie toleruje próżni i kiedy zabraknie Boga, to w to miejsce 

wchodzi coś innego, coś, co nie służy człowiekowi i jego rozwojowi. 

Max Scheler, filozof niemiecki, stwierdził: „Człowiek wierzy albo w 

Boga, albo w bożka”. I tu jest prawdziwy problem. Nie chciałeś 

wierzyć w Boga, to będziesz wierzył w partię, sekretarza, w pieniądze 

lub kobietę, mężczyznę. Dlatego należy czuwać nad swoim 

pragnieniem Boga. I nieustannie wysłuchiwać się w wezwanie Boże: 

Nie będziesz sobie czynił bożków. To pragnienie Boga pobudza 

człowieka do nieustannego szukania Go w różny sposób, na różnych 

drogach. Na drodze rozumu, wiary, na drodze doświadczenia 

mistycznego, poznania wielkości i piękna stworzenia, poznaje się przez 

podobieństwo ich stwórcę. Człowiek może też zagubić to pragnienie 

Boga. Cyprian Kamil Norwid kiedyś pisał: „Najniewdzięczniejszy 

twór na świecie – człowiek!” Rzeczywiście, człowiek jest uosobieniem 

niewdzięczności wobec Boga, który go stworzył, wyposażył w różne 

władze, talenty, a ten nie uznaje Go. Psalmista uważa to za najgłębszą 

głupotę. „Głupi mówi w sercu swoim: nie ma Boga”. Tę ocenę wyraża 

sam Bóg. W Księdze Jeremiasza czytamy: „Podwójne zło popełnia 

mój naród, opuścili Mnie: Źródło żywej wody, żeby wykopać sobie 

cysterny popękane, które nie utrzymują wody”. Lew Tołstoj pisze: 

„Jeżeli człowiek dziki przestaje wierzyć w swojego drewnianego 

bożka, to nie znaczy, że nie ma Boga, ale to znaczy, że prawdziwy 

Bóg nie jest z drewna”. 

 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

Ruszyła aplikacja Dzieło Biblijne zawierająca m.in. komentarze 

do czytań oraz mapę miejsc w Ziemi Świętej 

Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II uruchomiło aplikację 

„Dzieło Biblijne”. Jej celem jest promocja wiedzy na temat 

Pisma Świętego, pomoc w refleksji nad czytaniami 

liturgicznymi i popularyzacja badań biblijno-teologicznych.  

Aplikacja „Dzieło Biblijne” będzie nieustannie rozbudowywana.  Zawiera 

ona Biblię Tysiąclecia (wyd. piąte z przypisami) oraz obszerny komentarz do 

wszystkich czytań niedzielnych, łącznie z psalmem responsoryjnym. 

Obejmuje ona opis kontekstu konkretnych perykop, biblijne teksty paralelne, 

interpretację Ojców Kościoła, interpretację tekstu w nauczaniu Kościoła z 

odesłaniem do opracowań biblijnych, mapę miejsc w Ziemi Świętej oraz 

liczne artykuły. Będzie można znaleźć w niej analizę wybranych słów, a także 

przykładową homilię biblijną oraz medytację nad Słowem Bożym zgodnie z 

metodą Lectio divina, inspiracje tekstów. Dodatkowo znaleźć tam można 

zdjęcia różnych dzieł sztuki, które mogą stać się inspiracją. Wielu malarzy, 

zwłaszcza renesansowych, było świetnymi znawcami teologii i Pisma 

Świętego m.in. Michał Anioł, który wymalował freski w Kaplicy 

Sykstyńskiej. Aplikacja powstała z inicjatywy Sekcji Nauk Biblijnych 

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz moderatorów 

diecezjalnych Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II. Autorami tekstów są polscy 

bibliści oraz alumni seminariów duchownych. Zapraszamy parafian do 

zapoznania się z aplikacją. Ściągnąć ją można za darmo w Google Play oraz 

App Store. 



KOLOROWANKA DLA NAJMŁODSZYCH 
 

 

 

 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

JAJKA SADZONE Z POMIDORAMI I CZARNYM PIEPRZEM 

 

Składniki: 3 jajka * 1 duży pomidor * olej * czarny pieprz * sól do smaku. 

Wykonanie: Jajka wybijać po jednym do miseczki i ostrożnie wlewać do 

większego naczynia, żeby nie uszkodzić żółtek. 

Pomidora sparzyć wrzątkiem i obrać ze skórki, a następnie pokroić w kostkę. 

Na patelni o nieprzywierającej powłoce rozgrzać olej. Przelać jajka, dodać 

pokrojone pomidory i lekko zamieszać. Posypać po wierzchu świeżo 

zmielonym pieprzem i lekko posolić do smaku. Smażyć, aż białko się zetnie, 

a żółtko pozostanie niemal płynne. Delikatnie podważyć drewnianą łopatką i 

zsunąć na talerz. 

 

 

SMA 

CZNE 

GO!!! 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 

W diecie cukrzycowej bardzo ważne jest jadanie chudego białka 

w każdym posiłku. Jajka spełniają ten warunek. Białko ma 

niewielki wpływ na stężenie glukozy we krwi. Do jego strawienia 

organizm potrzebuje sporo energii. Po zjedzeniu białka długo nie 

czujemy głodu, nie będziemy więc podjadać między posiłkami. 
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