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ZMARTWYCHWSTAŁ PAN, ALLELUJA! 

“DLACZEGO SZUKACIE 

ŻYJĄCEGO WŚRÓD 

UMARŁYCH? NIE MA GO 

TUTAJ; 

ZMARTWYCHWSTAŁ”. 

WSZYSTKIM CZYTELNIKOM 

BIULETYNU „CZARŻEŃSKA PANI” 

ŻYCZYMY BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA, WIELU ŁASK OD 

ZMARTWYCHWSTAŁEGO CHRYSUSA ORAZ PRZEDE 

WSZYSTKIM TEGO, BY JEZUS PRAWDZIWIE ZAMIESZKAŁ 

W NASZYCH SERCACH.  

ALLELUJA, JEZUS ŻYJE!  

ON JEST Z NAMI I W NAS, ALLELUJA! 

      KS. PROBOSZCZ MIROSŁAW KAŹMIERSKI 

              ORAZ CZŁONKOWIE REDAKCJI 

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


Jest taka Miłość, silniejsza niż śmierć… 

Cierpiący Sługa Jahwe, Mesjasz, miał grób "wyznaczony 

z bezbożnymi i w śmierci swej był na równi z bogaczem" (zob. Iz 53,9). 

Kamień, pieczęć, straż. Bogaty i zarazem dobry i sprawiedliwy Józef 

z Arymatei użyczył swojego grobu. Czy miał świadomość tego, że nie 

odstępuje na wieki, a tylko na trzy dni?  

Bóg, zakochany w człowieku, jest wierny swemu stworzeniu nie 

tylko "po grób". Cudownie wyraża to ikona "Zstąpienie do piekieł". 

Dynamiczna postać Jezusa, depczącego skrzyżowane nad otchłanią bramy 

piekielne, w prześwietlonych szatach, niczym błyskawica przecina 

rzeczywistość piekła. Prawą ręką wyciąga Jezus ze śmiertelnego snu 

Adama, zaś lewą przywraca do życia Ewę, która klęczy w swym grobie. Nie 

na próżno św. Mateusz, opisujący wydarzenia po śmierci Jezusa, powie: 

"Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy pomarli, powstało. 

I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu weszli oni do Miasta 

Świętego i ukazali się wielu" (zob. Mt 27, 51-53). Wówczas pierwszym 

wyznawcą staje się setnik, który wraz z podległymi mu żołnierzami wyznał: 

"Prawdziwie, Ten był Synem Bożym" (zob. Mt 27,54). 

Bóg Ojciec tak nas umiłował, że dał za nas swego Syna 

Jednorodzonego. Chrystus Jezus tak nas umiłował, że zstąpił za nas do 

piekieł. My stajemy się obrazem Trójcy, gdy oddajemy swoje życie sobie 

nawzajem. Bez wzajemnej miłości nie me prawdziwego wyznanie wiary. 

J. P. Sartre nie ma racji, mówiąc że piekło te inni ludzie. Piekłem jestem ja, 

jeśli odrzucam z nienawiścią wszelkie międzyludzkie więzi.  

Wraz z Jezusem pogrzebane zostały nadzieje Jego uczniów. Prysła 

wiara. Pękły więzi. Pozostała jedynie Miłość.  

Biegną do grobu w wielkanocny poranek 3 niewiasty, aby namaścić 

Pana. Przeniknięte powinnością religijnej posługi. Wiedziały również, że 

żołnierze pilnują tego miejsca. „Kto nam odsunie kamień od wejścia do 

grobu?” - pytały. Spójrz, jakie trudności - wielkie i małe - od razu są 

widoczne. Lecz jeśli się kocha, nie zważa się na przeszkody i działa się 

odważnie, zdecydowanie, po bohatersku. 

Piekło i jego potencjalni mieszkańcy lękają się Dawcy Życia, który 

martwych od wieków wskrzesza, śmiercią śmierć zwycięża. Z Miłości 

znowu rodzi się wiara: dotykanie ran, rozmowa. Z tej Miłości, jak 

z obumarłego ziarna, wyrasta nadzieja: "Przyjdzie godzina, w której 

i na grobach naszych zniszczony będzie smutny napis ´zmarł´, a wyryte 

Bożym palcem zostanie, jak dziś na Grobie Chrystusa: ´zmartwychwstał´". 



O W O C E 

Z M A R T W Y C H W S T A N I A 

B R A M A  L U D Z K O Ś C I 

K R Z Y Ż 

 

CYPRIAN KAMIL NORWID: 

KRZYŻ I DZIECKO 

 

„Ojcze mój, twa łódź 

Wprost na most płynie. 

Maszt uderzył! … Wróć! 

Lub wszystko zginie. 

Patrz, jaki tam krzyż, 

Krzyż niebezpieczny! 

Maszt się niesie wzwyż, 

Most mu poprzeczny”. 

”Synku trwogi zbądź! 

To znak zbawienia! 

Oto wszerz i wzwyż 

Wszystko toż samo”. 

„Gdzie się podział krzyż?” 

„STAŁ SIĘ NAM BRAMĄ!” 

 



W literaturze znajdowałam określenie „brama”, które najczęściej odnosiło 

się do osoby Pana Jezusa. Rzeczywiście On jest BRAMĄ. 

Kiedy podróżujemy mamy czas na poznanie drogi i prawdy o niej. 

Przemierzamy okolice, których poznanie rośnie razem z nami. Tu jest 

kościół, tam miasteczko, a w nim …, gdzie indziej rzeka z promem na drugi 

brzeg, a jeszcze tory i pociąg, opodal lotnisko. … Tymi środkami możemy 

się poruszać i granice naszego świata się poszerzają. Nagle stajemy przed 

bramą i … świat się zmienia. Jego cechy zależą już teraz od ludzi, którzy 

tam żyją. Brama wprowadza nas do nowego świata. Tak w skrócie można 

przedstawić słowa Pana Jezusa: „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. 

Słuchanie, a przede wszystkim poznanie i pamiętanie słów Boga, słów 

Jezusa, pozwala nam obumrzeć dla starego życia i zmartwychwstać dla 

nowego. Pan Jezus boską mocą pokonał śmierć. ZMARTWYCHWSTAŁ. 

Każdy człowiek, który pragnie zostać zbawiony i mieć życie wieczne, może 

przyczynić się do swojego zmartwychwstania. Pan Bóg bardzo ukochał 

człowieka. Obdarzył go rajem, gdzie wszystko było doskonałe. Pierwszy 

człowiek – Adam, niestety, nie pojął wagi swojej roli. On i Ewa znali tylko 

dobro, którego Bóg pragnął dla człowieka i w zamian oczekiwał 

posłuszeństwa jako wyrazu ludzkiej miłości ku Niemu. Przed nimi rosło 

drzewo, którego owoce mogły dać poznanie dobra i zła. Kuszenie Ewy. 

Adam, jako jej pośrednik do Pana Boga, daje się Ewie przekonać do 

przekroczenia tej bramy, dzięki czemu będą mogli poznać wszystko! 

Nauczanie Boga zostało odrzucone. Raj też musieli opuścić. Weszli do 

nowego świata pełnego morderstwa, wojen, grabieży, okrucieństw. Świata 

bez Pana Boga. Miłosierny Ojciec nie opuścił dzieci i postanowił sam ich 

ratować. Bramą Jego przyjścia tu na ziemię stała się przeczysta Panna 

Maryja – nowa Ewa. Zupełne przeciwieństwo Ewy. Ona dała Ciało Bogu – 

Jezusowi Chrystusowi. Trzydzieści lat byli razem. W Kanie Galilejskiej 

Maryja skłoniła Jezusa do wypełnienia Jego misji. Tu okazała się 

stanowczość Chrystusa: „Czy to Twoja lub moja sprawa Niewiasto?” Nie, 

nie była to ich sprawa, ale Boga Ojca. Pewnie „godzina nadeszła” i misja się 

rozpoczęła. To był także początek zderzenia się dwóch    

 



światów. Prawda i pycha. ”Jezus powiedział do Żydów i arcykapłanów: kto 

jest z Boga, słów Bożych słucha; wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie 

jesteście”. 

Ludzka zazdrość, zawiść, obrona pozycji w społeczeństwie, chęć władzy 

doprowadziła do największej zbrodni ludzkości. W dniu Paschy, kiedy w 

świątyni zabijano baranki na ofiarę, zamordowano Człowieka niewinnego – 

Człowieka i Boga, który miał tylko jedno pragnienie, aby wszyscy ludzie 

wypełniali Jego przykazania. Aby ci ludzie poznawszy Słowo Boże byli 

radośni, szczęśliwi i mieli życie wieczne. Krzyż stał się kolejną BRAMĄ – 

Paschą – Przejściem z życia, w którym panuje grzech, zbrodnia, żądze do 

życia wiecznego, opromienionego światłem Boga. Zmartwychwstanie. Do 

zrozumienia tego aktu przygotowywały nas artykuły o Całunie Turyńskim. 

 

 

 

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT I KAPŁAŃSTWO 

 

Największym owocem Zmartwychwstania jest obecność Pana Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie, czyli w Jego Ciele i Krwi. Z Eucharystią wiąże 

się zupełne oddanie kapłanów. Jakże innych od tych, którzy przedstawieni 

zostali w Starym Testamencie. Po ustanowieniu Eucharystii podczas 

Ostatniej Wieczerzy, to sam Jezus, używając ofiarowanych Mu przez 

kapłanów rąk, głosu, dokonuje przemiany chleba i wina w swoje Ciało 

i Krew. Przed Chrystusem funkcja kapłana sprowadzała się do składania 

ofiar całopalnych ze zwierząt. Klasycznym przykładem literatury 

wyjaśniającej zasady naszej wiary jest książka Tomasza á Kempis: 

O naśladowaniu Chrystusa. Poniżej cytuję obszerny fragment tej książki 

mówiący o Najświętszym Sakramencie i kapłaństwie - dwóch owocach 

Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. 

1. Głos Chrystusa. Gdybyś miał czystość aniołów i świętość Jana 

Chrzciciela, jeszcze nie byłbyś godzien ani przyjmować, ani sprawować 

tego Sakramentu. Nie jest dziełem ludzkiej zasługi, że człowiek poświęca 

i sprawuje Sakrament Chrystusa i pożywa Chleb aniołów. Kapłaństwo – to 



wzniosła tajemnica i wielka godność. Kapłani otrzymali to, czego nie dano 

aniołom. Jedynie kapłani, należycie w Kościele wyświęceni, mają władzę 

składania w ofierze i poświęcania Ciała Chrystusa. Kapłan jest wprawdzie 

ofiarnikiem Bożym, z rozkazu i ustanowienia Boga posługującym się Jego 

słowami, lecz głównym i niewidzialnie działającym sprawcą Sakramentu 

jest sam Bóg, którego woli wszystko służy i podlega.  

2. Stąd w tym Najświętszym Sakramencie winieneś więcej wierzyć 

wszechmocnemu Bogu niż własnym zmysłom czy widzialnym znakom. Do 

sprawowania Sakramentu należy więc przystąpić ze czcią i bojaźnią. Bacz 

na siebie i pamiętaj, czyją władzę i posługę zlecono ci przez włożenie rąk 

biskupich. Zostałeś kapłanem. Wyświęcono cię do sprawowania 

Sakramentu, staraj się więc wiernie, nabożnie i w swoim czasie składać 

Bogu ofiarę i zachowywać się nienagannie. Nie umniejszyłeś sobie ciężaru; 

przeciwnie, zostałeś skrępowany ściślejszym węzłem karności i jesteś 

zobowiązany dążyć do większej doskonałości i świętości. Kapłan powinien 

posiadać wszystkie cnoty i dawać innym przykład dobrego życia. Cały tryb 

jego postępowania ma być wzorowany nie na pospolitym postępowaniu 

ogółu ludzi, lecz na postępowaniu aniołów w Niebie albo ludzi doskonałych 

na ziemi.  

3. Ubrany w święte szaty zastępuje Chrystusa, aby ze czcią i pokorą błagać 

Boga za siebie i cały lud. Przed sobą i za sobą ma znak krzyża Pańskiego 

dla nieustannej pamięci o Męce Pana. Z przodu na ornacie nosi krzyż, by się 

pilnie wpatrywał w ślady Chrystusa i żarliwie w nie wstępował. Ma krzyż 

wyszyty za sobą, aby umiał cierpliwie i dla Boga znosić wszelkie 

wyrządzone mu przykrości; krzyż przed sobą, aby opłakiwał swoje grzechy; 

za sobą, by przez współczucie opłakiwał upadki innych, pomny że jest 

ustanowiony pośrednikiem między Bogiem a grzesznikami. Niech więc nie 

ustaje w modlitwie sprawowaniu ofiary, aż uprosi łaskę i Boże zmiłowanie. 

Kiedy kapłan odprawia Mszę świętą – Boga uwielbia, uwesela aniołów, 

buduje wiernych, wspiera żywych, uprasza pokój zmarłym, a sam staje się 

uczestnikiem wszelkiego dobra. 

 

 



ŚWIĄTECZNA KOLOROWANKA 

 

 



EUCHARYSTIA 

 

Eucharystia jest „Źródłem i szczytem całego życia 

chrześcijańskiego”. Pan Jezus ustanowił ten 

Sakrament podczas Ostatniej Wieczerzy i związał 

z Nim swoją obecność w świecie. „Wziął chleb, 

odmówiwszy dziękczynienie, połamał go i podał, mówiąc: „To jest Ciało 

moje, które za was będzie wydane; to czyńcie na moją pamiątkę”. 

Jezus chciał nie tylko, by o Nim pamiętać ale także, by powtarzać Jego gesty 

i słowa. Kościół od początku wiernie spełnia ten nakaz. Podczas każdej 

Mszy św. upamiętnia Mękę i Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, a On te 

wydarzenia uobecnia i aktualizuje. W chwili konsekracji – mocą Ducha 

Świętego i słów Pana Jezusa – chleb i wino przeistaczają się w Ciało i Krew 

Chrystusa. Jest to tajemnica TRANSSUBSTANCJACJI: ZNAKI 

ZACHOWUJĄ SWÓJ ZEWNĘTRZNY WYGLĄD, ALE ZMIENIA SIĘ 

ICH ISTOTA. 

Eucharystię określa się na wiele sposobów, podkreślając różne aspekty 

i skutki tego Sakramentu: 

- WIECZERZA PAŃSKA – Ta nazwa odnosi się do Ostatniej Wieczerzy 

i do Uczty Godów Baranka w niebiańskim Jeruzalem. 

- ŁAMANIE CHLEBA – To gest charakterystyczny dla żydowskiego 

posiłku, powtórzony przez Pana Jezusa podczas Ostatniej Wieczerzy. Po 

tym geście uczniowie rozpoznali zmartwychwstałego Jezusa. W ten sposób 

pierwsi chrześcijanie nazywali swoją liturgię. 

 -KOMUNIA – Przez ten Sakrament jednoczymy się z Chrystusem i między 

sobą. „Ponieważ jeden jest chleb, przeto my liczni, tworzymy jedno 

ciało”(1 Kor 10,17). 

Eucharystia jest Sakramentem dla tych, którzy są w pełnej komunii 

z Kościołem. Nie można jej przyjmować, jeśli nie jest się ochrzczonym lub 

jest się w stanie grzechu ciężkiego. Jest „Anielskim Chlebem”, a zarazem 

Chlebem pielgrzymów i grzeszników. Potrzebujemy Eucharystii, by 

rozwijać w sobie życie Boże. 



ADORACJA EUCHARYSTYCZNA 
 

Adoracja jest następnym owocem Zmartwychwstania Pana Jezusa. To 

postawa człowieka, który staje w obecności Boga, przed Jego majestatem, 

mądrością i nieskończoną miłością. Jest to pokorne stawanie przed Bogiem 

w prawdzie i uznanie Jego wszechmocy i swojej małości. To stawanie 

w obecności Jezusa obecnego w sposób rzeczywisty pod postaciami chleba 

i wina konsekrowanymi podczas Mszy świętej. Adorować – to po prostu 

trwać przed Najświętszym Sakramentem w postawie okazującej szacunek 

wobec obecności Boga. Niezbędnym warunkiem adoracji Pana jest:  

1. Odrobina wiary w rzeczywistą obecność Boga w konsekrowanym chlebie 

2. Jesteś ty i Chrystus. 

ISTOTĄ ADORACJI JEST CISZA.  

To bardziej wsłuchiwanie się niż mówienie. „Owocem ciszy jest modlitwa, 

owocem modlitwy miłość, owocem miłości służba, owocem służby pokój” 

(Matka Teresa z Kalkuty). Adoracja, która nie przynosi owoców miłości, 

jest adoracją skupioną na samej sobie, czyli fałszywa. Adorujemy, bo 

pragnieniem Boga jest mieć człowieka „w Duchu i prawdzie”, aby móc 

w pełni rozlać swoją miłość na świat (por. J 4,23) Adorując pozwalamy 

Bogu, aby nas przemieniał i przez nas dzielił się swoją miłością z innymi. 

Św. Jan Maria Vianney zapytany, co robić podczas adoracji, odpowiedział: 

„On patrzy na mnie, a ja na Niego…. On mnie kocha, a ja pozwalam Mu 

kochać”.  

 

Jezusa ukrytego mam w Sakramencie czcić, wszystko oddać dla Niego,  

Jego miłością żyć! 

On się nam daje cały! Z nami zamieszkał tu, dla Jego Boskiej chwały

 życie poświęćmy Mu! 

Wiarą ukorzyć trzeba zmysły i rozum swój, bo tu już nie ma chleba, 

to Bóg, to Jezus mój! 



CUDA EUCHARYSTYCZNE 
Cud eucharystyczny jest efektem miłości Pana Boga dla tych ludzi, którym 

ciężko jest uwierzyć, że prawdziwe Ciało i Krew Jezusa Chrystusa zostały 

konsekrowane w mały kawałek chleba i kielichu wina. Konsekrowanie ma 

bliskie znaczenie do pojęcia – wcielenie. Pan Bóg chcąc ratować świat, 

a przede wszystkim swoje dzieci, rozdaje swoje Ciało. 

Bóg Ojciec ujawnia prawdziwość swojej obecności w hostii w zdarzeniach, 

które prowadziły do jej bezczeszczenia. Akt ukazania obecności Pana Boga 

w niej nazywany jest cudem eucharystycznym. 

Było 8 cudów eucharystycznych, które wydarzyły się w Polsce: 

1. Głotowo w 1290 roku w województwie warmińsko-mazurskim w gminie 

Dobre Miasto. Podczas najazdu Litwinów i Prusów proboszcz parafii 

zakopał złocone naczynie z konsekrowanymi hostiami. W 1294 roku 

odnalazł je chłop orzący ziemię. Woły ciągnące pług nagle stanęły. Z grudy 

ziemi wydobywał się blask i oświetlał całe pole. Było to naczynie, w którym 

znajdowała się nienaruszona Hostia. W uroczystej procesji przeniesiono ją 

do kościoła w Dobrym Mieście. Naczynie zniknęło. Odnaleziono je 

ponownie na polu. To zdarzenie przyjęto jako znak do wybudowania 

kościoła w miejscu cudu. 2. Kraków (1345 r.) – w kościele pw. Wszystkich 

Świętych doszło do kradzieży zawartości tabernakulum. Złodzieje 

zauważywszy, że naczynie nie jest zrobione ze złota, porzucili je w polu. 

Przez 3 dnie pole jaśniało. W końcu odnaleziono naczynie z Hostiami. 

W miejscu cudu wybudowano kościół. 3. Jankowice Rybnickie – 1433 rok. 

4. Poznań – 1399 rok. 5. Bisztynek – 1400 rok. 6. Dubno – 1867 rok.              7. 

Sokółka 2008 rok.  

8. Legnica – 2013 rok. W Legnicy cud dokonał się w Boże Narodzenie. 

Hostia upadła na posadzkę kościoła św. Jacka. Kapłan umieścił ją 

w vasculum i po jakimś czasie zauważył na niej ślady krwi. Ks. biskup 

Stefan Cichy zlecił wykonanie badań, których podjął się Zakład Medycyny 

Sądowej. Stwierdzono, że w wybranym fragmencie zaobserwowano 

fragmenty serca w agonii. 

O cudzie eucharystycznym w Lanciano (Włochy) pisałam już wcześniej. Jak 

Pan Bóg pozwoli, zajmę się tym tematem później, jeszcze w tym roku. 



WIADOMOŚCI  PARAFIALNE 

 Ksiądz biskup Wiesław Śmigiel kieruje do nas życzenia 
wielkanocne. Ich treść jest dostępna na tablicy ogłoszeń i na stronie 
internetowej parafii. 
 Bóg zapłać za przygotowanie procesji rezurekcyjnej i za wspólną 
modlitwę. Dziękuję druhom z OSP za trzymanie straży przy Grobie 
Pańskim w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. Dziękuję zespołowi lektorów 
i ministrantom, czytającym Mękę Pańską, lekcje mszalne i komentarze, 
organistce p. Emilii, a także niosącym sztandary, feretron, różaniec. 
Serdeczne Bóg zapłać pomagającym w przygotowaniu Ciemnicy i Grobu 
Pańskiego, składającym ofiary na kwiaty i wystrój kościoła. Dziękuję 
dbającym o czystość i porządek w kościele. Wszystkim, którzy przyczynili 
się do przeżycia Wielkiego Tygodnia i dzisiejszej uroczystości. Dzisiaj 
Msza św. jeszcze o g. 10.30. 
 Jutro 2. dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. będą sprawowane 
w porządku niedzielnym (8.00 i 10.30). Taca w tym dniu jest 
przeznaczona na fundusz diecezjalny, na wsparcie budowy nowych 
kościołów. 
 Przez cały tydzień trwa Oktawa Wielkanocy, a więc świętowanie 
Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zapraszam w tym czasie do 
uczestnictwa we Mszy św. W najbliższy piątek nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
 Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. Dziś i jutro przed Mszą św. o g. 8.00, a w następne 
dni do soboty włącznie – 15 minut przed Mszą. 
 W trzecią środę miesiąca (20 IV) o g. 17.30 zapraszamy na 
spotkanie formacyjne wszystkich członków ŻYWEGO RÓŻAŃCA. 
 Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 
Zostanie przeprowadzona zbiórka pieniędzy do puszek na cele 
dobroczynne CARITAS. 
 W przyszłą niedzielę, na początku Mszy św. o g. 8.00, odbędzie 
się procesja wielkanocna (przemiennie w kolejne niedziele 
wielkanocne). 



INTENCJE  MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (18.04.22) 
  8.00 ++ z rodziny Szpotańskich 

10.30 ++ Urszula, Jan i Małgorzata Przeperscy 

 

WTOREK Wielkanocny (19.04.22)  
18.00 + Paweł Gil (2) 
 

ŚRODA Wielkanocna (20.04.22)  
17.30 spotkanie modlitewno-formacyjne ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

18.00 nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

Msza św. ++ Marta, Józef Łuczon, Helena Stebel i ++ rodzice oraz 
 + John Carter  
 

CZWARTEK Wielkanocny (21.04.22)  
18.00 + Paweł Adamowicz (r. urodzin) 
 

PIĄTEK Wielkanocny (22.04.22)  
17.00 + Krystyna Sojka (r. urodzin) 
18.00 + Józef Szczęsny (2) 
 

SOBOTA Wielkanocna (23.04.22)  
17.00 ślub: Boguszewski Łukasz i Natalia Zielińska 

18.00 + Wojciech Straszewski (imieniny) 
 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO (24.04.22)  
  8.00 ++ Maria, Franciszek, Maria Jurkiewicz 

10.30 ++ Jadwiga, Leon, Klemens, Scholastyka Sumowscy, 
 Kazimierz, Franciszek Mądrzejewscy 

 


