
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

15 MAJA 2022 ROKU, PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA. 

BIULETYN PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY W CZARŻU  

ROK 4. NUMER 44 (190)  www.czarze.parafia.net.pl  
 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Dz 14,21-27); (Ap 21,1-5); 

Ewangelia według św. Jana (13,31-33.34-35) 

 

„POTYM WSZYSCY POZNAJĄ, ŻE JESTEŚCIE 

UCZNIAMI MOIMI,  JEŚLI BĘDZIECIE SIĘ 

WZAJEMNIE MIŁOWALI”. 

MIŁOŚĆ MA BYĆ WIZYTÓWKĄ CHRZEŚCIJAN. 

Nie chodzi tu jednak o miłość, 

którą znamy z piosenek czy 

romantycznych filmów. Jezus 

mówi, że mamy tak miłować, jak 

On nas umiłował. Jego miłość to 

zatroskanie o każdego człowieka 

bez wyjątku. To wzięcie na 

siebie naszych win i nieustanne usprawiedliwianie się przed 

Ojcem. To przebite na krzyżu Serce. To pragnienie, aby nikt nie 

zginął. I o taką „nową” miłość trzeba nam zabiegać. 

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


FATIMSKIE „ŻĄDANIE” A WOJNA 

W UKRAINIE (3) 

EFEKTY NIESPEŁNIENIA ŻĄDANIA. 

Pojawiają się głosy, że dotychczasowe akty poświęcenia 

były jedynie częściowe i niekompletne. Włoski historyk 

Roberto de Mattei napisał: „Sama siostra Łucja 

wypowiadała się o poświęceniu Rosji przez św. Jana Pawła 

II w sposób niejednoznaczny. Na początku stwierdziła, że 

jej zdaniem to poświęcenie nie było ważne, nie wypełniło prośby Matki 

Bożej. Później zapewniła, że jednak spodobało się niebu. Ta sprzeczność to 

fakt. Z drugiej strony Matka Boża zapewniła, że jeżeli poświęcenie zostanie 

dokonane według jej wskazówek, Rosja się nawróci. A Rosja z pewnością się 

nie nawróciła. To kraj silnie przesiąknięty błędami współczesności”. 

Niekompletność dotychczasowych aktów polega przede wszystkim na tym, 

że w ich treści Rosja nie została wymieniona z nazwy. Jan Paweł II zamierzał 

spełnić prośbę Matki Bożej w taki sposób, w jaki prosiła, poświęcając Jej 

Niepokalanemu Sercu Rosję. Papież uległ jednak watykańskim dyplomatom, 

którzy przekonali Go, że mogło to wywołać reperkusje polityczne. Ojciec 

Święty klęcząc już przed figurą Matki Bożej, dodał od siebie zdanie 

niezawarte w oficjalnej wersji zawierzenia. Miał powiedzieć do Maryi, że 

oddaje Jej Sercu „zwłaszcza te narody, o których poświęcenie sama prosiłaś”. 

Oznaczało to, że Papież zdawał sobie sprawę, że w oficjalnym akcie brakuje 

ważnego elementu. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że akt oddania Rosji 

Niepokalanemu Sercu Maryi nie dokonał się w taki sposób, jak oczekiwała 

tego Matka Boża. Dlatego kiedy zastanawiamy się, czy warto jeszcze raz 

poświęcić Rosję, to odpowiedź jest pozytywna i to z trzech powodów: 

1. Abyśmy mieli pewność, że dokładnie spełniliśmy żądanie Matki Bożej. 2. 

Zauważmy, że nawet cząstkowe akty miały wielkie znaczenie. 

3. Nawet gdyby poprzedni akt został przyjęty przez niebo, to wiemy 

z doświadczenia, że każdy taki akt należy odnawiać. Jego istotą jest 

nawrócenie ludzkich serc, a ono nie dokonuje się jednorazowo, ale stanowi 

proces.  
 



WSPOMNIENIE O SŁUŻEBNICY BOŻEJ 

PAULINIE JARICOT 
BŁOGOSŁAWIONA NA NASZE CZASY 

Jeszcze jeden tydzień i założycielka Stowarzyszenia Żywego Różańca 

oraz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary zostanie ogłoszona 

BŁOGOSŁAWIONĄ. 

Warto poznać tę niezwykłą postać, bo wiele się można od niej nauczyć. Ona 

jest przykładem tego, że każdy z nas, jeśli tylko zechce, może być aktywny i 

mieć swój udział w życiu Kościoła. Paulina czyniła wszystko nie na swoją 

chwałę, ale na chwałę Bożą. Była apostołką Bożej sprawy. Bóg był w jej życiu 

na pierwszym miejscu.  

Paulina Jaricot doświadczyła w swojej pracy wielu przeszkód i cierpień. 

Miała wiele powodów, by „pogniewać się” na Kościół. Ona jednak kochała 

go prawdziwą miłością. Wiedziała, że Kościół jest święty - bo w nim działa 

Duch Święty - i grzeszny, bo są w nim ludzie. Była w nim i z nim w godzinie 

próby. Bo cóż by to była za miłość tylko na dobre, bez cierpień? Przecież 

prawdziwa miłość jest zawsze wierna. W czasach Pauliny wielu chciało 

uniezależnienia Kościoła francuskiego od władzy papieskiej. Ona zaś 

walczyła o jedność Kościoła, pamiętając, że Kościół jest jeden, powszechny, 

katolicki i apostolski.  

Nie uciekła, bo czy nie w chwilach trudnych sprawdza się nasza wiara 

i miłość do Kościoła? Paulina była apostołką jedności. W Kościele widziała 

Ciało Jezusa ranione przez grzechy wielu. Tam, gdzie inni załamywali ręce, 

Ona podnosiła je do Boga, wzywając Jego siły. Tam, gdzie inni patrzyli 

z chłodną obojętnością, ona rozgrzewała serca, by bardziej kochały Boga 

i Kościół. 

Przypatrując się naszej parafii, w której od czasu do czasu słyszę, że tu się nic 

nie może udać, a ostatnio usłyszałam, że ludzie siedzą w domach i nic ich 

stamtąd nie ruszy, pomyślałam, że wzór Pauliny Jaricot jest właśnie dla nas, 

dla mieszkańców Czarża. Módlmy się, aby Paulina wyprosiła nam łaski 

potrzebne do służenia Panu Bogu w Kościele, w parafii. 

Niech Pan Bóg będzie umiłowany, poznawany i czczony! 



OPOWIADANIE.             WIARA I WIEDZA. 

O studencie Pawle słyszałam na jednych z wielu rekolekcji. Jego historia, 

zaczynająca się na dworcu kolejowym w niewielkim miasteczku pod 

Paryżem, przypomina zmagania młodych ludzi, którzy toczą „jakąś” walkę z 

„kimś” na temat Boga, który jest Bogiem żywym, ale oni nie widzą tej tzw. 

żywotności. Czasami taki właśnie Paweł, patrząc na cud, nie widzi go. 

Ten młody człowiek buntował się w myślach. Dlaczego rodzice zmuszają go 

do chodzenia do kościoła. Po co tracić czas na modlitwę. I jeszcze 

różaniec!?!... Chodząc w tę i z powrotem po peronie, szukał argumentów, 

które raz na zawsze położą kres rozmów w domu na ten temat. I wtedy 

nareszcie będzie mieć czas na swoje życie. Będzie mógł robić, co chce. Coś, 

co da mu przyjemność. Rozmyślania szły jak po grudzie. Nadjechał pociąg. 

Wsiadł. Znalazł przedział, w którym był już starszy mężczyzna. Kiedy siadał, 

mignął mu różaniec w ręku tegoż pasażera. Chciał wyjść z przedziału. Coś go 

zatrzymało. Usiadł. 

Paweł obserwował mężczyznę i z pogardą patrzył na różaniec. Starszy, chudy, 

z przystrzyżoną brodą i wąsami, elegancko ubrany człowiek, wydawał się 

nieobecny. Najwyraźniej był zatopiony w modlitwie. W ciszy przejechali dwa 

lub trzy przystanki. Niecierpliwość, wzburzenie i pogarda rosły w Pawle. 

Nie wytrzymał i odezwał się: 

- Widać, że jest pan starszym i wykształconym człowiekiem. 

I wskazując na różaniec dodał: 

- Dlaczego wierzy pan w takie zabobony? 

Mężczyzna utkwił wzrok w Pawle, tak jakby sięgał do swoich wspomnień 

i odpowiedział: 

- Kiedy byłem w twoim wieku, moja mała wiedza powodowała, że myślałem 

podobnie. Teraz wiem i widzę więcej. 

Chwilę siedzieli w ciszy. Paweł poczerwieniał, a starszy pan sięgnął do 

kieszeni i coś wyciągnął. Podając Pawłowi wizytówkę, dodał: 

- Proszę, przyjdź, podyskutujemy. 

Dojechali do Paryża. Starszy pan już wysiadł, kiedy Paweł zerknął na 

wizytówkę. Przeczytał: PROF. LUDWIK  PASTEUR.   
                                                                                                                                                BARBARA CARTER 

 



ŚW. TOMASZ Z AKWINU 

PATRON UNIWERSYTETÓW I SZKÓŁ 

KATOLICKICH 

„Milczący wół” – taki przydomek, ze względu na okazałą posturę 

i małomówność, nadali współbracia dominikanie Tomaszowi z Akwinu. 

A jednak przezwisko to wcale mu nie przeszkodziło, żeby wejść w szeregi 

największych umysłów Kościoła katolickiego. 

Urodził się w roku 1225 w arystokratycznej rodzinie na południu Włoch. Jego 

zamiar przystania do dominikanów nie podobał się jego bliskim, którzy przez 

rok więzili go w swoim zamku Monte san Giovanni Campano. W tym 

położeniu Tomasz poprosił o interwencję papieża Innocentego IV i tak 

odzyskał wolność.  

Odtąd spędzał cały czas na studiach i pisaniu. Przebywał w Neapolu, 

w Rzymie, a w roku 1248 wyjechał do Kolonii, by tam pobierać nauki 

u jednego z największych teologów dominikańskich – Alberta Wielkiego 

(1206-1280). Nauczyciel ten miał o nim powiedzieć, że „ryk milczącego wołu 

da się posłyszeć na całym świecie”. Od roku 1252 Tomasz był wykładowcą 

w Paryżu. Tutaj rozpoczął też żmudną pracę nad adaptacją tez Arystotelesa 

do nauki katolickiej, której zwieńczeniem będzie napisana przez niego „Suma 

teologiczna”. We Francji przebywał w latach 1269 – 1272, a potem udał się 

do Neapolu. 

7 marca 1274 roku w drodze na 

Sobór Lyoński, Tomasz 

nieoczekiwanie zmarł 

w cysterskim opactwie 

w Fossanova. Jego ciało 

spoczęło w Tuluzie. Papież Jan 

XII zaliczył go w poczet 

świętych w 1323 roku. W 1567 

roku Tomasza z Akwinu 

ogłoszono doktorem Kościoła. 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (5) 

O WIERZE 

Św. Tomasz z Akwinu stwierdzał, że człowiek może dojść do 

wiary posługując się rozumem, wiedzą. Ci, którzy idą za obcymi 

bożkami, pomnażają swoje boleści. Na początku takiej drogi człowiek 

doznaje dużo radości, aby wejść głębiej w to, co odciąga od Boga, 

a następnie odkrywa prawdę, że jest to droga donikąd – do 

samozagłady. Tu można przytoczyć postawę człowieka, który wybiera 

wiarę w nieistnienie Boga. On wierzy, że Pana Boga nie ma. Mówię tu 

o ateizmie. Czasami można dojść do fałszywych wniosków, że Pan Bóg 

jest przeszkodą pragnień. Jest to wolna wola człowieka, źle pojmowana, 

oparta na egoizmie i niewiedzy. Ona może usunąć Boga sprowadzając 

życie wyłącznie do materii. Może to być też efekt neurologiczny. Są 

ludzie, których straszono Bogiem. Mówiono im, że On za zło karze, a 

za dobro wynagradza, nie wspominając o Jego miłosierdziu. 

Przykładem może tu być mówienie dziecku, że jak będzie postępować 

w pewien sposób – to Bóg je ukarze. A przecież Bóg jest Miłością. Duże 

znaczenie ma fakt, jak ukazujemy dziecku Pana Boga od najmłodszych 

lat. Bycie otwartym na Boga oznacza podtrzymywanie nieustannej, 

żywej, dynamicznej komunikacji ze swoim Stwórcą. Dlatego całe 

ludzkie życie – 

wszystkie przeżycia, 

smutki, radości i świat 

przyrody to etapy, 

stacje w drodze do 

celu ostatecznego, 

czyli do Boga.  

Do Pana Boga 

idzie się przez 

człowieka, poprzez 



świat i kształtowanie w sobie postawy dialogu, zadziwienia, refleksji, 

szacunku, wspaniałomyślności. A wszystko to jest postawą modlitwy. 

Modlitwa jest sprawdzianem naszej wiary, naszej otwartości na Boga. 

To jest żywy oddech wiary, zwłaszcza modlitwa integralna – 

całościowa, obejmująca całość naszego życia. Uczy, że pomiędzy 

codziennym życiem i modlitwą nie ma radykalnej przepaści. Nie ma 

różnicy między niedzielą, a pozostałymi dniami tygodnia. W niedzielę 

jestem człowiekiem wierzącym, a w pozostałe dni niekoniecznie. Nie 

ma różnicy pomiędzy świątynią, Eucharystią, a życiem poza progiem 

kościoła. Życie przenika modlitwę, a modlitwa życie. Życie i modlitwa 

stanowią nierozerwalną całość. I jeszcze ta wielka radość, że to nie tylko 

człowiek pragnie i szuka Pana Boga, ale też Bóg pragnie i szuka 

człowieka. Bóg jest Miłością. On szuka serca. To szukanie wymaga 

wysiłku rozumu, stałości woli, szczerego serca oraz świadectwa innych 

ludzi, którzy uczyliby szukania Boga. Byliby świadkami radości, kiedy 

się Go odnajduje. A Psalm 105 obwieszcza: „Niech się weseli serce 

szukających Pana” (Ps 105, 3). On jest blisko nas, bo w Nim żyjemy, 

poruszamy się i jesteśmy – tak jest napisane w Dziejach Apostolskich. 

A zatem uważajcie, aby nie było w was przewrotnego serca niewiary. 

Św. Augustyn w „Wyzwaniach” napisał: „Jakże wielki jesteś Panie i 

godny, by Cię sławić. Wspaniała jest Twoja moc, a Twojej mądrości 

nikt Ci nie zmierzy. Pragnie Cię sławić człowiek, cząstka Twego 

stworzenia, który dźwiga swój śmiertelny los, nosi świadectwo swego 

grzechu i dowód tego, że Ty pysznym się sprzeciwiasz. A jednak 

pragnie Cię sławić ta cząstka Twego stworzenia. Ty sam sprawiasz, że 

znajduje on ukojenie w wielbieniu Ciebie. Stworzyłeś nas bowiem dla 

siebie i niespokojne jest nasze serce dopóki nie spocznie w Tobie”.  



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

KOŚCIÓŁ W DOBIE CYFRYZACJI. CZĘŚĆ 2 

 

Różnorodny wpływ Internetu widoczny jest w sferze religijnej. Jednostki 

zaspokajają swoje duchowe potrzeby związane z boskością, nawiązują 

różnorodne kontakty religijne, przekazują sobie nawzajem różne informacje, 

wzmacniają lub niszczą swój światopogląd religijny, znajdują poradę w 

sprawach religijnych lub doświadczeniach wspólnotowych. Możliwości, 

jakie daje Internet, są wykorzystywane przez Kościół katolicki do realizacji 

swoich celów, takich jak wzmacnianie pozytywnych postaw wobec religii i 

Kościoła oraz pozyskiwanie nowych członków. Katolickie portale 

internetowe są ważnymi przestrzeniami spotkania i dialogu religijnego, 

wspierają procesy nawiązywania więzi oraz zapewniają przewodnictwo 

religijne i duchowe.  

Ogólnie można powiedzieć, że serwisy parafialne rozwijają się bardzo 

dynamicznie. Postrzegane są jako część duszpasterstwa parafialnego, 

wspierającego realizację podstawowych założeń duszpasterstwa 

zwyczajnego. Strony internetowe parafii, chociaż nie zastępują 

bezpośredniego kontaktu międzyludzkiego (bezpośredniej komunikacji 

interpersonalnej), dostarczają wielu nowych możliwości i współpracy 

z parafianami. We współczesnych wspólnotach parafialnych stale powstają 

nowe sieci i nowe relacje społeczne. Zmiany w funkcjonowaniu parafii, jakie 

wprowadzają nowe technologie komunikacyjne, zwłaszcza Internet, są trudne 

do opisania, zwłaszcza z punktu widzenia ich wpływu na późniejszą 

działalność. Powstaną nowe wyspecjalizowane sieci, nowe społeczności 

i wirtualne ruchy społecznościowe. Internet jest dobrą okazją do włączenia 

parafian w życie parafii i Kościoła. Można go również wykorzystać w celach 

ewangelizacyjnych.  

CZY WIESZ ŻE: 

Obok parafii terytorialnych funkcjonują już w rzeczywistości parafie wirtualne.   

                 opracował: Artur Bartnik 



SZYFROGRAM DLA STARSZYCH I DLA MŁODYCH 
 

Litery początku modlitwy „Wierzę w Boga zostały ponumerowane 

w kolejności występowania. Oznaczono pierwszych 180 liter. Poniżej 

znajduje się zaszyfrowane zdanie. Cyfry należy zamienić na odpowiednie 

litery i tą drogą otrzymamy rozwiązanie.  
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159 15 170 19! 

 

Za prawidłowo rozwiązany szyfrogram i dostarczony do końca (31) maja 

oczekują niespodzianki. 

 

ŻYCZYMY MIŁEJ ZABAWY! 

 

 

 

 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” 

PORADY 

KOTLETY MIELONE Z INDYKA 

 

Składniki: * 200 g mięsa z indyka * ½ bułki grahamki * 1 jajko * 

1 mała cebula * ½ czerwonej papryki * 1 łyżka posiekanej natki 

pietruszki * 1 łyżka bułki tartej lub grysiku orkiszowego * sól i pieprz 

do  smaku * tłuszcz do smażenia.  

Wykonanie: Mięso z indyka pokroić na kawałki. Cebulę obrać 

i posiekać. Paprykę umyć i pokroić 

w kosteczkę. Bułkę rozmoczyć w wodzie 

i dobrze odcisnąć. Mięso i bułkę zemleć 

w maszynce do mięsa. Dodać natkę pietruszki, 

cebulę, paprykę, jajko, sól i pieprz. Dobrze 

wyrobić ręką na jednolitą masę. Uformować 

ręką kotleciki i obtoczyć je w tartej bułce lub 

grysiku. 

Rozgrzać patelnię o nieprzywierającej powłoce, wlać tłuszcz i smażyć 

kotleciki na złoty kolor z jednej, a następnie z drugiej strony po 5 minut. 

Pod koniec smażenia jeszcze raz obrócić i smażyć minutę. 

 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 

 

Mięso z indyka świetnie nadaje się na kotlety mielone, dotychczas 

przyrządzane głównie z mięsa wieprzowego. Mielone kotlety z indyka 

to doskonałe źródło pełnowartościowego białka i gwarancja o wiele 

mniejszej ilości cholesterolu niż w tradycyjnym wydaniu tego dania. 
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