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Czytania: (Dz 15,1-2.22-29); (Ap 21,10-14.22-23); Ps 67 

Ewangelia według św. Jana (14, 23-29) 

 

„JEŚLI MNIE KTO MIŁUJE, BĘDZIE ZACHOWYWAŁ 

MOJĄ NAUKĘ, A OJCIEC MÓJ UMIŁUJE GO, 

I PRZYJDZIEMY DO NIEGO I MIESZKANIE U NIEGO 

UCZYNIMY”. 

 
W 1881 R. OJCIEC ŚWIĘTY LEON XIII PISAŁ : „BEZ WATPIENIA 

BÓG NA TO POZWALA, ABY TA, KTÓRA ŻYŁA DLA NIEGO I DLA 

ZBAWIENIA BRACI, NAŚLADOWAŁA,U KRESU SWEGO ŻYCIA, 

JEZUSA CHRYSTUSA UMIERAJACEGO ZA LUD, KTÓRY GO 

SKAZAŁ, ORAZ, ABY PRZEZ SWOJĄ WIARĘ, UFNOŚĆ, SIŁĘ 

DUCHA, ŁAGODNOŚĆ I POGODNE 

PRZYJMOWANIE WSZYSTKICH KRZYŻY 

OKAZAŁA SIĘ PRAWDZIWĄ UCZENNICĄ”. 

 

DZISIEJSZEJ NIEDZIELI, 

22 MAJA 2022 ROKU, PAULINA 

MARIA JARICOT ZOSTANIE 

OGŁOSZONA W LYONIE 

BŁOGOSŁAWIONĄ. 

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


FATIMSKIE „ŻĄDANIE” A WOJNA W UKRAINIE (4) 

AKT ZAWIERZENIA ROSJI, UKRAINY I ŚWIATA 

NIEPOKALANEMU SERCU MARYI PRZEZ PAPIEŻA 

FRANCISZKA 

Pierwszy akt zawierzenia świata Matce Bożej przez papieża Piusa 

odbył się w 1942 r., a 40 lat później, w 1982 r. - przez Jana Pawła II. Obecnie 

mija kolejne 40 lat od ostatniego zawierzenia i papież Franciszek podejmuje 

się dokonania tego bardzo ważnego wypełnienia żądania Maryi. Można 

powiedzieć, że Pan Bóg ma swoje, utarte drogi w przedstawianiu historii. 

Tak jak w Starym Testamencie panowanie poszczególnych królów nad 

Izraelem trwało 40 lat, tak teraz spełnianie etapami żądań Królowej Świata 

odbywało się także co 40 lat. Od siebie dodam, że do trzech razy sztuka. 

Czekajmy na efekty aktu poświęcenia, którego dokonał papież Franciszek.  

Papież Franciszek w Bazylice św. Piotra, 25 marca 2022 roku, 

w piątek, podczas nabożeństwa pokutnego w Watykanie dokonał AKTU 

POŚWIĘCENIA LUDZKOŚCI, ZWŁASZCZA ROSJI I UKRAINY 

NIEPOKALANEMU SERCU MARYI. Uroczystość odbyła się miesiąc 

i jeden dzień po rozpoczęciu bezpodstawnego, okropnego ataku na Ukrainę. 

 To zdarzenie było najbardziej uroczystym aktem tego pontyfikatu. 

Poniżej przytoczę fragmenty wypowiedzi Ojca Świętego: 

„O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej 

godzinie cierpienia. Zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce 

płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych 

podczas wojen światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako 

Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz 

nadzieję ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się 

w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas 

obojętność i egoizm. … 

 W tej godzinie ludzkość wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą 

pod krzyżem. I potrzebuje zawierzyć się Tobie, potrzebuje poprzez Ciebie 

zawierzyć się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą  



Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla 

wszystkich narodów zdziesiątkowanych przez wojnę, głód, 

niesprawiedliwość i nędzę. 

SPRAW, ABY USTAŁY WOJNY! 

My zatem, Matko Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy 

i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą 

ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego 

dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny i zapewnij 

światu pokój”. 

 W jedności z Papieżem aktu tego dokonał jałmużnik papieski 

ks. kard. Konrad Krajewski w Fatimie oraz biskupi na całym świecie, cały 

Kościół Ukraiński i większość Ludu Bożego na całym świecie. 

 

Z NOTATEK PAULINY JARICOT 
W przededniu Niedzieli Palmowej, w 1817 roku, kiedy Paulina 

modliła się przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Matki Bożej 

Łaskawej, w kościele św. Nicecjusza, usłyszała pytanie: „Czy chcesz dla 

mnie cierpieć i umrzeć?” Wielkodusznie zgodziła się na prośbę Pana, 

pojmując, że ta prośba ma związek z nawróceniem grzeszników. I pod 

natchnieniem łaski złożyła siebie w ofierze dla zbawienia świata. 

 Rok 1817 okazał się rokiem nadzwyczajnych łask, które 

wprowadziły Paulinę w życie mistyczne. Pan odpowiedział cudownie na 

heroiczny dar. Pisała: „Pan rozpalił w moim sercu Boski ogień, który dniem 

i nocą miał to serce trawić”. Jednak Paulina nie pragnęła niczego innego 

prócz tego, by coraz mocniej płonąć, a także przekazywać bliźniemu Boski 

ogień, który Bóg rozpalił w jej duszy. 

Opuszczona przez wszystkich, w cichej adoracji 

eucharystycznej zgodziła się z koniecznością wypicia, aż 

do dna, gorzkiego napoju upokorzeń i dźwigania ciężaru 

cudzych niegodziwości, których powodem była bolesna 

niemożność uwolnienia się od ciężaru długów. Umarła w opuszczeniu 

9 stycznia 1862 roku. Przy grobie zgromadziła się nieliczna grupa biedaków 

i członków Żywego Różańca, które ofiarowały wieniec z białych róż. 



OPOWIADANIE.       KOCHAM KONFESJONAŁ. 

Felicja energicznie otworzyła drzwi samochodu. Sięgnęła po torbę i siatki, 

a zamykając drzwi, z całych sił nimi trzasnęła. To ją trochę obudziło 

z głębokiego zamyślenia. Analizowała przez cały czas swoje życie. 

Skończyła studia. Była głęboko wierzącą osobą i członkiem duszpasterstwa 

akademickiego. Poznała Wieśka i razem uczestniczyli we wspólnotach 

kościelnych. Częsta spowiedź, prawie codzienna Komunia. Potem urodziły 

się dzieci. Kamilek i Elka byli ich pierwszą po Bogu miłością. 

Szła po wózek i sięgała po listę na zakupy. Co się z nami stało? Dlaczego? 

Kiedy pomyślała o mężu wstrząsnęła się. Dlaczego on mnie nienawidzi? 

Dlaczego ja nie potrafię milczeć i słuchać?! Myśli jak odrzutowiec targały 

spokój, przyczyniały się do wzbudzania nienawiści i zazdrości. Stanęła, bo 

była bliska omdlenia. 

- Od jakiego momentu zamieniliśmy nasz piękny dom, miłującą się rodzinę 

w piekło? – prawie głośno zadała to pytanie. Wkładając produkty do 

wózka myślą biegła w przeszłość. Nagle stanęła i zaczęła płakać. Już 

wie. To jej zachciało się wyższego standardu, lepszych mebli, 

doskonalszych urządzeń w kuchni i łazience. No i oczywiście 

lepszego, obszerniejszego samochodu, wakacji za granicą. Życie na 

pokaz. I wszystko osiągnęli. Wszystko było.  

Teraz zrozumiała, że były to cukiereczki szatana, który słodząc coraz 

mocniej podpowiadał, na co jeszcze mogą pożyczyć pieniądze. 

Teraz zrozumiała, że ich bezmyślność, chęć pokazania się jest 

przyczyną ich upadku. 

Wytarła łzy. Rozejrzała się w około i ruszyła w stronę warzyw. Po 

prawej stronie stała starsza pani. Prawdopodobnie tłumaczyła coś 

swojej wnuczce. Felicja usłyszała kilka słów. 

- Kochana ty moja, nie kłam. Tylko prawda może cię wyzwolić. 

Felicja poczuła, jak wszystko się w niej zmienia. Skończyła zakupy. 

Pojechała do kościoła. Padał deszcz, był już mrok. W dwóch 

konfesjonałach paliły się światełka. Długo się spowiadała. Świeciło 

słońce, kiedy wyszła, a jej twarz promieniała. Będąc już w 

samochodzie głośno zawołała: Jezu, kocham Cię i kocham 

konfesjonał.                                                                      BARBARA CARTER 



ŚWIĘTA FILOMENA 

PATRONKA MŁODZIEŻY 

Opowieść o św. Filomenie to niezwykła historia pewnej panienki, która 

świętość osiągnęła w wieku dwunastu lub trzynastu lat. Niewiele wiemy 

o jej życiu, lecz jej kult był bardzo żywy w XIX wieku aż do roku 1961, 

kiedy to Kościół z nie do końca jasnych przyczyn usunął ją z kalendarza 

liturgicznego. Żadne dokumenty nie dostarczają nam informacji, kim była 

owa męczennica, której szczątki zostały odnalezione w roku 1802 podczas 

wykopalisk w rzymskich katakumbach. Jedyne wskazówki to fiolka z krwią, 

jaką zostawiano przy ciałach męczenników oraz namalowane czerwone 

emblematy, które świadczą o jej męce. 

Są to: kotwica, gałązka palmowa, 

dwie strzały, włócznia i lilia. Na 

czaszce zmarłej widocznych jest 

szereg pęknięć. Znalezisko 

znajdowało się w katakumbach 

głęboko, skąd wniosek, że dziewczyna 

została poddana torturom w pierwszej 

połowie II wieku. 

Relikwie św. Filomeny trafiły w roku 

1805 do Mugnano. Owa tajemnicza 

święta szybko zaczęła przyciągać 

rzesze pielgrzymów, tym bardziej, że 

za jej sprawą dokonywało się wiele 

cudów. Cudowne uzdrowienia stały się szeroko sławne. Wśród 

napływających z całych Włoch do Mugnano pielgrzymów była także liońska 

filantropka Paulina Jaricot, która dzięki św. Filomenie odzyskała zdrowie. 

To ona przekonała papieża, by kanonizował męczennicę. Ponadto 

przywiozła jej relikwie do Francji i rozpropagowała jej kult dzięki 

proboszczowi z Ars – św. Janowi Marii Vianney. Odtąd Filomena stała się 

ulubioną świętą tego wiejskiego kapłana, żyjącego w XIX wieku, który 

został ogłoszony przez papież Piusa XI patronem proboszczów. 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (6) 

POZNAWANIE BOGA 

Czy jest to możliwe, aby człowiek mógł poznać Boga? Człowiek jest 

stworzeniem. On jest wszechpotężny i nieogarniony. Jest bytem, który 

nie ma początku i końca. Czy człowiek, który ma ograniczone 

możliwości poznawcze, który jest stworzeniem, ale jest dzieckiem 

Bożym oraz jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, potrafi 

powiedzieć coś o potężnym Bogu, Stwórcy wszechświata? Pana Boga 

przecież nikt nigdy nie widział. Dlatego sięgam do Katechizmu 

Kościoła Katolickiego (KKK), by przedstawić drogi poznania Boga 

oraz przedstawić stanowisko Kościoła, które wskazuje na istnienie 

Boga. Poznanie, a raczej poznawanie Boga, bo nigdy do końca Go nie 

poznamy, prowadzi do przybliżenia się do prawdy o Nim. Często na 

tej drodze dochodzimy do wniosku, że Boga Ojca nie rozumiemy. My, 

Jego dzieci, nie musimy Go rozumieć, ale mamy Go miłować. Mamy 

zaakceptować to, co stworzył czyli nas także. A dał nam różne talenty, 

umiejętności i urodę. To wszystko jest dobre. Pan Bóg się nie myli. To 

my się mylimy. I nie musimy Go rozumieć, bo tego nikt z ludzi zrobić 

nie może. Mamy Go kochać, zaufać bezgranicznie. Nawet wtedy, gdy 

inni mówią o nas, że jesteśmy naiwni, bo wierzymy w Kogoś, kogo 

nie można poznać zmysłami – dotknąć, zobaczyć. Dlatego potrzebna 

jest wiara. Jeszcze raz powtórzę – nie mamy Boga rozumieć, ale 

kochać i na ile umiemy - wierzyć. Wiarę należy ciągle pomnażać, 

formować, pogłębiać i karmić. Wiara, która nie jest formowana, 

pogłębiana, szybko usycha. Czasami mamy pragnienie zobaczenia 

cudu, np. chcemy zobaczyć Boże objawienie. Myślimy, że gdyby Bóg 

stanął przed nami, to już nie byłoby żadnych wątpliwości. Mielibyśmy 

wiarę. Tak myślą niektórzy z nas. Gdyby Bóg uczynił to, co uczynił 

Jezus, który po zmartwychwstaniu ukazał się niewiastom i uczniom, 

to na pewno uwierzylibyśmy. 



Ależ Pan tak właśnie uczynił. On jest Słowem. Wcielił się. Był na 

świecie, ale swoi Go nie przyjęli. Odrzucili. Ukrzyżowali. Zatem cud 

nie jest pewnością rozbudzenia w nas wiary. 

Pan Bóg chce człowieczego wysiłku, wspomaga go, bo wiara jest 

łaską. Nie możemy na nią zasłużyć, ale trzeba tej łaski pragnąć. Trzeba 

pragnąć Jego poznania i trwać przy Nim. Pan Bóg zauważy ten 

wysiłek. O tym mówią słowa Pana Jezusa zapisane przez siostrę 

Faustynę w „Dzienniczku”: „Nie za pomyślność, ale za trud dla Mnie 

podjęty – Ja za to nagradzam”. Słowa te są bardzo pocieszające, bo 

nasze starania wystarczą. Gdy poznajemy Ojca, tym bardziej Go 

kochamy. Nie mogę Boga poznać z wzorów matematycznych. Pana 

Boga poznajemy klęcząc na kolanach ze złożonymi rękami 

i w modlitwie serca, prosząc Go: Boże przymnóż mi wiary. To jest ten 

nasz wysiłek. By zbliżyć się do Boga nie potrzebne jest wykształcenie, 

pozycja w społeczeństwie czy bycie naukowcem, ale potrzebna jest 

pokora. Każdy bez względu na autorytet, ma możliwości poznać 

i pokochać dobrego Boga. Oczywiście nie możemy w sobie Boga 

zagłuszać. Ewangelia naucza, że: „Słysząc głos Boga, serc nie 

zatwardzajcie”. Bóg woła nas i daje się poznać. My, ludzie wspólnoty 

Kościoła, mamy jedynie otwierać nasze serca na Miłość Bożą, która 

płynie do nas w czytanym Słowie Bożym i od drugiego człowieka. 

KKK podaje drogi, które prowadzą nas do naszego Stwórcy.  

O tych właśnie drogach, dowodach na istnienie Pana Boga, 

prowadzących do Jego poznania już w następnym odcinku. 

Przyjemnej i pożytecznej lektury. Niech pan Bóg prowadzi. 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

 

Pierwsza aplikacja 

mobilna, która łączy 

wszystkich pielgrzymów 

Kościoła Katolickiego 

w Polsce. Bonafide, czyli z 

łaciny w dobrej wierze, 

dedykowana pielgrzymkom, to projekt przedsiębiorców polskiej branży cyfrowej 

zrzeszony w Związku Cyfrowa Polska. Przedsiębiorcy sektora cyfrowego podjęli 

inicjatywę stworzenia tej aplikacji, aby pokazać, że nowoczesne technologie mogą 

służyć ważnym problemom społecznym. Aplikacja ta powstała przy wsparciu 

Konferencji Episkopatu Polski. Wykorzystując nowoczesne technologie, chcemy 

umożliwić wszystkim wiernym udział w podróży do miejsc świętych i pogłębienie 

wiary.  

 

Aplikacja ta dedykowana jest pielgrzymom (zarówno idącym, jak również 

wspierającym duchowo) oraz organizującym pielgrzymki. Aplikacja mobilna 

Bonafide to nowoczesne narzędzie do popularyzacji pielgrzymek z wieloma 

oryginalnymi funkcjami.  

 

Aplikację Bonafide wyróżnia nowoczesna, interaktywna mapa, która umożliwia 

pokazywanie wszystkich szczegółów pielgrzymki, jak miejsca noclegowe, postoje, 

punkty żywieniowe, medyczne, parkingi itp. Zawiera zbiór modlitw, pieśni oraz 

czytań, dzięki czemu każdy użytkownik będzie doświadczał wspólnoty ze 

wszystkimi pielgrzymami. Każdy użytkownik aplikacji ma możliwość tworzenia 

osobistej Kroniki, która opisuje trwającą lub odbytą pielgrzymkę. Umożliwia 

dodanie opisu dla poszczególnych miejsc podróży oraz dodanie zdjęć. 

 

Aplikacja jest bezpłatna. Można ją pobrać na urządzenia z system Android ze 

sklepu Google Play oraz IOS ze sklepu App Store. 

                                                                                          opracował: Artur Bartnik 

 



                                                                                                                                               

BEATYFIKACJA 

 

Człowiek staje się mieszkaniem Boga. Cóż za godność! 

Św. Paweł Apostoł dobitnie przypomina to Koryntianom: 

„Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży 

mieszka w was?” (Kor 3,16). Dokonuje się to przez miłość, 

która zawsze ma zdolność otwierania drzwi i zapraszania do 

środka. Beatyfikowana dzisiaj Paulina Jaricot jest tego 

pięknym przykładem. 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

LEKARZ LUDOWY.   ROŚLINY DLA ZDROWIA I URODY 

DZIKA RÓŻA ( ŁAC. ROSA CANINA) 

 Wraz z nastaniem wiosny postanowiłam zmienić „ przepisy kulinarne” na 

„zdrowe porady’. Tym bardziej że tuż za oknem rośnie cała „Boża apteka”. 

Jednym z najbardziej okazałych kwiatów w moim ogrodzie jest dzika róża. 

Właśnie o niej będzie dzisiejsza porada. Jest ona multiwitaminową 

i pożyteczną rośliną. Jej lecznicze i dietetyczne działanie oparte jest na 

bogatym składzie chemicznym. W 100 g suszonej dzikiej róży znajduje się 

1200 – 1800 mg witaminy C. Jest to 17 – 20 dziennych dawek witaminy. 

Mikro – i makroelementy wchodzące w skład owoców dzikiej róży są 

bardzo liczne. W 100 g suszonych owoców znajduje się: 20 mg magnezu, 

58 – potasu, 20 – fosforu, 66 – wapnia, 13 – sodu, od 8 g do 100 mg 

manganu, od 3 do 9 – molibdenu, do 28 – żelaza, 3 – miedzi, do 100 mg – 

cynku. Jej właściwości są bezkonkurencyjne. Przygotowuje się z niej 

napary, wywary, soki, lecznicze herbaty, dżemy, pianki owocowe, 

powidła, piure, konfitury, kisiele, cukierki, musy. 

WYWAR. Wziąć 100 g suszonych owoców z dzikiej róży, 

trochę rozgnieść je tłuczkiem, usunąć włoski, które odpadły, 

zalać litrem wody, gotować w zamkniętym garnku przez 5-7 

minut, odstawić na 2-3 godziny, przecedzić przez 3 warstwy 

gazy i pić po ½ szklanki 2-3 razy dziennie. Jeżeli gotujemy 

całe owoce, trzeba to robić przez 10 minut, włożyć do 

termosu i odstawić na 10 godzin. Dla poprawy smaku można dodać 5-10g 

cukru lub miodu. 

SOK. Świeże owoce, pozbawione nasion, 

dokładnie umyć usuwając włoski, 

zmielić, gotować przez 10 minut, dodać 

syrop cukrowy, dalej gotować przez 15-

20 minut, przecedzić i rozlać do butelek 

Na 1 kg owoców potrzebny jest1 kg cukru 

i 6 szklanek wody.    

https://pl.wikibooks.org/wiki/Wikijunior:Owoce/R%C3%B3%C5%BCa_dzika
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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