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RÓŻAŃCOWY MIESIĄC, MAJ. 

MARYJO! 

PATRONKO NASZEJ 

PARAFII! 

WSPOMOŻYCIEŁKO! 

POŚREDNICZKO! 

WSPIERAJ SWOJE DZIECI! 

WSTAWIAJ  SIĘ ZA NAMI , ABYŚMY 

STANOWILI JEDNO W BOGU OJCU 

I JEDNOŚCIĄ UMOCNIENI, JAKO DZIECI 

BOŻE MODLITWĄ WYPRASZALI 

POTRZEBNE ŁASKI DLA ŚWIATA, 

OJCZYZNY, PARAFII I DLA NAS SAMYCH. 
 

 

 

 

 

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


FATIMSKIE „ŻĄDANIE” A WOJNA W UKRAINIE (2)

 OWOCE KONSEKRACJI 
1.Pierwszy akt poświęcenia miał miejsce 31 października 1942 roku. Pius XII 

postanowił wypełnić objawienie fatimskie. Dostrzegł niebezpieczeństwo ze 

strony sowieckiego komunizmu. Współpracownicy namówili go, aby 

poświęcił Maryi cały świat, nie wypowiadając słowa „Rosja”. Związek 

Radziecki był już sojusznikiem aliantów. Akt mógłby być źle odebrany i 

papież postanowił dokonać poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi całego 

świata. Zrobił to w przemówieniu radiowym, w którym wyraził pragnienie, 

aby wszystkie episkopaty na świecie uczyniły to samo. 8 grudnia 1942 roku 

papież ponowił ten akt w bazylice św. Piotra. Siostra Łucja pisała do Ojca 

Świętego, że poświęcenie zostanie przyjęte przez niebo, jeśli papież dokona 

go w łączności z biskupami z całego świata. W jednym z objawień Jezus 

powiedział jej, że akt Piusa XII nie był spełnieniem żądań fatimskich, jednak 

przyniesie cząstkowe łaski, czyli skrócenie działań wojennych. 

2. Jan Paweł II po raz pierwszy dokonał aktu oddania świata Niepokalanemu 

Sercu Maryi rok po zamachu na swoje życie, czyli 13 maja 1982 roku. Zrobił 

to, bo wiedział, że zamach mógł być inspirowany przez rosyjskiego 

przywódcę, w związku z włączeniem się papieża w politykę na rzecz obalenia 

komunizmu. Ojciec Święty dokonał konsekracji w Fatimie i tam mówił do 

Maryi: „Przed 40 laty, a także 10 lat później, Twój Sługa, papież Pius XII, 

mając przed oczyma bolesne doświadczenia rodziny ludzkiej, zawierzył i 

poświęcił Twemu Niepokalanemu Sercu cały świat, a zwłaszcza te narody, 

które stanowiły przedmiot Twej szczególnej miłości i troski”. Akt ten ponowił 

w czasie Synodu Biskupów w Watykanie 16 października 1983 roku oraz w 

1984 roku. Zwrócił się do biskupów, by dokonali zawierzenia w swoich 

diecezjach w łączności z Ojcem Świętym. I tak się stało. Wielu komentatorów, 

na podstawie ujawnionych dokumentów, wskazuje, że zawierzenie to 

uratowało świat przed planowaną przez Moskwę na 1985 rok wojnę atomową. 

W kolejnym akcie zawierzenia 13 maja 1991 roku Papież Polak w Fatimie 

dziękował Maryi za „niespodziewane przemiany, które przywróciły wiarę w 

przyszłość narodom już długo pozostającym w ucisku i upokarzanym”. 

 



WSPOMNIENIE O SŁUŻEBNICY BOŻEJ 

PAULINIE JARICOT 
Jeszcze tylko dwa tygodnie i 

Stowarzyszenie Żywego 

Różańca będzie obchodzić 

prawdziwe święto. Nasza 

założycielka zostanie 

ogłoszona błogosławioną. 

Kiedy czytałam książkę 

o jej życiu i spełnianiu się w 

misji, którą Pan Bóg jej 

wyznaczył, byłam pełna 

podziwu i zdumienia. Już 

nie dlatego, że odepchnęła, 

wydawać się mogło, dobre małżeństwo, dobre i dostatnie życie, ale 

dlatego że poświęcała się dla innych, dla bliźnich. Wszystko u 

Pauliny było bardzo ciche. W wielkiej ciszy, w opustoszałym 

kościele przeżywała zjednoczenie z Panem Jezusem. Wtedy 

zrozumiała, że prawdziwa miłość idzie w parze z cierpieniem, 

takim jak krzyż Mistrza. Ogromną rolę odegrał w jej życiu 

konfesjonał i spotkanie ze stałym spowiednikiem. 

Kiedy z całą świadomością podjęła się nieść swój własny krzyż, 

zaczęły powstawać wielkie dzieła. Są to: wspieranie modlitewne i 

materialne dzieł misyjnych oraz wspomniane już Stowarzyszenie. 

Obydwa te dzieła przyniosły ogromne korzyści.  

Zachęcam wszystkich członków Stowarzyszenia w naszej parafii do 

modlitwy w intencji błogosławionych owoców beatyfikacji Służebnicy 

Bożej Pauliny oraz o wypraszanie łask za jej wstawiennictwem. 

 



OPOWIADANIE. WĘDRÓWKA BRATA MARKA. 

 Decyzja ojców zapadła wczoraj. Brat Marek opuści ten klasztor 

i pospieszy z pomocą ojcom i braciom w sąsiednim, większym klasztorze, 

oddalonym o jakieś 20 km. Podróż odbędzie się już jutro. Będzie to długi 

spacer, dlatego dziś odpoczywa i nabiera sił. Modlił się też o pomyślność tej 

podróży, bo droga wiodła przez skraj puszczy. Nie bał się. Był tak zatopiony 

w Bogu i tyle miał ufności, że nawet malutka iskierka strachu nie przedostała 

się do jego serca. 

 Pożegnanie odbyło się wieczorem, bo braciszek postanowił wyruszyć 

w drogę jeszcze przed świtem. Radość rozpierała go. Z radością małego 

dziecka czekał na to, co Dobry Ojciec przygotował dla niego. 

 Kiedy wstał, była jeszcze szarówka. Krótka modlitwa. Mycie. 

Sprzątanie. Modlitwa w kaplicy. W drodze do bramy zajrzał do kuchni. 

Przywitał go brat kucharz i wręczył mu wypchany, biały, lniany worek 

z długim sznurkiem, który brat Marek przerzucił przez ramię. 

 - Ostańcie z Panem Bogiem! 

Kucharz z troską, ale i z radością krzyknął: 

 - Niech cię Pan Bóg prowadzi! 

 Braciszek doszedł do lasu nie wiedząc kiedy. Teraz prosił Pana, aby 

droga przez puszczę minęła bez przeszkód. Lekki wietrzyk, słońce i otaczająca 

przyroda nastrajały go tak, jakby kochany Ojczulek był z nim. Modlił się. 

Pacierz poranny … był. To teraz Jutrznia. Dalej różaniec i litanie. Zrobił 

wreszcie przerwę na śniadanie. Potem nie wiedząc kiedy, znalazł się na skraju 

lasu, który graniczył z doliną. Stanął. Trwał w ciszy. Rozglądał się, a twarz 

jego jaśniała coraz większym uśmiechem. 

 Nagłe jak wybuch wulkanu rozległ się jego okrzyk: 

 - Panie! Jesteś wielki, skoro stworzyłeś tak cudowny raj! 

 Z radości wydawał okrzyki, biegał i podskakiwał. Nagle stanął 

i z ogromnym namaszczeniem przeżegnał się. Stał. Nie mógł się ruszyć. Było 

mu tak dobrze. Nagle poznał owo miłujące, biało – złote ciepło dotykające 

jego prawej dłoni. 

 - Jezu, czy Ty mnie dotknąłeś? 

W odpowiedzi usłyszał ciche i spokojne, prawie niewypowiedziane: 

 - Tak, ponieważ ta dłoń czyni Mój znak. Także dlatego bo podajesz ją 

drugiemu człowiekowi i w ten sposób Ja mogę się z tobą przywitać. 

Ta ostatnia uwaga Pana Jezusa przypomniała mu o celu jego podróży. Pobiegł 

przywitać się z Panem, witając ojców i braci.           B. Carter 



ŚW. STANISŁAW, BISKUP I MĘCZENNIK, 

GŁÓWNY PATRON POLSKI 

Kanonizacja w. Stanisława odbyła się w Rzymie, ale uroczystość podniesienia 

relikwii i ogłoszenie jego kanonizacji w Polsce miały miejsce 8 maja 1254 roku. W 

tym roku w poniedziałek będziemy obchodzili uroczystość św. Stanisława, patrona 

Polski - obok NMP Królowej Polski i św. Wojciecha, bpa i męczennika. 

Stanisław urodził się w Szczepanowie około 1030 roku. Pochodził z rodu Turzynów 

ze wsi Szczepanów koło Bochni. Wioska była własnością jego rodziny. Naukę 

rozpoczął w domu rodzinnym. Następnie w Tyńcu w klasztorze benedyktyńskim. 

Dalsze studia odbył za granicą, w Liege w Belgii. Święcenia kapłańskie otrzymał ok, 

roku 1060 i zaraz po nich biskup krakowski, Lambert Suła, mianował go kanonikiem 

katedry. Po śmierci biskupa (1070) Stanisław został wybrany jego następcą. O samej 

działalności duszpasterskiej Stanisława wiemy niewiele. Dał się poznać jako pasterz 

gorliwy, ale i bezkompromisowy. W swojej rodzinnej wiosce wystawił drewniany 

kościół pod wezwaniem św. Marii Magdaleny, który dotrwał do XVIII wieku. 

Największą zasługą Stanisława było to, że dzięki poparciu króla Bolesława Śmiałego, 

udał się do papieża Grzegorza VII wyjednać wskrzeszenie metropolii gnieźnieńskiej. 

W ten sposób ustały pretensje metropolii magdeburskiej do zwierzchnictwa nad 

diecezjami polskimi. W centrum jego życia stał się fakt zatargu z królem Bolesławem 

Śmiałym. Król należał do postaci wybitnych. Popierał reformy Grzegorza VII. 

Odbudował wiele kościołów i klasztorów. Koronował się na króla i przywrócił Polsce 

suwerenną pozycję. Był królem bardzo energicznym. Brał udział w wielu sprawach 

na Węgrzech, w Kijowie i Czechach. Wyprawy te były powodem rozboju, 

wiarołomstwa żon, rozbicia małżeństw i zamętu w kraju. Rycerze błagali króla, aby 

powracał do kraju. Król jednak postanowił zabawiać się. Wtedy rycerze potajemnie 

opuszczali go. Kiedy Bolesław wrócił do kraju, zaczął się na nich mścić. Stanisław 

jako jedyny miał odwagę upomnieć króla. Król zlekceważył upomnienia biskupa. W 

konsekwencji bp Stanisław rzucił na niego klątwę, czyli wyłączył go ze społeczności 

Kościoła, a przez to samo zwolnił poddanych od posłuszeństwa. 

Autorytet Stanisława musiał być w Polsce ogromny, bo najbliżsi stronnicy króla nie 

mieli odwagi targnąć się na jego życie. Król uczynił to sam. 11 kwietnia 1079 roku 

Bolesław udał się na Skałkę i w czasie Mszy św. zarąbał biskupa uderzeniem w głowę. 

Potem kazał poćwiartować jego ciało. Duchowni ze czcią pochowali je w kościele św. 

Michała na Skałce. 

 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (4) 

DLACZEGO CZOWIEK GUBI PRAGNIENIE BOGA? 

Dlaczego człowiek, stworzenie religijne, gdzieś gubi pragnienie Boga, nie 

szuka Go, a nawet neguje Jego istnienie. Nie tyle przyczyn, co pretekstów 

jest wiele. Przyjrzyjmy się kilku spośród nich. 

1. Bunt przeciwko obecności zła w świecie 

Nawet psalmista ma z tym kłopoty – woła: „Boże nie trwaj w milczeniu, nie 

milcz, nie spoczywaj Boże”. „Gdzie jesteś, o Najwyższy, kiedy giniemy!” 

Wiele napisano na ten temat, także w biuletynie, dlatego przejdę do następnego 

punktu. 

2. Troski doczesne i bogactwa. 

Dlatego św. Paweł pisze, „Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość i żądze”. 

Nic nie dokonało w społeczeństwach tak wielkiego zła, jak dobrobyt. 

Człowiek nie umie się posługiwać dobrobytem. Jak samo słowo głosi, jest to 

byt, życie dobre, ale trzeba się nim umiejętnie posługiwać. Dobrobyt może 

zaślepiać to, co najwyższe, może stawiać w centrum człowieka, albo co jeszcze 

gorsze pragnienie posiadania coraz to większych dóbr materialnych. Człowiek 

zasklepia się wtedy w sobie i nie jest łatwo żyć. Trudno jest być bogobojnym, 

będąc przepełnionym problemami dotyczącymi dobrobytu. Idąc dalej w 

poszukiwaniu pretekstów negacji istnienia Boga wymieńmy. 

3. Zły przykład wierzących.  

To nie jest tak, że wiara jest moją prywatną sprawą. Wielu chce nam wmówić, 

że możemy wierzyć w kościele i w domu, ale nie w przestrzeni publicznej i 

pracy, bo tam jest przestrzeń neutralna. Przyjrzyjmy się temu, kto tak mówi. 

Są to ludzie wprowadzający bożki do naszego życia. Jednocześnie usuwają z 

tej publicznej przestrzeni: wiarę, krzyż, Jezusa Chrystusa. Musimy zdawać 

sobie sprawę, jaki przykład płynie z naszego życia, co w nas mogą zauważyć 

ludzie, którzy obserwują nas. Zachowanie katolika, chrześcijanina może, 

takiego obserwatora budować albo gorszyć. Wielkie i ciche zadania mają w tej 

kwestii ludzie wierzący. Można ewangelizować, ale też przez pychę, 

zarozumiałość, porównywanie się i zazdrość można kogoś odepchnąć od Boga 



Ojca, naszego Pana, Jezusa Chrystusa i Ducha Wspomożyciela – Ducha 

Świętego. 

4. Kolejny pretekst negacji pragnienia Boga – to prądy umysłowe wrogie 

naszej religii. Jest ich coraz więcej. Mówi o nich ok. 3000 lat temu Księga 

Mądrości” „Zbłądzili(…) żyjąc w wielkim zamęcie niewiedzy”. Tych prądów 

ideologicznych jest cały ogrom. Co, kto jest głównym wrogiem tych ideologii 

w mniemaniu ich przedstawicieli? Właśnie religia, Jezus Chrystus, który 

troszczy się o wolność człowieka.  Natomiast wszelkiego rodzaju ideologia ma 

za zadanie zniewolenie człowieka. Dlatego głównym ich przeciwnikiem 

będzie religia! 

5.Kolejny pretekst do negacji jest skłonność człowieka grzesznego do 

ukrywania się ze strachu przed Bogiem. 

Proces ten zaczął się od Adama w raju, a skończył się na tragedii Judasza. 

Grzesznik, jak dziecko powinien przyjść do Ojca, zaufać Jego miłości i błagać 

o miłosierdzie. Wymienieni powyżej decydują się na rozpacz i odejście od 

Boga. Zwłaszcza sytuacja Judasza ukazuje to. Z drugiej strony mamy apostoła 

Piotra, który żałuje. On przylgnął do Boga w zaparciu się Go, w tragicznym 

położeniu. Piotr prosi Pana Boga o przebaczenie i słyszy trzykrotnie pytanie: 

Czy miłujesz Mnie? 

Judasz jest przykładem niewiary w miłosierdzie. On rozwiązuje swoją sytuację 

po ludzku, bez wsparcia się o Boga Ojca. 

6.Obojetność religijna, niewiedza. 

Niewiedza jest złym doradcą w sprawach religii. A obojętność jeszcze gorsza. 

Jezus mówił: Obyś był zimny albo gorący. Człowiek letni jest jak temperatura 

– zerem. Warto tu wspomnieć o słowach św. Jana Pawła II, który dowodził, że 

muszą być równomiernie rozwinięte skrzydła unoszące człowieka. Skrzydło 

wiary i rozumu. One są z sobą splecione. Rozum bardzo często doprowadza 

nas do rzeczywistości wiary. 



WIARA, A NOWE TECHNOLOGIE 

 

KOŚCIÓŁ W DOBIE CYFRYZACJI 

 

Nowe technologie mogą pomóc Kościołowi katolickiemu w zdobywaniu 

nowych wyznawców, ale nigdy nie zastąpią kontaktu z księżmi i innymi 

wierzącymi. Jeśli staną się głównym środkiem komunikacji religijnej, religia 

prędzej czy później umrze. Podstawą życia religijnego jest wspólnota, która 

nie jest zbudowana na złudzeniach wirtualnego świata, ale powstaje w 

rzeczywistych relacjach pomiędzy wiernymi. Wiemy, że świat wirtualny nie 

jest prawdziwy. Chociaż pomógł nam przetrwać trudne czasy pandemii, teraz 

musimy pracować nad tym, aby wrócić do realnego świata, ponieważ Kościół 

jest wspólnotą ludzi, której centrum jest Jezus Chrystus, który jest żywą osobą, 

a nie wirtualną jednostką. Tylko osobiste doświadczenie Boga może 

powiedzieć człowiekowi, dlaczego idzie do świątyni, dlaczego jest we 

wspólnocie Kościoła. Tak jak nie da się prowadzić życia małżeńskiego czy 

rodzinnego przez sam Internet, tak media nie mogą być wykorzystywane do 

tworzenia wspólnoty kościelnej. Najpiękniejsza nawet liturgia transmitowana 

przez Internet czy TV nie zastąpi Mszy świętej przeżywanej w tradycyjnej 

formie, ale praktyka już dawno pokazała, że Internet może być bardzo 

skutecznym narzędziem ewangelizacyjnym. Nowe technologie mogą być co 

najwyżej uzupełnieniem dla bezpośredniej działalności duszpasterskiej. 

CZY WIESZ ŻE: 

W niektórych kościołach pojawiły się automaty do składania ofiar przy 

pomocy płatności kartą czy BLIK-iem, a w kilku wprowadzono nawet zdalny 

system rezerwacji miejsc w ławach kościelnych przez wiernych. 

 

 



MAJOWA KRZYŻÓWKA 

 
Za prawidłowe rozwiązanie tej krzyżówki przewidziane są 

niespodzianki. Rozwiązania prosimy przekazać księdzu Proboszczowi do 

niedzieli 22 maja włącznie. 

POWODZENIA!!! 

 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

KASZA JĘCZMIENNA Z CIECIORKĄ, BLANSZOWANYM 

SZPINAKIEM, POMIDORAMI, BAZYLIĄ I CZARNYM SEZAMEM. 

Składniki: * ½ szklanki kaszy jęczmiennej * ½ puszki cieciorki * 

4 pomidorki koktajlowe * spora garść listków szpinaku * 1 łyżeczka 

czarnego sezamu * sól i pieprz do smaku * listki czerwonej bazylii do 

dekoracji. 

Wykonanie: Szpinak umyć, pokroić i przelać na sicie gorącą wodą. 

Odcedzić. Pomidorki pokroić na ćwiartki. Cieciorkę odsączyć z zalewy. 

Kaszę wypłukać, zalać taką ilością wody, aby tworzyła centymetrową 

warstwę nad powierzchnią kaszy. Posolić, zamieszać i gotować 

10 minut, mieszając, po czym wstawić do piekarnika nagrzanego do 

temperatury 150 st. C i zapiekać przez 20 minut. 

Wyłożyć na talerz kaszę, obok położyć szpinak, a na nim cieciorkę 

i pomidory. 

Posypać sezamem, ozdobić listkiem 

bazylii. 

 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE… 

 

Cieciorka jest bogata w białko 

i świetnie zastępuje mięso. Zawiera 

także węglowodany złożone, 

nienasycone kwasy tłuszczowe 

i błonnik. Wspomaga leczenie cukrzycy 

i obniża poziom cholesterolu we krwi. 
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