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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania: (Dz 1,1-11); (Hbr 9,24-28;10,19-23); Ps 47 

Ewangelia według św. Łukasza (24,46-53) 

 

A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do 

nieba. 

Tak kończy się Ewangelia według św. Łukasza. Wniebowstąpienie 

nie jest jednak zakończeniem 

historii Jezusa. Teraz na scenę 

wkracza Kościół, którego On jest 

Głową. Zbawiciel nam 

błogosławi, czyli dodaje sił, 

zapewnia nas o swojej miłości i 

posyła z misją. Mamy stać się piątą 

Ewangelią – w przypadku, gdyby 

ludzie już nie czytali tych 

napisanych. Obyśmy podobnie jak 

Jezus „przeszli przez ziemię, dobrze czyniąc” (por. Dz 14, 17) 

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


JEDNOŚĆ 

Atrybutem Trójcy Przenajświętszej jest jedność: Bóg Ojciec, Syn Boży 

i Duch Święty, to jeden Bóg, ale w trzech Osobach. Czyli Bóg stawia na 

jedność jako wielkie dobro. Jedność - tak samo jak miłość, dobro, piękno - 

jest przymiotem Boga, który wskazuje człowiekowi bardzo wyraźnie, że bez 

niej zostaje on ograbiony ze szczęścia i radości. A przecież Jezus wyraźnie 

mówił, abyśmy jako lud Boży trwali w radości, która wypływa z Boga, który 

jest Miłością, a miłość to relacja między Bogiem i ludźmi, dlatego Pan 

stworzył człowieka dla siebie. Miłość jednoczy ludzi. Podobnie można 

zaobserwować zjawisko, jakim jest dobro. Kiedy ludzie są skłóceni, czy 

rozdzieleni - dobra nie ma. Przykładem może tu być czas pandemii.  Tak 

dalece pogrążyliśmy się w separacji, że nie potrafimy w pełni jednoczyć się. 

Cierpią na tym wspólnoty i to nie tylko te, które kiedyś prężnie działały 

w parafiach, ale także cierpi wspólnota Kościoła. Takim ekstremalnym 

przykładem braku jedności jest wojna. Przykład – agresja Rosji na Ukrainę. 

Codziennie słyszymy w mediach o okrucieństwie najeźdźców i cierpieniach 

narodu ukraińskiego. Gdybyśmy przyjęli naukę płynącą z nieba, nie byłoby 

zła na ziemi. Sięgnę jeszcze do wyrazu greckiego diabolo, który oznacza 

oddzielać, rozdzielać, co jest przeciwieństwem jedności. Zatem Pan Bóg – to 

jedność; szatan – to podział, rozłam. Nie potrzebujemy sięgać ani daleko, ani 

wysoko. Wystarczy spojrzeć wokół nas, choćby w naszej parafii. Mieszkam 

tutaj tylko 25 lat, dlatego pozostawię rozważania na temat czarżeńskich 

podziałów tym, którzy mieszkają tu od urodzenia. Św. Jan w Ewangelii, 

pisząc o modlitwie Pana Jezusa przed pojmaniem przytacza następujące 

słowa: „obdarzyłem ich chwałą jaką otrzymałem od Ciebie, aby byli jedno, 

podobnie jak My jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we Mnie – niech stanę się 

doskonałą jednością….”  

 

Dzisiaj obchodzimy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Pan Jezus 

odchodząc obiecał nam Ducha Świętego, abyśmy wszyscy byli napełnieni 

tym samym Duchem, a przez to stanowili doskonałą jedność. 

 



KOLOROWANKA DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

LEKARZ LUDOWY.   ROŚLINY DLA ZDROWIA I URODY 

DZIKA RÓŻA ( ŁAC. ROSA CANINA) C.D. 

 Znacznie łatwiej jest przygotować sok z płatków dzikiej róży. W 1 l wody 

rozpuszczamy 700 g cukru, nagrzewamy do wrzenia i otrzymanym syropem 

cukrowym zalewamy 30 g płatków dzikiej róży. Doprowadzamy do wrzenia 

i odstawiamy do ostygnięcia w zamkniętym garnku na 10-12 godzin. 

Przechowujemy w słoju albo w butelkach, nie oddzielając płatków od soku. 

 

Zieloną herbatę z ekstraktem z dzikiej róży przygotowuje się ze świeżych 

owoców, oczyszczonych z włosków i nasion, ugotowanych z cukrem i wodą. 

Ekstrakt dodaje się do gorącej zielonej herbaty i pije się ją po 2 szklanki 

dziennie. Suszone, rozdrobione owoce, pozbawione włosków, można 

wymieszać z wysuszoną leśną lebiodką (łac. Origanum) i dziurawcem (łac. 

Hipericum) i zaparzać jak zwykłą herbatę. Można pić ją z dodatkiem mleka i 

miodu. 

 

Herbata z płatków dzikiej róży. Najpierw na dno słoja wsypać warstwę 

cukru kryształu o grubości 3 cm, na niego wykładamy taką samą warstwę 

płatków dzikiej róży i czynności powtarzamy do wypełnienia słoja. Po 

czterech dniach środek będzie gotowy. 

 

Konfitura z płatków dzikiej róży. Trzeba przygotować litr 70 % - owego 

syropu cukrowego, zalać nim 30g suszonych płatków (albo 50-100 g 

świeżych), doprowadzić do wrzenia i gotować na wolnym ogniu przez 3-5 

minut. Oczywiste jest, że aby przygotować przez cały rok potrawy z dzikiej 

róży, trzeba mieć jej zapas. Do suszenia odpowiednie są owoce lekko 

niedojrzałe, twarde, suszymy je w piekarniku, nie dopuszczając do 

przypalenia. Przechowuje się je w suchym i ciemnym miejscu: w słoikach, 

tekturowych pudełkach i woreczkach z materiału. Suszone płatki dzikiej róży 

również trzeba mieć przez cały rok. To nie tylko składnik soków, ale też 

niezwykłych herbat, które leczą arytmię serca i zatrucia.  



z miłości tatusiów i innych krewnych. To są soki, które przychodzą do nas 

przez przodków, czyli przez nasze korzenie. Dziewczynka naburmuszyła się. 

Patrzyła na więdnący kwiat i nagle głośno oświadczyła: 

- Nie lubię kwiatów w wazonie! Wolę moje fiołeczki w doniczce. 

 

ŚWIĘTY FRANCISZEK Z ASYŻU PATRON EKOLOGÓW 

„Biedaczyna z Asyżu”, który całował trędowatych, 

wygłaszał kazania do ptaków, przemieniał wilki w 

zwierzęta domowe, a lokalnych tyranów – w ludzi 

służących ubogim, to bez wątpienia jeden z 

najbardziej popularnych i najbardziej lubianych 

świętych, i to nie tylko w świecie katolickim. Jego 

życie to symbol religii miłości, braterstwa i pokoju. 

Przyszedł na świat w kupieckiej rodzinie w 1181 

roku. Już w czasach dzieciństwa rodzice 

przygotowywali go do przejęcia w przyszłości 

ojcowskich interesów. W latach 1204-1205 Franciszek rozważał udział w 

czwartej wyprawie krzyżowej. Jednak pewnej nocy miał wizję, w której 

objawione mu zostało, że powinien służyć Panu, a nie słudze. Wrócił więc do 

Asyżu. Wtedy też miał mu się ukazać Chrystus ukrzyżowany i powiedzieć: 

„Franciszku, idź i odbuduj mój dom, który, jak widzisz, jest w ruinie”. Rok 

później Franciszek porzucił dobra ziemskie, a swoją odzież w obecności 

biskupa Asyżu oddał ojcu, rezygnując tym samym z przywileju synostwa. 

Odtąd żył w dobrowolnym ubóstwie i głosił Ewangelię Chrystusową. 

Wkrótce dołączyli doń podobni do niego, by odtąd razem tworzyć niewielką 

wspólnotę, która z czasem przekształci się w Zakon Braci Mniejszych, 

praktykujący ubóstwo, posłuszeństwo i czystość. Pod koniec życia 

Franciszek często oddalał się w miejsca odosobnione i tam w samotności 

trwał na modlitwach. W roku 1220 zrezygnował z funkcji przełożonego 

zakonu. 17 września 1224 r., na górze Verne doświadczył niebiańskiej wizji, 

a następnie otrzymał stygmaty. Na jego stopach, dłoniach i prawym boku 

pojawiły się takie same rany, jakie nosi Chrystus. Będąc już w stanie agonii, 

został przeniesiony do Asyżu. Tutaj też umarł 3 października 1226 r.   



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (7) 

DROGA PROWADZĄCA DO POZNANIA BOGA 

Człowiek pragnący poznać swojego Stwórcę, ukształtował pewne drogi, które 

KKK nazywa „dowodami na istnienie Boga”. Nie chodzi tu o dowody, 

którymi posługują się nauki przyrodnicze, ale o „spójne i przenikające 

argumenty”, które pozwalają dostrzec prawdziwą pewność w istnienie Pana 

Boga. Katechizm mówi o dwóch takich drogach. Bazą, z której one 

wypływają, jest stworzenie. Poznajemy Boga przez świat materialny i przez 

osobę ludzką. Ta pierwsza droga – świat, to poznanie poprzez wszystko, co 

widzimy. Przez to już możemy zobaczyć Boga, o ile chcemy. Możemy mieć 

klapki na oczach i słuchawki w uszach i w ten sposób oddzielać się od piękna, 

jakie stworzył Bóg. Piękno gór, szum nadmorskich fal, pomruk strumyków, 

śpiew ptaków, wschody i zachody słońca mogą być oddzielone przez ciemne 

okulary czy słuchawki na uszach. W ten sposób człowiek zamyka się na dzieło 

stworzenia. Muzyka jest relaksująca, ale jej słuchanie w pewnych miejscach 

jest stratą, bo obcując z przyrodą, doświadczając świata materialnego, mam 

okazję dotknąć Boga. Równocześnie mogę tego nie chcieć i dlatego 

zagłuszam to, co widzę i słyszę dookoła. Biorąc za punkt wyjścia ruch i 

stawanie się, przygodność, porządek, piękno świata, można poznać Boga jako 

początek i cel wszechświata. Czytamy u św. Pawła w odniesieniu do pogan: 

„To bowiem, co o Bogu można poznać, jawne jest wśród nich, gdyż Bóg 

im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne Jego 

przymioty – wiekuista Jego potęga oraz bóstwo – stają się widzialne dla 

umysłu przez Jego dzieła” (Rz 1,19-20). Stąd wniosek, że także poganie 

mogą poznać Boga. Obserwacja otoczenia i bliskie przebywanie z naturą jest 

w nich, bo Bóg im to ujawnił. Od stworzenia świata niewidzialne Jego 

przymioty, Jego potęga wiekuista, bóstwo stają się widzialne dla umysłu 

przez Jego dzieła. Święty Augustyn napisał: „Zapytaj piękno ziemi, morza, 

powietrza, które rozprzestrzenia się i rozprasza; zapytaj piękno nieba… 

zapytaj wszystko, co istnieje. Wszytko odpowie ci: Spójrz i zauważ jakie 

to piękne. Piękno tego, co istnieje, jest jakby wyznaniem. Kto uczynił to 

piękno poddane zmianom, jeśli nie PIĘKNY, niepodlegający żadnej 



zmianie?” Świat się zmienia, ale On się nie zmienia i On to uczynił, bo kto 

inny – pyta właśnie św. Augustyn. Poznać Boga przez stworzenie, dostrzec 

mądrość tego wszystkiego, to nie sposób nie zachwycić się i nie pomyśleć, że 

w tym wszystkim jest jakaś nadprzyrodzona mądrość, wielka siła. Dziękujmy 

Bogu, że mamy oczy, że możemy podziwiać ten świat i wielkość Jego 

Stwórcy. Doceniał ten świat św. Franciszek np. w „Pieśni słonecznej” czy w 

„Pochwale stworzeń”, gdzie mówił: „Bądź pochwalony Panie mój ze 

wszystkimi Twymi stworzeniami, szczególnie z panem bratem słońcem, 

przez który staje się dzień i nas przez nie oświecasz. Bądź pochwalony 

Panie mój, przez siostry gwiazdy i księżyc…” Franciszek wychwala też 

wiatr, chmury, pogodę, wodę, ogień, ziemię ukazując, jak wszystko jest 

pożyteczne dla nas. Przecież ziemia żywi nas, wychowuje, korzystamy z jej 

owoców. Patrząc na stworzenie możemy doświadczyć Pana Boga. W tym co 

nas otacza widzimy ślady Boga w świecie. Wyobraźmy sobie ogród, którego 

grządki podeptało jakieś zwierzę, pozostawiając pełno śladów. Gospodarz - 

bardzo wierzący człowiek – poprosił syna, by odgadł, które zwierzęta 

dokonały szkody. Po oględzinach syn zdecydował, że były to świnie. 

Rozeznanie okazało się trafne. Ktoś zostawił otwarte drzwi do chlewika. 

Mądry ojciec, wykorzystując sytuację, zapytał: 

- Czy widzisz ślady Boga w przyrodzie? 

Syn rozejrzał się dookoła. Chciał o coś zapytać. Widać było po jego twarzy, 

że doznaje swojego objawienia Boga Ojca, który dba także o niego. Dotknął 

ramienia ojca i wyszeptał : 

- Dziękuję.  



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacja KKK przygotowana przez dominikanów zawiera cały tekst 

Katechizmu Kościoła Katolickiego. Daje ona możliwość dogłębnego 

zapoznania się z jego treścią. Napisana została w celach ewangelizacyjnych, 

aby przybliżać ludziom treści wiary. 

Dostępne funkcje: 

przeglądanie wg numerów, działów (struktury) 

wyszukiwanie wg hasła tematycznego (lista haseł jest tożsama z indeksem 

tematycznym wydania książkowego). 

wyszukiwarka słów 

przeglądanie offline wg numerów, działów (struktury), zakładek oraz 

wyszukiwania dowolnego słowa w jego treści.    

tekst Konstytucji Apostolskiej Fidei depositum, która została ogłoszona 

z okazji publikacji Katechizmu. 

Dostępne jest też dodawanie i uaktualnianie zakładek. Aplikacja jest darmowa 

i nie zawiera reklam. Tekst Katechizmu był wykorzystany za zgodą 

wydawnictwa PALLOTTINUM.  

Aplikacja dostępna jest wyłącznie do pobrania w sklepie Google Play. 

                                                                                opracował: Artur Bartnik 



"Chwalcie łąki umajone, góry, doliny zielone. Chwalcie 

cieniste gaiki, źródła i kręte strumyki" 

Polska tradycja bogata jest w różnego rodzaju zwyczaje, które zakorzeniły 

się u nas przed wiekami 

i trwają do dziś. To właśnie 

takie elementy naszej kultury 

pobudzają naszą tożsamość 

religijną i narodową. Maj jest 

czasem szczególnym. 

Budząca się do życia przyroda, 

kwiecące się łąki, pierwsze 

zielone liście, to wszystko co 

ofiaruje nam ten miesiąc. 

Pośród zgiełku i problemów 

dnia codziennego stoi Ona - 

Najświętsza Panienka. Czeka 

cichutko w przydrożnej kapliczce. Jest Ona dla nas wezwaniem do ciągłego 

zawierzania Jej naszych problemów i trudności.  

W naszej, wschodniej części Europy nabożeństwo majowe jest znane od 

XVIII w., a wszystko za sprawą jezuitów. Szczególny rozkwit idei „majowego” 

przypada jednak na wiek XIX. Dzięki twórczości o. Karola Antoniewicza 

śpiewamy właśnie od XIX w. chociażby piękną pieśń majową „Chwalcie 

łąki…”. Mimo niewątpliwie trudnych wydarzeń dziejowych, które przez wieki 

mąciły spokój na ziemiach polskich Maryja nasza Matka i Królowa była 

zawsze obecna w sercach Polaków. To przecież o Niej śpiewano pod 

Grunwaldem, za Jej pomocą obroniła się Jasna Góra, czy Warszawa kilkaset 

lat później.  

Jednak dzisiaj w obliczu tak wielu wyzwań stojących przed wiarą i polskim 

narodem, pamiętajmy o naszej nierozerwalnej więzi z Maryją, która, tak jak 

przez wieki, stała na straży naszej polskości. Niech i dzisiaj wyprasza mam 

łaski, byśmy nieugięcie kultywowali dzieło, jakim jest przykapliczne 

nabożeństwo majowe.  

Módlmy się, aby w sercach szczególnie ludzi młodych, zagubionych 

i wątpiących obudziło się pragnienie rozmowy z Matką Przenajświętszą. 

Dzisiaj także i Ty znajdź chwilę i pomódl się przed Jej obliczem.                                                                                                                    

                                                                                                                      MARTA BOREK 



OPOWIADANIE.       KORZENIE. 

To był ciepły, słoneczny dzień, kiedy Magda trzymając mamę za rękę wracała 

z przedszkola. Dziewczynce nie zamykały się usta. Przekazywała swoje 

refleksje o wychowawczyniach i innych dzieciach. Śmiechu, radości i 

różnych uwag nie było końca. Stanęły przed blokiem. Głośne wchodzenie na 

trzecie piętro i już były w domu. Po zachowaniu Madzi można było poznać, 

że czuła się tutaj szczęśliwa. Nagle jej twarz posmutniała. Odsunęła krzesełko 

przy stole. Weszła na nie i klęcząc wpatrywała się w pąsową różę. Jej twarz 

posmutniała. Zapytała:  

- Mamusiu, dlaczego ten kwiatek zwiesił główkę i jest zwiędnięty? Przecież 

ma pełno wody. 

- Widzisz, mój ty skarbie, woda nie wystarcza kwiatkowi do życia. Ona je 

podtrzymuje. 

- A co różyczka potrzebuje, aby żyć? 

- Korzenie – odpowiedziała Mama. 

W domu zaległa cisza. Madzia chodziła w te i z powrotem. Zaglądała do 

doniczek z kwiatami, dotykała je i znowu patrzyła na więdnącą różę. W końcu 

wydusiła z siebie: 

- Mamusiu, a czy Maciek ma korzenie? On tak wygląda jak ta róża. Więdnie. 

Zaskoczona pytaniem pięcioletniej córeczki, przestała przygotowywać 

posiłek. W domu zaległa cisza. Po chwili mama ruszyła się i zaczęła mówić: 

- Moja kochana córeczko, twój starszy brat przeżywa kryzys. Chce być taki, 

jak jego koledzy. No wiesz, Piotr, Józek i jeszcze paru. Oni też mają małą 

wiedzę i nie rozumieją życia. Chcą mieć tylko wygodę, spokój. Oni na 

nieszczęście chcą żyć w wodzie, która zapewnia im tę pozorną wygodę. 

- Mamusiu, a co jemu potrzeba, żeby się uśmiechał, chciał być z nami, ażeby 

się ze mną nie kłócił?  

Mama się uśmiechnęła.  

- Madziuniu, chodzimy do kościoła. Czego się tam uczymy? 

- Już wiem - o Panu Jezusie i o tym, co On mówił i że jest w tym małym 

opłatku! Mama się uśmiechnęła: - Bardzo dobrze. Jaką ty jesteś dobrą 

dziewczynką. Otóż nasza wiara, to soki dla naszych korzeni, korzeni naszej 

rodziny. Wiesz, że bardzo cię kocham, a moja mama kochała mnie i jej 

mama… Mogłybyśmy tak wymieniać bardzo długo. To samo czerpiemy 
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