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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
 

Czytania: (Dz 2,1-11); (Rz 8,8-17); Ps 104 

Ewangelia według św. Jana (14,15-16.23-26,) 

 

NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ,  

 NIECH ZSTĄPI DUCH TWÓJ 

I ODNOWI OBLICZE ZIEMI, …TEJ ZIEMI. 

 

„Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać  

moje przykazania”. 

Miłość zawsze motywuje najbardziej. Powinności, poczucie 

odpowiedzialności, szlachetność i gotowość na poświęcenie 

nabierają mocy, gdy ponad nimi stoi miłość. Słowo to dzisiaj jest 

nadużywane, redukowane i spłycane. Jednak Jezus jest w stanie je 

oczyścić i przywrócić mu pierwotny blask, a Duch Święty uzdalnia 

nas do przekraczania siebie. 

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


SAMOTNOŚĆ I CIERPIENIA PANA JEZUSA 

Pan Bóg miłuje wszystkie swoje dzieci. Obdarzył je Duchem swoim, 

Parakletem, by mogły poruszać się, myśleć, pracować, a nade wszystko 

miłować. Bo i On jest Miłością. Przed swoim odejściem, przed 

wniebowstąpieniem, Pan nauczał ludzi, jak mają miłować Jego miłością. Św. 

Jan uwiecznił słowa Mistrza zapisując w Ewangelii, którą dziś słyszeliśmy, 

następujące słowa: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje 

przykazania”. Zapytałby ktoś: „które?”. Otóż te najważniejsze: 

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI BLIŹNIEGO oraz DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ 

BOŻYCH. 

Oczywiście miłość jest relacją pomiędzy dwoma osobami. Zatem miłość 

Boga troszcząca się o nas, dająca wskazówki, abyśmy czynili to, co przyniesie 

nam dobro, szczęście i radość, oczekuje w odpowiedzi naszej reakcji, 

przemyśleń i zadumy. Nasza maleńka miłość, poruszona naturalnym 

pragnieniem poznawania Boga i zdobywaną o Nim wiedzą, jest zdolna 

odpowiedzieć Panu, który jest Miłością, Odbiorcą Miłości i Jej Dawcą, 

Źródłem czyli Bogiem Ojcem, Synem Bożym i Duchem Świętym. 

Wielu z nas jest rodzicem. Nie muszę przekonywać, że brak reakcji dziecka 

na naszą miłość jest okrutnym cierpieniem. Tak samo Bóg cierpi, gdy my, 

Jego dzieci, milczymy. Jesteśmy obojętni. Jeden z apostołów powiedział: 

„Jesteście świątynią Ducha Świętego”. Nasze ciało to mury tej świątyni. 

I znowu słowa z niedzielnej ewangelii: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie 

zachowywał Moją naukę, a Ojciec Mój umiłuje go i przyjdziemy do niego 

i mieszkanie u niego uczynimy”. Bóg jest także Miłością Ukrzyżowaną. 

Żydzi nie poznali Boga. Wzięli Go za oszusta i okrutnie uśmiercili. Czy my, 

ludzie żyjący 2000 lat później, nauczyliśmy się miłować i szanować Pana 

Boga, służyć Mu bez zazdrości? Czy od czasu do czasu przykładamy rękę do 

serca, by przekonać się, że tam jest? Jeżeli Go tam odnajdziesz powiedz Mu, 

że Go miłujesz, dziękuj za obfite dary, proś, by napełnił cię Duchem Świętym, 

by zajął się twoimi sprawami. Bóg uczyni wszystko w imię Syna choćby 

dlatego, że o Nim pamiętasz. A to już jest przedsionek nieba – na wieczność 

w Jego obecności. Zamiast być obojętnym na Mszy świętej, pomyśl, że z 

miłości do nas zamknął się w Hostii.                    BARBARA CARTER 



Na krańce świata! 

O spotkaniach LEDNICA 2000  

słów kilka. 

 

Czym są spotkania lednickie? 

 

Ogólnopolskie Spotkania Młodych LEDNICA 2000 odbywają się 

nieprzerwanie od 1997 roku, a ich pomysłodawcą był śp. o. Jan Góra OP.  

 

Wydarzenie to odbywa się corocznie na Polach Lednickich. To nie przypadek. 

Znajdują się One kilkanaście kilometrów od Gniezna, w kierunku Poznania. 

Jest to miejsce niezwykle ważne historycznie.  

 

Istnieją przypuszczenia historyków o tym, że to właśnie na jeziorze Lednica, 

na wyspie Ostrów Lednicki, chrzest przyjął Mieszko I. Nawiązując do tego 

wydarzenia LEDNICA 2000 odbywa się w historycznym miejscu chrztu 

Polski.  

 

Z Polami Lednickimi silnie związany był również papież św. Jan Paweł II, 

który to podczas pierwszego spotkania w 1997 roku leciał helikopterem nad 

tysiącami młodych błogosławiąc im.  

 

Kulminacyjnym momentem podczas spotkań jest wybór Chrystusa Jezusa 

jako Pana, Msza święta oraz oczywiście przejście przez Bramę Trzeciego 

Tysiąclecia.  

W czasie trwania LEDNICY 2000 istnieje możliwość zaangażowania się 

w spotkanie „od kuchni” poprzez liczne wolontariaty. Służba na rzecz dzieła 

przejawiać się może na wielu płaszczyznach. Są to chociażby tancerze, 

ministranci, Anioły porządku czy liczne służby medyczne.  

 

Lednicę warto odwiedzić o każdej porze roku. Można zwiedzić Muzeum 

Pierwszych Piastów, wspomniany już Ostrów Lednicki, ruiny palatium z X 

wieku. Na samym terenie Pól znajduje się ośrodek duszpasterski - Dom 

św. Jana Pawła II, replika krzyża z Giewontu oraz grób dominikanina, 

założyciela, śp. o. Jana Góry.                                                                                                                          
                                                                                                    Marta Borek 



OPOWIADANIE.        POWRACAJĄCA FALA. 

Zwykłe, miejskie osiedle czteropiętrowych bloków, było ciche. Mało się na 

jego terenie działo. Widać wyraźnie, że pierwsi lokatorzy wprowadzili się 

tutaj 30, może 40 lat temu.  

Wandzia – starsza pani z pod piętnastki – mieszkała na drugim piętrze. Idąc z 

małą siatką zakupów śpiewała: 80 lat minęło jak jeden dzień. Lubiła 

spoglądać na ulicę i wyciągać z tej obserwacji wnioski. Przypomniała sobie, 

że jakieś dwa tygodnie temu zauważyła parę młodych ludzi. Szli przytuleni 

do siebie. Byli radośni, ale biedni. Widywała ich codziennie. „Może Pan 

postawi ich na mojej drodze”. Wanda uwielbiała pomagać. Czuła się wtedy 

szczęśliwa. 

Pewnego dnia zauważyła młodych siedzących na ławce. Postanowiła przejść 

obok nich i bardzo sprytnie upuściła rękawiczki. Młodzieniec podniósł się z 

ławki, powoli podniósł rękawiczki i podążył za panią Wandą. – Proszę pani, 

zgubiła pani coś.  

Wanda odwróciła się, podniosła ręce i zawołała: 

- Ach, moje ulubione rękawiczki! Bardzo panu dziękuję. 

Zawahała się, ale już z odwagą pociągnęła konwersację. 

- Taki pan dobry. Czy mogłabym się czymś odwdzięczyć?! 

- Nie. Wszystko OK. To drobiazg. 

W tym momencie dziewczyna poderwała się z ławki, mówiąc: 

- Może ma pani jakąś wiedzę, skąd moglibyśmy wziąć używane meble i inne 

rzeczy?  

Wanda nie wytrzymała. Zadała kilka pytań i wkrótce wiedziała wszystko. 

Studiowali. Chcieli się pobrać. Nie zyskali aprobaty rodzin. O coś tam poszło. 

W efekcie Staszek przerwał studia i usiłuje pracować. Kasia studiuje. Przez 

uczynienie jakiemuś starszemu panu przysługi poznali jego rodzinę. Starszy 

pan zmarł. Rodzina wynajęła im puste mieszkanie na trzy lata. Płacili tylko 

rachunki. Śpią na podłodze. 

Wanda zaprosiła ich na posiłek. A potem wydała im swoje łóżko. Jej piwnica 

znacznie się opróżniła. Była przeszczęśliwa. Niczego nie analizowała, nie 

planowała, dała się nieść fali Bożej miłości.  

Wieczorem dostała SMS. Jej ukochana córka przyjeżdża. I na dodatek 

potrzebuje jej pomocy. Jedno dobro przywołało drugie.  

- O, Panie Boże, dziękuję Ci za ten dzień. I dziękuję za powracającą falę 

dobra.                                                                                              BARBARA CARTER 



ŚWIĘTA GERTRUDA 
W wieku pięciu lat Gertruda 

(urodzona w roku 1256) została 

oddana przez rodziców do opactwa 

benedyktynek w miasteczku Helfta w 

Saksonii-Anhalt. Tutaj spędziła całe 

swoje życie, zyskując sobie 

przydomek Wielkiej. Za murami 

klasztoru żywo interesowała się 

łaciną, muzyką i teologią, które to 

studia odbywały się pod kierunkiem 

beginki Mechtyldy z Hackeborn, 

przyszłej św. Mechtyldy. 

27 stycznia 1281 r. po raz pierwszy 

ukazał jej się Chrystus: „Panie, w czasie tego czasu oczekiwania, 

przyszedłeś po raz pierwszy… moje serce było tak wstrząśnięte, 

iż cała młodzieńcza lekkość zaczęła wydawać mi się banalna”. 

Jakieś osiem lat później Pan ponownie do niej przyszedł, 

prosząc, by opisała wszystkie doznane łaski. 

Przychodząc po raz trzeci, Jezus trzymał w ręce książkę 

Zwiastun Boskiej Miłości, której On sam nadał tytuł. Podając 

dzieło Gertrudzie, rzekł: „Ja przeniknę łagodnością mojej 

Boskiej Miłości tę księgę i moją Miłością wzbogacę każde jej 

słowo, które przeniknę… A jeśli ktoś przyjdzie do Mnie 

w pokorze serca i, ukochawszy moją Miłość, zapragnie ją czytać, 

Ja dokładnie palcem mu wskażę miejsca, które będą dla niego 

użyteczne”. Odtąd Gertruda cały czas będzie poświęcać na 

modlitwę i medytację.  

W 1302 roku, po latach współcierpienia z Chrystusem, 

Gertrudę dotknęła ciężka choroba. Pod wpływem ogarniającej ją 

ogromnej radości, cierpienia jeszcze bardziej się nasilały 

i w końcu umarła. 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (8) METODY 

POZNANIA BOGA 

Człowiek też pomaga poznać nam Boga. Kiedy patrzymy na niego 

i uzmysławiamy sobie, że jest on najdoskonalszym stworzeniem, które 

zostało kreowane na obraz i podobieństwo samego Boga, to człowiek może 

być określany jako cud, homo sapiens, jedyne stworzenie myślące 

i rozwijające się. Człowiek jest istotą genialną, a Jego kreator jest 

najgenialniejszym, niemającym równego sobie budowniczym. Jest Bogiem i 

Panem wszechświata. Ludzie próbują stworzyć jakąś sztuczną inteligencję: 

roboty, maszyny, androidy, ale one są jedynie troszeczkę podobne do 

człowieka. One mogą zastąpić nas wykonując jakąś funkcję – np. autopilot w 

samolocie, ale pozostają maszynami. Są zaprogramowane, ale nie myślą, nie 

czują. Człowiek natomiast jest zdolny zagłębić się w swoją istotę. Poznaje 

swoją duszę. Po tym wprowadzeniu, które skupia naszą uwagę na 

wyjątkowości naszego umysłu i naszych zmysłów, przeczytajmy, co na ten 

temat mówi KKK w puntach 33 i 34: „Człowiek: zadaje sobie pytanie o 

istnienie Boga swoją otwartością na prawdę i piękno, swoim zmysłem 

moralnym, swoją wolnością i głosem sumienia, swoim dążeniem do 

nieskończoności i szczęścia. W tej wielorakiej otwartości dostrzega znaki 

swojej duchowej duszy. (…) jego dusza może mieć początek tylko w Bogu. 

Świat i człowiek świadczą o tym, że (…) uczestniczą w Bycie samym w sobie, 

który nie ma ani początku, ani końca. W ten sposób… człowiek może dojść 

do poznania istnienia rzeczywistości, która jest pierwszą przyczyną i 

ostatecznym celem wszystkiego, „a którą wszyscy nazywają Bogiem”. (św. 

Tomasz z Akwinu). Człowiek wyposażony jest przez Pana Boga w zdolności 

analityczne, takie które interpretują fakty, zjawiska, dające mu możliwość 

poznania Boga. Są to łaski nam udzielone przez naszego Stworzyciela, 

pozwalające uwierzyć w Jego istnienie. I znowu KKK: „Dowody na istnienie 

Boga mogą jednak przygotować człowieka do wiary i pomóc mu stwierdzić, 

że wiara nie sprzeciwia się rozumowi ludzkiemu”. (punkt 35) 

Pan Bóg nie ma początku i nie ma końca. Jest sprawcą tego wszystkiego, co 

jest na ziemi i w wszechświecie – przyrody, zwierząt i człowieka. Przypomnę 

jeszcze raz, że nie mamy Go zrozumieć, bo i tak nie jesteśmy tego w stanie 

zrobić. Mamy Go miłować, a nie umiłujemy, gdy Go nie poznamy.                                                            
OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 

 



BŁ. PAULINA MARIA JARICOT 

O MSZY BEATYFIKACYJNEJ 

Duża liczba biskupów z całego świata uczestniczyła w Lyonie pod 

przewodnictwem kardynała Luis Antonio Tagle, prefekta Kongregacji ds. 

Ewangelizacji Narodów, we Mszy św. beatyfikacyjnej Pauliny Marii Jaricot. 

Kardynał był również przedstawicielem Ojca Świętego Franciszka. Oprawa 

artystyczna tej mszy była taka, jak bł. Paulina – skromna, ale pełna 

dostojeństwa i bogactwa słowa. Przedstawiono obszerny życiorys sługi 

Bożej, a następnie odczytano akt papieża Franciszka ogłaszający pannę 

Paulinę Jaricot błogosławioną. Po czym odsłonięto obraz błogosławionej, 

której ubiór i wygląd skomentował następny mówca jako: piękna kobieta 

w portrecie przedstawiona na czerwonym tle. Dalej zostały wprowadzone 

relikwie bł. Pauliny. One przypominają, że święci są spośród nas. Tak jak my 

są z kości i z ciała. Homilię Kardynał Tagle zaczął od pytania, skąd mogę 

wiedzieć, że kocham i jestem kochany? Oznaką jest radość przebywania z tą 

osobą, albo radość z przedmiotów otrzymanych od niej. Dlatego Jezus 

powiedział: „Kto Mnie kocha zachowuje moje słowo. Błogosławiona kochała 

Jezusa, bo zachowywała, modliła się i wprowadzała w czyn słowo Jezusa” 

(np. przykazanie miłości). Rozwijając ten nurt, kardynał podsumował 

rozważania, że ten, kto przyjmuje dar słowa, dar Ducha Świętego i dar pokoju, 

staje się przyjacielem Jezusa, misjonarzem Kościoła, bratem lub siostrą 

ubogich oraz narzędziem powszechnego braterstwa i pokoju. Błogosławiona 

Paulina Jaricot stała się tym wszystkim, ponieważ przyjęła te dary Boże. 

Teraz przyszła kolej na nas – wezwał z homilii kardynał Tagle.  
W tym momencie zwracam się do zelatorek i członkiń Stowarzyszenia Żywy 

Różaniec działających w naszej parafii. Modlitwa i czyn – służenie Panu 

Bogu – zawsze przynosi pozytywne efekty. Dzieło bł. Pauliny Jaricot 

rozpoczęło się od grupy 10 osób, które chciały wspierać misjonarzy, 

a z czasem rozrosło się na cały świat. Bł. Paulina w wieku 17 czy 18 lat 

całkowicie poświęciła się Bogu. Oddala swe życie w ręce Boga i to właśnie 

dzięki temu mógł On przez nią działać i zrobić tak wiele zdumiewających 

rzeczy. A zatem to nie jej osobiste zalety są najważniejsze, lecz to, że 

pozwoliła Panu, by przez nią działał. Poznawajmy bł. Paulinę i próbujmy ją 

naśladować. Szczególnie w tym, by nie przeszkadzać Bogu działać! To nie 

nasza wola jest ważna, ale Jego. 
             OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

 

Modlitwa w drodze to codzienne, 

oparte na Ewangelii, 

kilkunastominutowe rozważania 

modlitewne w formie dźwiękowej 

i tekstowej. Proponowana modlitwa 

zakorzeniona jest w duchowości 

ignacjańskiej. Dzięki aplikacji odkryjesz jak Słowo Boże, Biblia, jest aktualna 

dla twojego życia. Oprócz modlitwy codziennej proponowany jest także 

różaniec, rachunek sumienia i inne wartościowe treści. Każde codzienne 

rozważanie składa się z fragmentu Pisma Świętego i kilku myśli komentarza, 

a także z odpowiednio dobranej muzyki, która przeplata modlitwę. Muzyka 

ma ci pomóc, byś podczas jej słuchania mógł odnosić Słowo do swojego 

życia. Taka forma modlitwy ma pomóc odnaleźć Boga, który jest obecny w 

każdym momencie naszego życia. Modlitwa w drodze może stać się twoją 

osobistą codzienną modlitwą, tak jak brewiarz lub rozważaniem Ewangelii: 

ty decydujesz, czym jest ona dla ciebie. Autorami treści medytacji są ludzie 

świeccy, jezuici, siostry zakonne, klerycy. Poszukiwanie i odnajdowanie 

Boga we wszystkich rzeczach, czyli kontemplatywność w działaniu, jest 

głównym rysem jezuickiej duchowości. Nie ma jednak prawdziwej 

kontemplacji w życiu codziennym bez spotkania Jezusa w Jego Słowie. 

Dzięki aplikacji możemy modlić się wszędzie. 

Cechy: 

- codzienna modlitwa na telefon! 

- modlitwa w formie dźwiękowej i tekstowej 

- twoja indywidualna baza ulubionych medytacji 

- łatwy w obsłudze kalendarz 

- możliwość udostępniania w mediach społecznościowych 

Aplikacja dostępna jest w Google Play oraz App Store. 

                                                                                opracował: Artur Bartnik 

 



 KOLOROWANKA DLA NAJMŁODSZYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

LEKARZ LUDOWY.   ROŚLINY DLA ZDROWIA I URODY. 

ORZECHY WŁOSKIE 

 Od dawna sok z zielonych łupin niedojrzałego orzecha włoskiego 

wykorzystywano do barwienia włosów. Jeżeli chcecie nadać włosom 

delikatnie brązowy odcień, spróbujcie opłukiwać głowę po myciu takim 

wywarem: 3 łyżki pokrojonych zielonych łupin albo liści orzecha na litr 

wody, gotujcie przez 10 minut, przecedźcie, ostudźcie do 36-40 stopni. 

Zabarwienie można wzmocnić albo osłabić, jeżeli odpowiednio zwiększycie 

albo zmniejszycie ilość surowca i wody. Tym samym wywarem płucze się 

gardło przy stanach zapalnych, jamę ustną – przy problemach z dziąsłami. 

Proszek z wysuszonych owocni niedojrzałych orzechów (małe ilości – 

dosłownie na koniuszku noża) zatrzymuje krwotoki z nosa, posypuje się nim 

zadrapania na skórze. 

Niewielką ilość świeżego oleju orzechowego można przygotować 

samodzielnie. Dokładnie rozgniećcie kilka nasion orzecha na proszek. 

Obetnijcie niewielki kawałek starej, kapronowej pończochy (gaza nie jest 

odpowiednia, bo wchłonie olej), i zróbcie <węzełek> z nadzieniem 

orzechowym. Zakręcając boki <węzełka>, będziecie wyciskać olej. 

Świerzym orzechowym olejem smaruje się powieki przy zapaleniu spojówek, 

jest pomocny przy oparzeniach, niewielkich ranach. 

Przy ropnych wysypkach na skórze, wągrach, egzemie, liszajach robi się 

kąpiele z wywaru z suszonych liści orzecha (300 g na 1 l wody, gotować przez 

20 minut, odstawić na 3-4 godziny, przecedzić, dodać skoncentrowany wywar 

do wody w wannie). 
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