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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
 

Czytania: (Prz 8,22-31); (Rz 5,1-5); Ps 8 

Ewangelia według św. Jana ( 16,12-15) 

 

„GDY ZAŚ PRZYJDZIE ON, DUCH 

PRAWDY, DOPROWADZI WAS 

DO CAŁEJ PRAWDY”. 

Chyba wszyscy szukamy prawdy. Każdy na swój sposób, 

z różnym skutkiem. Najpoważniejsze pytania dotyczą sensu 

naszego istnienia. A przede wszystkim chodzi nam o to, czy 

jesteśmy kochani i czy jesteśmy w stanie kochać. Poszukując 

odpowiedzi, próbujemy sami,  według naszej logiki na nie 

odpowiedzieć… najczęściej doznajemy rozczarowania. 

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej przynosi w słowie 

Bożym odpowiedź. Nasze życie wyszło od Boga 

Trójjedynego i do Niego zmierza. Tej prawdy nie odkryjemy 

sami bez Ducha Świętego. 
 

 

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


O TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

„CAŁE  DZIAŁANIE TRZECH  OSÓB BOSKICH - OJCA, SYNA I DUCHA 

ŚWIĘTEGO – JEST JEDNYM PLANEM MIŁOŚCI, KTÓRA ZBAWIA 

LUDZKOŚĆ I ŚWIAT, JEST PLANEM ZBAWIENIA DLA NAS”. PAPIEŻ 

FRANCISZEK. W poprzednim numerze biuletynu pisałam o jedności Trzech 

Osób boskich. Przykład Boga-Ojca, Syna i Ducha Świętego – działa na Jego 

dzieci poprzez Jezusa Chrystusa. To Jezus mówi, co znajdujemy w Ewangelii 

św. Jana, że otrzymał od Ojca dar Miłości, On zaś przesłał go dalej apostołom 

i uczniom, a oni poszli z tym „ziarnem” jeszcze dalej. Jedność jest bardzo 

ważną cechą miłości. To przedsionek pokoju na świecie i w nas. 

Siostra Eugenia – włoska mistyczka – w latach trzydziestych XX wieku miała 

widzenie Boga Ojca. Podsumowaniem ich była prośba Stworzyciela, abyśmy 

obchodzili uroczystość na Jego cześć oraz pragnęli Go poznawać, czcić i 

kochać. Zadziwia fakt, że Trójedyny Bóg sam zadbał o materiały do 

studiowania Jego istoty. Swoistym przemówieniem Boga lub listem jest 

Pismo Święte. Jest to księga natchniona, czyli piszący ją człowiek był pod 

wpływem Ducha Bożego, który napełniał jego myśli mądrością Jahwe. Jak 

żadna inna książka czytana wielokrotnie przynosi różne treści, odmienne 

i nowe, pogłębione. Wiedza bez dna, a jednocześnie dająca głębokie, mądre 

odpowiedzi na różnorakie sytuacje. O procesie Bożego tworzenia doskonałej 

księgi pisze R. Brandstaetter w „Hymnie do Biblii”: 

„Na skrzyżowaniu niezliczonych czasów - Przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość są tylko ich znikomym odpryskiem - 
Pan wywiódł cię ze swej pamięci na użytek ludzkiego umysłu, 
W miarę rozległego i w miarę ciasnego i według prawideł, 

Rządzących nieporadnością ludzką, pomniejszył niewyrażalne do wymiarów 

wyrażalnych, niewidzialne do wymiarów widzialnych, 
I tam, gdzie i te wymiary okazały się niedostępne dla człowieka, stworzył 
Symbole, Podobieństwa, Przypowieści I obrazy, 
I uczynił je służebnicami ludzkiej nieporadności, usiłującej wyrazić 

niewyrażalne.” Nasz Ojciec Niebieski jest doskonałym nauczycielem. 

Jednakże mało jest ludzi, którzy odpowiadają na to pragnienie Jahwe. 

Dlaczego?  Każdy z nas powinien odpowiedzieć na nie w swoim sumieniu. 

Obok Biblii są jeszcze inne „materiały pedagogiczne”, które ukazują nam 

metody Boga. Myślę tu o dwóch tablicach kamiennych „Dekalogu”. 

3 dotyczące Boga + 7 przykazań = doskonały człowiek. Natura miłości 

domaga się, by Bóg i człowiek byli darem dla siebie w przymierzu, by 

stanowili „jedno” przez miłość.                                              BARBARA CARTER 



Idź i kochaj! 
 

Swoją wiarę można ukazywać na najróżniejszych 

płaszczyznach. Współczesny świat daje nam wiele 

możliwości podążania drogą Chrystusową. 

Pośród dziesiątek inicjatyw i propozycji, dziś naszą 

uwagę zatrzymajmy na idei pielgrzymki. 

„Pielgrzymowanie” w naszej ojczyźnie jest oparte o główny ośrodek, czyli 

oczywiście o Jasną Górę! 

Co ciekawe, w 2019 roku rekordowo, niemal 4 miliony 500 tysięcy 

pielgrzymów, przybyło do Częstochowy. 

W ciągu roku największe ilości pielgrzymujących docierają tam w sierpniu. 

 

Ale warto zaznaczyć, że… 

 

Taka forma wyznania naszej wiary zawsze posiada konkretny cel. 

Pielgrzymujemy zawierzając swoje słabości i niosąc ważne dla nas intencje. 

Pielgrzymki posiadają najróżniejsze formy: od tradycyjnych pieszych, przez 

rowerowe, po te autokarowe czy samolotowe. 

I chociaż jest tak wiele sposobów przeżycia tego wyjątkowego czasu, 

niezmiennie cel jest jeden. Istotą pielgrzymki jest m.in. pogłębienie wiary 

i umiejętności jej głębokiego przeżywania. 

 

Diecezja toruńska odbywa swoją pieszą pielgrzymkę do Matki Bożej 

Częstochowskiej. W tym roku, w sierpniu, pielgrzymi z naszej diecezji 

pojawią się tam 44 raz. Przed 1992 rokiem, kiedy to jeszcze funkcjonowała 

diecezja chełmińska, pątnicy i tak wyruszali z Torunia. Tak jest po dziś dzień. 

 

Co ciekawe, każdego roku 1 lipca, również i przez naszą parafię przechodzi 

piesza pielgrzymka. Wychodzi ona z parafii pw. św. Mikołaja w Fordonie 

i podąża na uroczystości odpustowe do Najświętszej Pani Chełmińskiej. 

Jest to niesamowicie bogaty czas duchowo. I wielką wartością jest możliwość 

przejścia tych kilku, kilkunastu, bądź kilkuset kilometrów na chwałę Pana 

Boga.                                                                                                                             
                                                                                                                Marta Borek                                                                                                               

 

 

http://m.in/


 OPOWIADANIE.        CZERWCOWA OPOWIEŚĆ.                                            

Babcia i Basia wracały z lekcji religii. Wnuczka nagle pociągnęła babcię za 

rękę, kiedy przechodziły obok kościoła.. 

- Babciu, ja muszę zajrzeć do tego kościoła. 

- Dlaczego? - zapytała zdziwiona babcia. 

- Oj, bo pani katechetka powiedziała nam, że jest to kościół Najświętszego 

Serca Pana Jezusa. Chciałabym zobaczyć, jak to Serce wygląda! 

Babcia parsknęła śmiechem, ale szybko spoważniała. To mógłby być ważny 

moment w życiu tej dziewczynki. Przez chwilę zastanawiała się, jak rozegrać 

tę niespodziewaną sytuację, ale Pan Jezus ją wyręczył. 

- No, dobrze. Idźmy więc na spotkanie z Panem Jezusem. Basiu, czy ty wiesz. 

dlaczego pani mówiła wam o Sercu Pana Jezusa? 

- To ja mam tobie powiedzieć? - zapytała dziewczynka. - Przecież ty wszystko 

wiesz o Bozi i o Kościele. Ale ci powiem. Czy wiesz, do kogo modlimy się w 

maju? Do Matki Bożej. A wiesz, do kogo w czerwcu? Właśnie do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa i dlatego pani mówiła o tym. 

Do drzwi kościoła doszły w ciszy i po chwili znalazły się w środku, gdzie 

dostrzegły kilka osób modlących się i jedną panią, która modliła się, ale też 

płakała. To ona przykuła uwagę dziecka. Basia czuła, że jest to osoba bardzo 

nieszczęśliwa. Spojrzała na ołtarz. Duży wizerunek postaci Chrystusa miał po 

środku na piersiach gorejące, płomienne serce. Basia jeszcze raz zerknęła na 

bolejącą kobietę i pomyślała: „Jezuniu – ta pani musi być bardzo 

nieszczęśliwa. Proszę Cię, pomóż jej”. Basia umilkła i czekała na cud, ale cud 

miał się zdarzyć za chwilę. Nagle zerwała się  i podbiegła do nieznajomej. 

- Proszę, niech pani nie płacze. Najświętsze Serce Pana Jezusa jest 

litościwe…. Co się stało? 

- Kochanie, mój syn i jego żona zginęli w wypadku samochodowym, a ze mną 

zostali mój wnuczek i wnuczka. 

 Kobieta znowu zalała się łzami. Basia stała obok. Wtem babcia sięgnęła do 

torebki. Wyjęła kartkę i długopis. Coś napisała i  skinęła na Basię. 

- Podaj to tej pani. - Basia spełniła prośbę babci. Nieznajoma spojrzała na 

kartkę i przez łzy się uśmiechnęła. Cichutko powiedziała: 

- Dziękuję. 

Wieczorem był telefon, a następnego dnia Basia poznała wnuków tej pani. 
                                                                                                                                       BARBARA  CARTER 



 BŁOGOSŁAWIONA   

PAULINA MARIA JARICOT 
 

Powróćmy jeszcze raz do Mszy św. beatyfikacyjnej Sługi Bożej Pauliny 

Jaricot. Przewodniczył jej kard. Luis Antonio Tagle, który odczytał List 

Apostolski, zawierający decyzję Ojca Świętego o uznaniu Jej za 

błogosławioną Kościoła. A oto jego treść: 

 

„W ODPOWIEDZI NA PROŚBĘ NASZEGO BRATA OLIVIERA DE 

SCHAME, ARCYBISKUPA LYONU ORAZ PO WYSŁUCHANIU 

GŁOSÓW INNYCH BISKUPÓW I WIELKIEJ LICZBY 

WIERNYCH, PO KONSULTACJACH KONGREGACJI DO SPRAW 

ŚWIĘTYCH, NA MOCY MOJEJ APOSTOLSKIEJ WŁADZY 

UZNAJĘ SŁUŻEBNICĘ BOŻĄ PAULINĘ MARIĘ JARICOT – 

OSOBĘ ŚWIECKĄ – ZAŁOŻYCIELKĘ STOWARZYSZENIA 

ROZPOWSZECHNIANIA WIARY I ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA 

RZECZ WSPIERANIA MISJI, WIDZĄC W NIEJ PRAWDZIWĄ 

UCZENNICĘ CHRYSTUSA I ŚWIADKA PIERWSZEŃSTWA 

BOGA I LUDZKIEJ GODNOŚCI,  ZA GODNĄ NAZYWANIA 

BŁOGOSŁAWIONĄ. 

JEJ ŚWIĘTO BĘDZIE PRZYPADAŁO 9 STYCZNIA KAŻDEGO 

ROKU. 

W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN. 

WYDANE W RZYMIE NA LATERANIE 27 KWIETNIA, 

W DRUGĄ NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ, W NIEDZIELĘ 

BOŻEGO MIŁOSIERDZIA 2022 ROKU. 

        

       FRANCISZEK 

 

 



 NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (9) 

POZNAWANIE BOGA WEDŁUG NAUCZANIA KOŚCIOŁA 

„Święta Matka Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym światłem rozumu 

ludzkiego można z rzeczy stworzonych w sposób pewny poznać Pana Boga, 

początek i cel wszystkich rzeczy” (Sobór Watykański II, konstytucja „Dei 

Verbum”). „Bez tej zdolności człowiek nie mógłby przyjąć Objawienia 

Bożego” (KKK). Posiadamy tę zdolność, bo jesteśmy stworzeni na obraz 

Boga. Nie potrafimy dostrzec Pana Boga naszym wzrokiem, bo Bóg jako 

istota duchowa pozostaje niewidzialna. Z tego względu rodzą się wątpliwości 

co do możliwości poznania naszego Pana i Stwórcy. Wielu ludzi wątpiących, 

niewierzących twierdzi, że nie można poznać kogoś, kto jest niewidzialny. 

Wątpliwości poznania Stwórcy pojawiają się też wśród ludzi wierzących. O 

tym, kim jest Bóg, opowiada nam Pismo Święte. Nie jest to jedyna droga 

poznania Jahwe. Pan objawia się także w doskonałości i pięknie swoich dzieł 

jak: twarz człowieka, zmiana pór roku czy narodziny dziecka. To ślady 

obecności Boga wśród nas. Kościół naucza, że naturalnym światłem rozumu 

ludzkiego można z rzeczy stworzonych poznać Boga – początek i cel 

wszystkich rzeczy. Przekonanie takiego naturalnego poznania Stwórcy 

spotykamy już w Księdze Mądrości w 13 rozdziale czytamy: Głupi z natury 

już są wszyscy ludzie, którzy nie poznali Boga. Z dóbr widzialnych nie zdołali 

poznać tego, który jest. Patrząc na dzieła nie poznali Twórcy lecz ogień, wiatr, 

powietrze chyże, gwiazdy dokoła, wodę burzliwą lub światła niebieskie 

uznali za bóstwa, które rządzą światem. „Bo z wielkości i piękna stworzeń 

poznaje się przez podobieństwo ich Stwórcę” (Mdr 13,5). Szukając 

argumentów na istnienie Pana Boga można wziąć za punkt wyjścia porządek 

i piękno świata. Przykładem może tu być teoria wielkiego wybuchu wiele 

miliardów lat temu. Zapoczątkowała ona trwający do dzisiaj proces 

rozszerzania się wszechświata. Jest to wyraźny znak, że świat miał początek. 

Ten początek, jak wierzymy, jest w Stwórcy. Gdy szukamy kolejnych 

argumentów na istnienie Boga, możemy wziąć za punkt wyjścia człowieka. 

Jego otwartość na dobro, na dążenie do szczęścia, na wrażliwość na prawdę. 

Gdybyśmy sięgnęli do encykliki – „Veritatis Splendor” - („Blask Prawdy” 

św. Jana Pawła II) – to widzielibyśmy tę rzeczywistość oczami Jezusa. Św. 

Jan Paweł II przedstawia i analizuje sytuację bogatego młodzieńca, który 

przychodzi do Pana z pytaniem, co ma robić, aby zasłużyć na życie wieczne. 

Papież podkreśla znaczenie prawdy i miłości bliźniego oraz czynnego 

okazywania miłości bliźniemu, dobrowolnie wybranej i przeżywanej. 

„Przyjdź i chodź za Mną”. Objawienie się Boga i zapewnienie: „Ja jestem z 



wami, aż do skończenia świata”, daje człowiekowi pewność podejmowanych 

czynów w dążeniu do dobra. Z tego możemy wnioskować, kim jest człowiek, 

który pyta o prawdę, o sens i o cel. A szukając odpowiedzi na te pytania, 

szukamy czegoś najgłębszego, co stanowiłoby fundament wszystkich rzeczy. 

Należy zauważyć, że prawda narzuca się jako kryterium sądu. Ona nas ocenia, 

a my jej nie oceniamy. Tego typu podporządkowanie prawdzie mówi nam, że 

jej źródłem może być tylko Pan Bóg, który nadaje jej absolutny charakter. 

Przyroda i człowiek dostarczają nam dowodów na istnienie Stwórcy. Są to 

spójne, przekonujące argumenty, które pozwalają nam osiągnąć pewność. 

Jednak argumenty te nie są tak skuteczne, żeby mogły zmusić człowieka 

niewierzącego do uznania Pana Boga. Podczas gdy dla osób wierzących mają 

wartość potwierdzenia własnych przekonań, dla osób niewierzących mogą 

stanowić punkt zwrotny, ułatwiający rozpoczęcie poznawania Stwórcy. Są 

one także tarczą chroniącą przed atakami ludzi niewierzących. Pokazują 

pewne dowody na istnienie Boga, podczas gdy ateizm nie dysponuje żadnymi 

dowodami. Zatem religia jest uzbrojona w solidne argumenty dla 

potwierdzenia prawd. Można też sięgnąć do nauczania św. Pawła, który mówi 

o możliwościach rozumowego poznania Boga. Przemawiając do Rzymian 

przekonywał o tym, że obserwując świat i człowieka możemy poznać Pana. 

Także św. Jan Paweł II w encyklice „Wiara i rozum” pisze o wzroście wiary 

w miarę poznawania Boga przez obserwowanie Jego dzieł. W pierwotnym 

zamyśle Jahwe rozum miał być przekaźnikiem do wkraczania w Boży świat. 

Przez grzech człowiek oddalił się od swojej rozumowej roli zbliżania się do 

Boga. Pozostało tylko pragnienie poznawania Go. 

Zakończmy dzisiejsze rozważania punktem 49 z KKK: <”Stworzenie bez 

Stwórcy zanika” ( Sobór Watykański II, konstytucja: „Gaudium et spes”). 

Dlatego wierzący czują się przynaglani przez miłość Chrystusa, by nieść 

światło Boga żywego tym, którzy Go nie znają lub odrzucają.> 

 

„GDY PRZYLGNĘ DO CIEBIE CAŁYM SOBĄ, SKOŃCZY SIĘ 

WSZELKI BÓL I WSZELKI TRUD. MOJE ŻYCIE BĘDZIE 

ŻYCIEM PRAWDZIWYM, CAŁE NAPEŁNIONE TOBĄ”. Św. 

Augustyn: Wyznania.                              OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 
 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

Biblia w przystępnej formie dla dzieci 

Biblia dla Dzieci to w pełni darmowa aplikacja dla 

młodszych użytkowników smartfonów i tabletów, która 

– jak sama nazwa wskazuje – oferuje możliwość 

zapoznania się z zawartością Pisma Świętego. 

W tej wersji otrzymujemy Biblię zawierającą kluczowe 

fragmenty przedstawione w bardzo 

czytelnej formie. Poza uproszonymi 

tekstami wszystkie opowieści zostały 

opatrzone kolorowymi ilustracjami oraz 

wieloma interaktywnymi elementami. 

Sprawia to, że dzięki Biblii dla Dzieci 

nasze pociechy zainteresują się zawartością Pisma Świętego. 

Odblokuj osiągnięcia 

Biblia dla Dzieci zawiera także rozmaite wyzwania polegające na 

przeczytaniu określonej liczby historii, 

udzieleniu odpowiedzi na zadawane pytania i 

nie tylko. Za ukończenie poszczególnych zadań 

dzieci otrzymują nagrody. 

Najważniejsze cechy: 

 kolorowa, pełna ilustracji wersja Pisma Świętego 

 teksty ukazane w przystępnej formie 

 interaktywne elementy 

 nagrody za ukończenie rozmaitych wyzwań 

 cała zawartość dostępna za darmo 

Aplikacja dostępna w sklepie Google Play, App Store oraz Amazon 

                                                                               opracował: Artur Bartnik 



RYMOWANKA. 
DZISIAJ ZAPRASZAM NA NOWĄ GRĘ. W NAPISANYM 

WIERSZYKU BRAKUJE SŁÓW. TRZEBA JE ODGADNĄĆ. 

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE MUSZĄ ONE SPEŁNIĆ DWA 

WARUNKI:  BYĆ LOGICZNYM ZAKOŃCZENIEM  ORAZ 

POWINNY SIĘ RYMOWAĆ Z WYRAZEM Z POPRZEDNIEJ 

LINIJKI  (ZAZNACZONYM  CZERWONYM KOLOREM). 

 

Pewna, piękna Zosia, 

Ale nie   _ _ _ _ _ _ _ , 

Poszła do apteki, 

Gdzie są różne  _ _ _ _, 

I powiedziała panu w okienku: 

„Proszę pana, nie odczuwam  _ _ _ _. 

Przyznaję, że ząb mnie boli. 

I jeśli pan  _ _ _ _ _ _ _, 

Proszę, jako dzieciak grzeczny 

O lek przeciw bólowi  _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Aptekarz myślał, że to żarty 

I chciał być żartobliwie  _ _ _ _ _ _. 

Spojrzał na Zosię i zamiast nagany, 

Dał jej tabletkę  _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

Znał ją i wiedział, w jakim mieszka domu. 

Po pracy, nie mówiąc nic  _ _ _ _ _ _ , 

Z jej rodzicami porozmawiał 

I jakieś im rady  _ _ _ _ _ . 

O dentyście rozmawiali, 

A kończąc rozmowę radośnie się  _ _ _ _ _ _ . 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

LEKARZ LUDOWY.   ROŚLINY DLA ZDROWIA I URODY. 

ORZECHY WŁOSKIE c.d. 

W nasionach orzecha włoskiego 

znajdują się wszystkie niezbędne 

substancje dla podtrzymania życia 

człowieka, około 20 % białka (jest 

tak samo przyswajalne jak białko 

zwierzęce), około 75 % 

wysokokalorycznych tłuszczów. W 

swojej kaloryczności orzech włoski 

jest po prostu rekordzistą! Oprócz tego orzechy zawierają witaminy A, 

B1, B6, C, P, garbniki, olejki eteryczne, fitoncydy. Nie tylko owoce – 

liście również posiadają dużo fitoncydów – ich zapachu boją się muchy, 

mole. Suchymi liśćmi przekłada się futrzane, wełniane rzeczy. Liście 

suszy się w okresie kwitnięcia (maj, czerwiec). 

W celach leczniczych wykorzystuje się liście, świeże niedojrzałe owoce 

i ich skórki. Wywar z liści (1 łyżkę na 1 szklankę wrzątku, gotować  

przez 15 minut) jest pożyteczny przy biegunkach, miażdżycy, 

chronicznej egzemie, podagrze - pije się go zamiast herbaty, trzy razy 

dziennie po szklance. Z tym samym wywarem jest dobrze robić okłady 

i kompresy przy stanach zapalnych powiek, kąpiele przy reumatyzmie, 

podagrze, krzywicy. Świeże, rozgniecione liście przykłada się do 

czyraków. 

Doskonała jest również lecznicza nalewka z drobno pokrojonych 

zielonych młodych owoców (7 – 8 orzechów na 200 g wódki). Trzeba 

ją wystawić na słońce w ciemnej butelce na 2 tygodnie – ciemna,  

pachnąca nalewka pomaga przy biegunkach i przy kłopotach z 

trawieniem (po 1 łyżce 3 razy dziennie po jedzeniu). 
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