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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
 

Czytania: (Za 12,10-11;13,1); (Ga 3,26-29,1); Ps 63 

Ewangelia według św. Łukasza (9,18-24) 

 

 

„BO KTO CHCE ZACHOWAĆ SWOJE ŻYCIE, 

STRACI JE, 

A KTO STRACI SWE ŻYCIE Z MEGO POWODU, 

TEN JE ZACHOWA”. 

 

Stracić życie dla Jezusa nie oznacza ani lekceważenia, ani 

pogardy. Chodzi o oddanie tego, co nas od Jezusa oddziela. 

Stracić to zejść z „centralnego fotela”, to dać Bogu 

pierwszeństwo we wszystkim. Ta strata oznacza przyjęcie 

naszej historii jako „miejsca”, w którym objawia się Bóg jako 

Pan historii. To wreszcie zadanie śmierci egoizmowi 

i egocentryzmowi, to poddanie wszystkiego działaniu Bożego 

Ducha. 

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


BOŻE CIAŁO 

Na początku był chleb i wino. Leżały spokojnie na stołach w wieczerniku. Po 

chwili zaczęli schodzić się: Pan Jezus i Apostołowie. „A gdy oni jedli, Jezus 

wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, 

mówiąc: 

- Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje. 
Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: 

- Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu 

będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26, 26-28). 
Takie były początki święta, które dziś nazywamy – Bożym  Ciałem. Warto je 

przeżyć duchowo, głęboko, tak na prawdę zaakceptować realną obecność 

Jezusa w chlebie i winie. Jak bardzo ukochał nas, by dać się zamknąć w 

murach kościoła i pomieszczeniu tabernakulum. Jakże wielkoduszny był 

kościół ustanawiając adoracje, które są naszym bezpośrednim kontaktem z 

żywym Bogiem oraz procesję i obchody Najświętszego Ciała i Krwi Boga. 

Nie wątpię, że to Bóg Ojciec był inspiracją tego święta. On chciał, jak zawsze, 

zbliżyć się do nas, zobaczyć jak radzą sobie Jego ukochane dzieci. Pomyślmy 

o Jego tęsknocie i cierpieniu spowodowanych przez naszą obojętność. 

Postarajmy się naszemu Bogu i Ojcu szepnąć „Miłuję Cię”, gdy będzie 

przechodził obok nas wywyższony w monstrancji. I jeszcze jedno, gdyby nie 

kapłani nie moglibyśmy doświadczać prawdziwego życia, które przygotował 

dla nas Bóg. 
 

Kapłanów swoich dał nam Bóg, 
By nas bronili z mocy złego, 

Aby z ciernistych wiedli dróg 
Zbłąkane owce wprost do Niego. 
Najświętsze Serce, ustrzeż ich 

We wszystkich życia chwilach złych. 
Niech czystym sercem służą Ci 

Przez życie swego wszystkie dni. 
 

Kapłanom swoim zlecił Bóg 
Gorzkie cierpienia ludzkie koić. 
Wśród świata tego nędznych trwóg 

Bożym obdarzać nas pokojem. 
 
                                                                                                BARBARA CARTER 



Lednicka relacja 

Tegoroczna LEDNICA2000, pod hasłem „Na krańce świata”, przeszła do 

historii kilkadziesiąt minut po północy 6 czerwca. 

 Kilka słów o organizacji Lednicy 2022 

W tym roku Lednica również obfitowała w 

propozycje spędzenia tego uduchowionego 

czasu. Oprócz standardowego programu, 

każdy miał możliwość udania się do 

namiotu powołań, gdzie siostry i bracia 

zakonni dzielili się świadectwem swojej 

wiary i historiami powołań do życia 

doskonalszego. Ponadto nieopodal repliki 

krzyża z Giewontu stał namiot adoracji, 

gdzie od samego rana tłumnie gromadzili się wierni. Oprócz tego, propozycje 

dla najmłodszych w strefie dziecka, czy oferta sklepiku lednickiego. 
Chociaż oficjalnie spotkanie rozpoczęło się o godz. 17.00, wierni przybywali na pola 

już od samego rana. W godzinę miłosierdzia - rozpoczęła się koronka do Bożego 

Miłosierdzia oraz przejście relikwii św. s. Faustyny Kowalskiej, bł. ks. Michała 

Sopoćki i obraz Jezusa Miłosiernego przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia. Potem 

odbyła się procesja orłów. Po oficjalnym rozpoczęciu, w oczekiwaniu na 

Eucharystię, uwielbialiśmy Boga śpiewem i tańcami do utworów zespołu Siewcy 

Lednicy. 

Mszy Lednickiej przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak. W kazaniu 

skupił się On m.in. nad wyjaśnieniem tegorocznego hasła spotkania, odwołując się 

do słów o. Jana Góry OP: „Krańcem świata – jestem ja sam. Ja sam i dla Boga, i 

dla drugiego człowieka i nawet dla siebie samego. I to, że ja jestem posłany na 

krańce świata, to też tak naprawdę jest zaproszenie do odkrycia tego, kim 

jestem ja sam”. 

Potem nastąpiły stałe elementy, w tym modlitwa o pokój za wstawiennictwem św. 

Jana Pawła II. Przeżyliśmy też chwile wieczornej grozy, spowodowanej niedalekimi 

wyładowaniami atmosferycznymi, które na szczęście nas ominęły. Na końcu 

spotkania deklarowaliśmy wybranie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, po czym 

nastąpiło przejście przez Bramę Rybę. Był to emocjonujący moment i już wtedy 

pojawiła się tęsknota za porankiem, a także początek oczekiwania następnej Lednicy. 

Miejmy więc na uwadze, że ziemia jest okrągła, więc może właśnie tam, na Lednicy, 

jest czyjś kraniec świata. Następne spotkanie młodych już 3.06.2023! Spotkajmy się 

tam :) 

Marta Borek                                                                                                               
   



     OPOWIADANIE.        JESIENNE RÓŻE.                                            

Ela, jak zwykle jesienią, przyglądała się drzewom w parku. Spacerowała tędy 

codziennie. Nadrabiała nieco drogi idąc do pracy albo z pracy. Park ją 

uspokajał. Zatrzymywał myśli w biegu. Przestawała zadawać głośne pytania 

w ciszy swojego wnętrza. „Dlaczego? Panie, dlaczego mnie to spotkało?” 

Czasami czuła się tak źle, że miała ochotę pokłócić się z Bogiem. I wtedy 

patrzyła na parkowe, solidne, wysokie drzewa. Jakiś spokój wlewał się w jej 

serce. Chciała, naprawdę chciała pogodzić się z losem. Kolorowe liście 

nadawały drzewom lekkości. Kiedy opuszczała park czuła się gotowa 

włączyć się w życie. Ale po kilku godzinach wracał zamęt przypominający 

jej bardzo dziwną rozmowę z córką. Właściwie był to monolog. Ona słuchała. 

Dlaczego to następne pokolenie chce słuchać swoich rówieśników, a nie 

Boga, Kościoła i rodziców? „Jaki błąd popełniłam?” Ela nie potrafiła 

zrozumieć. Ciągle słyszała :„Ja chcę decydować o swoim życiu!” Tego też 

nie mogła zrozumieć, przecież wychowywała tak, aby jej córka była 

samodzielna, odpowiedzialna i trzeźwo patrząca na życie. W ustach brzmiało 

zdanie głośno wypowiedziane: „Kościoła nie potrzebuję. Sama sobie daję 

radę”. W końcu padło oznajmienie: „Wyprowadzam się”. Od tamtej chwili 

minęło 10 miesięcy. Mąż też odszedł. Była sama. Kiedyś lubiła samotność. 

Wypełniała ją modlitwa – rozmowa z Panem Jezusem. Ciche zadowolenie. 

Nic nie zapowiadało, że cisza doprowadzać ją będzie do szału. Także rodzina, 

przyjaciele odeszli. Nawet ich domek i ogród nie cieszył jej. Miała jeszcze 

dość siły, aby pchać się do przodu. „Bóg jest Miłością. On mnie nie opuścił”. 

Czuła jednak ból spowodowany brakiem miłości drugiego człowieka. 

„Oszaleję” – myślała. 
Doszła do domu. Na stoliku przy drzwiach wejściowych leżał ogromny bukiet 

herbacianych róż. Taki jak kiedyś dostała od Jurka. Odwróciła się. Stał w 

ogrodzie. Uśmiech, łzy i wielka radość. 

„Oby to był początek lepszego jutra”. I rozbłysła w niej nadzieja, że nie 

wszystko stracone. „Jutro będzie zmartwychwstanie”. Pomyślała, a uśmiech 

coraz większy rozjaśniał jej twarz. Pan Bóg z największych niepowodzeń, a 

nawet tragedii, potrafi wydobyć największe dobro. Teraz miała ochotę 

czekać, tylko czekać cierpliwie.                                                                                                                                     
                                                                                                                                              BARBARA CARTER 



 ŚW. ANTONI 

PADEWSKI 

Patron Padwy, dzieci, 

ludzi i rzeczy zaginonych 

 

 Antoni Padewski to wybitny 

kaznodzieja, cudotwórca i ceniony teolog, 

propagujący naukę św. Franciszka. Jest 

świętym niezwykle wprost popularnym. 

Przyszedł na świat w Lizbonie 15 sierpnia 

1195 r. jako syn Marcina i Marii Buglioni. 

Na chrzcie nadano mu imię Ferdynand. 

Gdy miał piętnaście lat, wstąpił do 

nowicjatu u augustianów w klasztorze św. Wincentego za Murami. Dwa lata 

później trafił do opactwa w Coimbrze – wielkiego portugalskiego centrum 

religijnego. Jednak na wieść o męczeńskiej śmierci pięciu Braci Mniejszych 

w Maroku postanowił dołączyć do zgromadzenia franciszkanów. Był to rok 

1220. Na cześć egipskiego pustelnika Antoniego Opata przybrał nowe imię. 

Święty Franciszek szybko poznał się na jego kaznodziejskich talentach, 

dlatego też w 1222 roku wysłał go w świat, by mógł ewangelizować miasta i 

wioski. Nauczał w Montpellier, Tuluzie i Bolonii, a jego kazania i 

towarzyszące im cuda w każdym z miejsc przyciągały nieprzebrane rzesze 

wiernych. 

 W roku 1227 nie przestał podróżować po swojej prowincji, głosząc 

Słowo i zwalczając herezje, przez co otrzymał przydomek „młota na 

heretyków”. W 1230 roku powołał go do siebie sam papież Grzegorz IX. 

 W czerwcu 1231 roku Antoni usunął się do pustelni 

w Camposampiero, by tam odpocząć po trudach ewangelizacji. Przeczuwając 

zbliżającą się śmierć, prosił o przewiezienie go do Padwy. 13 czerwca 1231 

r. zmarł w klasztorze w Arcella, a rok później Grzegorz IX zaliczył go w 

poczet świętych. W 1946 roku Pius XII ogłosił Antoniego doktorem Kościoła. 



 NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (10) 

WIELCY TWÓRCY O DROGACH POZNANIA BOGA 

W tej wypowiedzi wykraczam trochę poza nauczanie Kościoła, ale 

umożliwi ona lepiej zrozumieć argumenty na istnienie  Pana Boga. Będą 

to myśli wzięte prosto z życia oraz przedstawione przez wielkie umysły 

teologów i ludzi Kościoła. Wskazanie na istnienie Boga, dróg 

umożliwiających to poznanie zaczerpnąć można z obserwacji harmonii 

i piękna stworzenia świata oraz człowieka i jego przekraczania granic 

świata materialnego. Przykładem tu może być św. Anzelm, który 

wyprowadza swój dowód mówiąc, że istnieje w języku pojęcie BÓG. 

Cechą znaczącą pojęcia Bóg jest absolutna doskonałość. Jeśli słowo 

oznacza byt doskonały, to temu bytowi nie może niczego brakować. 

Musi więc istnieć. Św. Anzelm mówi tak: Bóg jest istotą 

najdoskonalszą. Tym, od czego nic nie może być pomyślane. Myśląc o 

istocie najdoskonalszej, to ona musi być w naszej myśli, ale czy istnieje 

tylko w myślach, czy też w rzeczywistości. Jeżeli istota najdoskonalsza 

istnieje w rzeczywistości, to posiada własność, której pozbawiona 

byłaby istota najdoskonalsza istniejąca tylko w naszej myśli. 

Mianowice własność istnienia rzeczywistego – jest więc od niej o tę 

własność doskonalsza. Przeto istota najdoskonalsza, gdyby istniała 

tylko w myśli, nie byłaby najdoskonalsza. Byłaby więc czymś 

sprzecznym. Zatem istota najdoskonalsza nie może istnieć tylko 

w myśli, ale musi istnieć w rzeczywistości. Wynika to z pojęcia Boga. 
Przyjrzyjmy się teraz pięciu drogom poznania Boga według św. 

Tomasza z Akwinu: 1. zmienność 2. przyczynowość 3. przygodność 

świata 4. stopniowanie 5. celowość. Św. Tomasz zasłynął jako wielki 

teolog, filozof, myśliciel. Jest on autorem tych 5 dróg: 
Pierwsza droga. Jeżeli coś się rusza, to ktoś musi to popchnąć. Ruch jest 

jedną z podstawowych cech istot żywych, ale też cechą nieożywionego 

podlegającego ruchowi. Czy to kamień rzucony ręką, czy przedmiot 

spadający pod wpływem grawitacji, to coś te przedmioty popycha. 

Także ziemia poruszająca się po orbicie wokół słońca, a słońce wokół 

centrum Drogi Mlecznej, a cały wszechświat rozszerza się od momentu 

wielkiego wybuchu. Św. Tomasz uważał, że jeśli coś rusza się dzięki 

czemuś lub komuś, to i wszechświat ktoś w ruch musiał wprowadzić.   



Droga droga. Jeśli wszystko ma swoją przyczynę, to musi być 

przyczyna powstania świata. Nic nie dzieje się bez przyczyny. 

W czasach nam bliższych Newton zauważył, że akcja wywołuje 

reakcję. To prawo działa nie tylko w fizyce, ale w naszych relacjach, w 

myśleniu, w oddziaływaniach oraz innych zjawiskach. Jeśli świat 

istnieje, tzn., że musiało być coś niezbędnego, koniecznego. Skoro 

świat  istnieje, a mógłby nie istnieć, to znaczy, że spaja go ktoś lub coś, 

kto jest nieskończony, konieczny od początku świata. 
Trzecia, czwarta i piata droga. Jeśli rzeczy są mniej lub bardziej 

doskonałe, to musi istnieć coś najdoskonalszego. Musi istnieć Pan Bóg. 

Skoro potrafimy działać celowo, bo jesteśmy rozumni, to świat trwający 

według określonych zasad, porządku, musi być stworzony przez kogoś, 

kto myśli. Dzięki temu możemy działać celowo, porządkować swoją 

rzeczywistość. Skoro tak, to św. Tomasz wysunął wniosek, że musi 

nimi sterować ktoś, kto nadaje im cel działania. Ta piąta droga wskazuje 

na fakt kierownictwa rzeczami w świecie. Są jeszcze inne przykłady 

argumentów, np. wielcy myśliciele: Pascal, który mówił, że stawiając 

na istnienie Boga ryzykujemy niewiele, bo tylko jedno doczesne życie. 

Jeżeli okaże się, że mamy rację, to zyskujemy życie wieczne i szczęście. 

Można też wspomnieć o świadectwach życia. Opierając się na nauce 

Kościoła mówimy o tym, że człowiek może dojść do poznania Pana 

Boga, nawet bez wyraźnej znajomości objawienia przyniesionego przez 

Chrystusa. Doświadczenia Boga dla każdego człowieka są różne. Mogą 

one być oparte na naturalnym poznaniu lub nadprzyrodzonym. 

Człowiek doznaje pewnych doświadczeń, a dopiero potem pojawiają 

się refleksje. Doświadczenie Boga jest przeżyciem, które dane jest 

każdemu człowiekowi. Często trudności w analizie poznania 

otaczających spraw pochodzą z zbyt głębokiego przyjęciu świata i 

spraw materialnych. Niepotrzebne informacje, publicystyczne 

ciekawostki itp. mogą spowodować, że wniosek prowadzący do 

poznania Boga może pozostać nierozpoznawalny. 
                                                                      OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



PRZYJEMNEJ ZABAWY 

WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

NOWENNA POMPEJAŃSKA 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikacja “Różaniec i nowenna pompejańska” na smartfony i tablety! Jeśli 

nie wiesz, jak modlić się na różańcu i czym jest nowenna pompejańska, to ta 

aplikacja Ci w tym pomoże. Ułatwi Ci sprawdzenie przebiegu modlitwy i da 

możliwość słuchania kolejnych dziesiątek. 

Dzięki aplikacji do nowenny pompejańskiej: 
 

• będziesz kontrolować postęp w swojej nowennie pompejańskiej, 

• aplikacja zadba, aby nie przeoczyć żadnego dnia nowenny, 

• każdego dnia otrzymasz tekst motywująco-wspomagajacy na dany dzień, 

• otrzymasz najświeższe świadectwa nowenny pompejańskiej, 

• możesz otrzymywać powiadomienia o zbliżających się nowennach, 

• jest też możliwość odsłuchu różańca poprzez mp3 i z Radio Różaniec, 

• jeśli nie wiesz, jak modlić się nowenną pompejańską i różańcem, to aplikacja 

Ci w tym pomoże, 

• dodatkowo krótkie lektury o różańcu i nowennie pompejańskiej! 

Jako opcja, jest możliwość odsłuchania całego różańca z nagrań mp3 lub radia 

różaniec (wewnętrzny zakup w cenie 5 zł). 

 

Aplikacja dostępna w sklepie Google Play i App Store 

                                                                               opracował: Artur Bartnik 



   KOLOROWANKA 

 

 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

LEKARZ LUDOWY.   ROŚLINY DLA ZDROWIA I URODY. 

CZARNY BEZ 

Jego owoce dojrzewają pod koniec września i pozostają na krzakach nawet po 

opadnięciu liści. Są jadalne tylko przy pełnej dojrzałości. Część urodzaju zbierana 

jest jeszcze w postaci kwiatów – do leczniczych herbat. Jagody, bogate w substancje 

fenolowe (prawie 3000 mg), wykorzystuje się do przyrządzania zdrowych dżemów, 

galaretek, cukierków, posiłków dziecięcych, a intensywnie zabarwiony sok stanowi 

naturalny barwnik win i innych zapasów. Każda potrawa z czarnego dzikiego bzu – 

to jednocześnie lekarstwo. Na przykład jagody, ugotowane w miodzie, to nie tylko 

przysmak, ale też wypróbowany środek przy przemęczeniu. Kisiel z ugotowanych i 

przetartych jagód to smaczna i odżywcza potrawa, a jednocześnie delikatny środek 

przeczyszczający, pomocny przy chronicznych zaparciach. Przygotowuje się go ze 

świeżych i suszonych jagód: 75 g suszonych owoców zalać gorącą wodą (500 ml) i 

gotować przez 10-15 minut. Wywar zlać do innego naczynia, owoce rozgnieść, 

znowu zalać wodą (500 ml) i gotować jeszcze przez 5-10 minut. Oba wywary 

połączyć, dodać 120 g cukru kryształu, 1 g kasku cytrynowego, 40g rozpuszczonej 

w ciepłej wodzie mąki ziemniaczanej i gotować do zgęstnienia. 

Sok z jagód czarnego dzikiego bzu, który według danych medycznych nie posiada 

przeciwwskazań do stosowania, w celach leczniczych przyjmuje się przy chorobach 

nerek, cukrzycy, rwie kulszowej, wykorzystuje się go dla przyspieszenia gojenia ran. 

Można go pić zarówno, gdy jest świeżo przygotowany, a także zostawić na zapas. 

Soki robi się na dwa sposoby: 

1. Jagody umyć w zimnej wodzie, wycisnąć sok, dodać cukier (na 1 kg owoców 1 kg 

cukru), doprowadzić do wrzenia, rozlać do gorących wysterylizowanych butelek 

albo słojów i pasteryzować w temperaturze 90 stopni: półlitrowe – 15 minut, litrowe 

– 20 minut. 

2. Umyte jagody blanszować przez 5 minut i wysypać na durszlak. Kiedy woda 

spłynie, rozgnieść je drewnianym tłuczkiem, wycisnąć sok, dodać cukier (na 1 kg 

owoców – 400 g cukru), doprowadzić do wrzenia, rozlać do gorących, 

wysterylizowanych butelek albo słojów i zakorkować.. 
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