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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
 

Czytania: (1 Krl 19,16.19-21); (Ga 5,1.13-18); Ps 16 

Ewangelia według św. Łukasza ( 9,51-62) 

 

„KTOKOLWIEK PRZYKŁADA RĘKĘ DO 

PŁUGA, A WSTECZ SIĘ OGLĄDA, NIE 

NADAJE SIĘ DO KRÓLESTWA BOŻEGO”. 

Słowo Boże wprawia posłusznego słuchacza w ruch. Zaczyna 

się od interwencji Boga objawiającego się w historii, który 

wzywa do drogi. Niektórzy jednak po wyruszeniu oglądają się 

wstecz, żałując zostawionych zabezpieczeń, bojąc się zmagania 

w drodze, zniechęcając się upadkami i trudami, obawiając się 

krzyża. Jednak Bóg chce nas zbawiać w drodze, sprawiać, żeby 

dojrzewały nasza wiara i nasze zaufanie wobec Niego. 

Godnymi królestwa Bożego stajemy się nie na podstawie 

naszych zasług, lecz na podstawie zaufania Bogu, wiary w 

Niego i Jemu. 

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


CZERWIEC – NABOŻEŃSTWO 

DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 
Św. Małgorzata Maria Alacoque: 

„Obieram ciebie, o Najświętsze Serce, jako jedyny przedmiot mojej miłości, 

jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na 

moje słabości, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako 

pewne chronienie w godzinę mej śmierci”. 

 Kiedy przeczytałam tę wypowiedź św. Małgorzaty, zadałam sobie 

pytanie: dlaczego wybrała Serce Boga i Człowieka? Przecież prosi o obronę 

tego wszystkiego, co jest najważniejsze w naszej pielgrzymce do ojczyzny 

niebieskiej. Wydawać się mogłoby, że tym który nas strzeże, broni, wspiera, 

jest Bóg Ojciec. Kiedy poszukiwałam uzasadnienia słów Świętej, doszłam do 

trzech ważnych spostrzeżeń. 

1. Chrystus dał niezbity dowód swojej przeogromnej miłości do nas. Tym 

dowodem jest krzyż i Jego Miłość ukrzyżowana. Mógł jej uniknąć. Mógł 

dokonać cudu tak, jak w Kanie Galilejskiej czy kiedy rozmnażał chleb i ryby, 

by nakarmić tłumy. Wiedział, co Go czeka – mógł zniknąć. Zatrzymała Go 

Miłość. 

2. Aby osiągnąć cel naszego życia – zbawienie, musimy rozpoznać to, co nas 

otacza, co nam pomoże poznać, umiłować i czcić Pana Boga, a więc naszą 

parafię – koniec i zarazem początek przebywania i dążenia do naszej 

OJCZYZNY – Nieba. 

3. Grecki wyraz paroikos (parafianin) oznacza sąsiada, obcokrajowca. 

Natomiast perepidemos (pielgrzym) określa cudzoziemca, obcego, nie 

mieszkającego w kraju. Tak pojmował św. Piotr ziemską pielgrzymkę, kiedy 

pisał do pierwszych gmin chrześcijańskich: „Proszę, abyście jak przybysze i 

goście” (1 P 2,11) „w bojaźni spędzajcie czas swojego pobytu na obczyźnie” 

(1 P 1,17). Można wnioskować, że parafia, choć znajdująca się na terenie 

ziemskiej ojczyzny, jest wspólnotą wiernych w duchowym znaczeniu obcych 

dla „tego świata”. Parafianie zmierzają do innej „ojczyzny” zgodnie ze 

słowami św. Pawła: „Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” (Flp 3,20) Każdy 

katolik ma nieustannie być w drodze. Ma dbać o innych, by wszyscy mogli 

wejść do wspólnej ojczyzny w niebie. 
BARBARA CARTER 



Śladem… 

 

Dzisiaj pochylamy się nad postacią księdza szczególnie ważnego dla naszego 

regionu. Mowa o bł. Stefanie Wincentym Frelichowskim, jednym z patronów 

naszej diecezji oraz patronie harcerzy. 

Stefan przyszedł na świat 22 stycznia 1913 

w Chełmży. W wieku 9 lat został ministrantem. 

Po ukończeniu nauki w gimnazjum 

humanistycznym w Chełmży, wstąpił w 1927 do 

harcerstwa. W niedługim czasie złożył 

przyrzeczenie i awansował na funkcję 

drużynowego. 

W 1931 roku wstąpił do Wyższego Seminarium 

Duchownego W Pelplinie. Zaangażował się tam 

w wiele inicjatyw. Jednocześnie ciągle działając 

w harcerstwie, zorganizował wyjazd na zlot do 

Spały. W 1937 przyjął świecenia z rąk biskupa 

chełmińskiego i został mianowany na wikariusza w parafii pw. 

Wniebowzięcia NMP w Toruniu. 

W momencie wybuchu II wojny światowej przebywał na terenie swojej 

parafii. 11 września został aresztowany przez Gestapo i osadzony w Forcie 

VII. 

W styczniu 1940 został przewieziony do obozu przejściowego niedaleko 

Gdańska, następnie do obozu Stutthof, a potem do Sachsenhausen. Pod koniec 

grudnia 1940 roku został przeniesiony do obozu w Dachau. Tam 

konspiracyjnie sprawował msze i rozdzielał komunię. 

Na przełomie 1944 i 1945 rozpętała się epidemia tyfus. Frelichowski podjął 

się pracy z chorymi, przez co sam został zarażony. Zmarł 23 lutego 1945 roku 

na tyfus plamisty. 

7 czerwca 1999 roku papież św. Jan Paweł II beatyfikował 

ks. Frelichowskiego. 20 czerwca z inicjatywy Rady Naczelnej Związku 

Harcerstwa Rzeczypospolitej podjęta została uchwała w sprawie ogłoszenia 

„Wicka” patronem harcerstwa polskiego. co stało się faktem 20 września 

2002 roku. Wspomnienie liturgiczne Wicka przypada 23 lutego. Co ciekawe, 

bł. ks. Frelichowski jest również patronem naszego toruńskiego seminarium.                                                                                                                              
                                                                                                             
                                                                                                                   Marta Borek                                                                                                               
        



OPOWIADANIE.        OJCIEC I SYN.                                            

 Antoni był zarośnięty, brudny. Wyglądał jak żebrak, który nie ma 

mieszkania, ani żywej duszy, która dodałaby mu ochoty do ogarnięcia się. 

Wyszedł już poza miasto. Właśnie dzisiaj był jego pierwszy dzień bez 

mieszkania, bez jakiejkolwiek posiadłości. Był zupełnie obojętny na 

wszystko. Żadnych ambicji, ani zamiaru wydźwignięcia się z tego dołu, nie 

odczuwał. Jedyne co słyszał, to krzyk jego córeczki i żony. Jego wyciągnięto 

ze zmiażdżonego samochodu. Potem był szpital. Syna widział już po tym 

zdarzeniu, ale on wyjechał. Studiował architekturę. Tak jak Antoni wiele lat 

temu. Otrzymał w szpitalu plastikowy worek z kilkoma przedmiotami, 

pomiędzy którymi był jego telefon. 

 Noc i dzień następny. Obudził się na polu, na stosie balotów słomy. 

Otrzepał się i poszedł dalej. Mniej więcej tak wyglądały kolejne trzy miesiące. 

Nie pamiętał o jedzeniu. Coś jadł. Pan Bóg czuwał nad nim. Posyłał mu 

dobrych ludzi. Właśnie usiadł na schodach do sklepu. Ktoś rzucił mu 5 zł i 

namawiał, aby się umył. Opodal stał chłopiec. Może miał 10 lat. Przyglądał 

się Antoniemu. Dał mu monetę i rzekł: 

- Mam nadzieję, że mój tatuś w niebie nie jest taki brudny i śmierdzący jak 

ty. 

 Spojrzeli sobie głęboko w oczy. Antoni nic nie odpowiedział. 

Pomyślał, że jego synek – Tadzio – był też takiego wzrostu i w ogóle był 

podobny do tego chłopca. Serce ojca drgnęło. Zaczął powoli analizować. 

Tadeusz ma 20 lat. Akademik opłacili na rok. Pewnie gdzieś za miesiąc  - 

trzeba dokonać opłaty. Coś tam miał na koncie… Antoni zaczął płakać. 

Przecież Ania – jego żona – liczy na niego. Płacz zamienił się w szlochanie i 

zawodzenie. Zaczął odczuwać bicie serca i powoli pojął, co się z nim dzieje. 

Miłość, jego miłość, miłość ojca budzi go. Szedł dalej po bezdrożach. Trafił 

nad jezioro i tam się oczyścił. Z worka wyciągnął telefon. Był jeszcze 

naładowany. Zadzwonił. Tadeusz się odezwał. 

- Tato, ty żyjesz! 

Antoni przerwał mu i zapewnił, że wkrótce się zobaczą. Bateria się 

rozładowała, a on padł na kolana i długo się modlił. Po dwóch tygodniach 

ojciec i syn spotkali się. 

 
                                                                                                                                       BARBARA  CARTER 



 ŚW. ANTONI OPAT 

Patron  rzeźników 

 

 Całe życie Antoniego to jedno wielkie 

pasmo pokus. Czy zatem skłonność do 

używania uciech sprawiła, że niemal 

całe życie przebywał na pustyni? Tego 

nie wiemy, ale pewne jest, że „ojciec 

chrześcijańskich pustelników” mógł 

wieść dostatnie życie. 

 Antoni, który otrzymał później 

przydomek Wielkiego, urodził się 

w roku 251 w bogatej rodzinie egipskich 

koptów. Rodzice go odumarli, zanim 

ukończył osiemnaście lat. Dwa lata 

później sprzedał cały majątek, a 

pieniądze rozdał ubogim. Sam zaś osiadł w odosobnionym eremie, by w pełni 

poświęcić się Bogu. Ale tu natychmiast rozmaitymi pokusami zaczął nękać 

go szatan. Ciągnęło się to długie lata, aż do śmierci Antoniego w sto piątym 

roku życia. Zły duch nigdy zbyt długo nie pozostawił go w spokoju i robił 

wszystko, by przyszły święty uległ przyjemnościom zmysłowym – 

nieczystości lub obżarstwu. Osaczony ze wszystkich stron Antoni na próżno 

przenosił się coraz dalej na pustynię, na próżno próbował uciec skutecznie od 

pokus świata – szatan bynajmniej nie kapitulował. Zarazem Antoniego 

zaczęła otaczać coraz większa sława. Odwiedzającym go osobom zachwalał 

zalety życia pustelniczego, skupionego na modlitwie, ascezie i samotności. 

 To właśnie uczniom Antoniego zawdzięczamy wzniesiony w górskim 

regionie Egiptu nad Morzem Czerwonym najstarszy klasztor świata. Antoni 

jest często przedstawiony ze świnią, która ma symbolizować szatana i pokusy. 

Może też dlatego został on patronem rzeźników. 

 

 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (11) 

 JAK MÓWIĆ O BOGU? 

Kościół katolicki wyraża aprobatę rozmawiania o Bogu przez wszystkich 

członków Kościoła i z wszystkimi ludźmi, a przede wszystkim prowadzenie 

dialogu z ateistami, innymi religiami i z filozofią. Ludzka inteligencja jest 

ograniczona, a zatem język, którym mówimy o Bogu jest też ograniczony. 

Jedyny sposób przedstawienia Stwórcy może odbywać się poprzez opis dzieł 

stworzenia. Wszystkie one mają pewne podobieństwa do Boga, a szczególnie 

człowieka, który został stworzony na obraz i podobieństwo Boga Ojca. Każde 

stworzenie odzwierciedla nieskończoną doskonałość Boga.  Dlatego możemy 

Go poznawać przez pryzmat poznawania doskonałości Jego stworzeń. O tym 

mówi Księga Mądrości (Mdr 13,5): „bo z wielkości i piękna stworzeń poznaje 

się przez podobieństwo ich stwórcę”. 
Trzeba doskonalić nasz język, który jest ograniczony, obrazowy 

i niedoskonały, by w prawdzie opisać Boga, który jest niewypowiedziany, 

niepojęty, niewidzialny i nieuchwytny. Starając się opisać Boga, przez 

wskazanie podobieństwa stworzenia do Stwórcy możemy określić tylko, kim 

On nie jest oraz jakie miejsce zajmują inne byty w stosunku do Niego. (por. 

św Tomasz z Akwinu) 

Człowiek ze swej natury i powołania jest istotą religijną. Wychodząc od Boga 

i zdążając do Boga człowiek żyje życiem w pełni ludzkim, gdy w sposób 

wolny przeżywa swoją więź z Bogiem. Zostaliśmy stworzeni do życia w 

komunii z Bogiem, w którym znajdujemy swoje szczęście. 

„Gdy przylgnę do Ciebie całym sobą, skończy się wszelki ból i wszelki trud, 

moje życie będzie życiem prawdziwym, całe napełnione Tobą” 

(św. Augustyn). Gdy człowiek słucha orędzia stworzeń i głosu swego 

sumienia, może osiągnąć pewność istnienia Boga, przyczyny i celu 

wszystkiego. Kościół naucza, że jedynego i prawdziwego Boga, naszego 

Stwórcę i Pana, można poznać w sposób pewny przez Jego dzieła za pomocą 

naturalnego światła rozumu. Możemy określić Boga, opierając się na 

doskonałych cechach stworzeń, podobnych do Boga nieskończenie 

doskonałego. 

Sobór Watykański II przypomni, że: „Stworzenie bez Stwórcy - ginie”. 

Dlatego wierzący czują się przynaglani przez miłość Chrystusa, by nieść 

światło Boga żywego tym, którzy go nie znają i tym, którzy Go odrzucają. 

Kwestia istnienia Boga i Jego poznawalności należała zawsze do 

najtrudniejszych i najważniejszych zagadnień, jakie stawały przed każdym 

myślącym człowiekiem. Należała też do głównych tematów teologii 



i filozofii. Współcześnie, gdy ateizm i kultura laicka stały się o zasięgu 

dotychczas niespotykanym, podjęcie tej problematyki stanowi duże 

wyzwanie. Wyzwanie trudne, bo zafascynowanie się człowiekiem 

i rzeczywistością ziemską jest tak wielkie, że sprawa poznania Boga zeszła 

na dalszy plan. Coraz częściej unika się tego tematu albo głosi ateizm w imię 

wolności i dowartościowania człowieka, a także w imię postępu i nauki. 

Szczególnego znaczenia nabiera ukazanie prawdy, że nawet bez odwołania 

się do objawienia, na drodze naturalnego poznania rozumnego, człowiek 

może dojść do poznania Boga. 

Istnieje wiele poglądów, które spłycają prawdę o naturalnym procesie 

poznania Pana Boga, próbują stworzyć „obłędne” teorie, które w większości 

skupiają się na udokumentowaniu, że Bóg nie istnieje. Ostatnie 200 lat 

przedstawiło wiele niby faktów, które - tak jak komunizm - upadają w 

konfrontacji z prawdą życia. 

Czyżby czasy współczesne z ich dynamicznym rozwojem nauki faktycznie 

doprowadziły do detronizacji Boga w imię przywrócenia właściwego miejsca 

człowiekowi i ludzkiemu rozumowi? Czy wiara w ludzki rozum rzeczywiście 

wyklucza wiarę w Boga? A przekonanie, że człowiek jest istotą religijną 

stanowi nierealny wyraz ludzkich tęsknot za nieskończonością. Czy 

odrzucenie Pana Boga jest koniecznym warunkiem zbudowania prawdziwego 

humanizmu? Czy budowanie prawdziwego świata na ziemi, musi pociągnąć 

za sobą rezygnację z wiary w życie po śmierci? Te pytania stają dziś przed 

człowiekiem. 
Zarówno doświadczenie czasów współczesnych i argumenty dyktowane 

przez ludzki rozum każą zdecydowanie odpowiedzieć na te pytania. 

Okazało się, że gdy w imię dobra ludzkości człowiek odrzuca Boga, to ziemia 

tej ludzkości staje się nieludzka. I zamiast oczekiwanego raju na ziemi ludzie 

ludziom potrafią zgotować piekło. To nie jest przypadek, że odrzucenie Boga 

i ubóstwianie człowieka – czy to w postaci określonej klasy – marksizm, czy 

państwa, rasy bądź narodów – faszyzm doprowadziły do największego 

upodlenia człowieka i najtragiczniejszych dla ludzkości konsekwencji. 
 

  
                                                                 OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 

 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

“BŁOGOSŁAWIONY W DŻINSACH” 

W bazylice św. Franciszka 

w Asyżu 10 października 

2020 roku odbyła się 

beatyfikacja Włocha 

Carlo Acutisa, który 

zmarł w 2006 roku w 

wieku 15 lat na białaczkę. 

Nazywany jest pierwszym 

patronem milenialsów 

i geniuszem Internetu, 

który postrzegał  jako 

narzędzie szerzenia wiary. Jest jednym z najmłodszych błogosławionych 

Kościoła. Być może zostanie także mecenasem Internetu. Włoski nastolatek 

został beatyfikowany w obecności rodziny przez delegata Papieża, kardynała 

Agostino Valliniego. W mszy św. uczestniczyło około trzech tysięcy osób. 

Większość skupiła się wokół bazyliki. Urodzony w 1991 roku Carlo Acutis 

spędził większość swojego życia w Mediolanie. Od najmłodszych lat był 

bardzo pobożny. Zauważamy, że jego polska niania prawdopodobnie 

wpłynęła również na jego głębokie przekonania religijne. Codziennie 

przyjmował Komunię św. Jednocześnie pasjonował się Internetem i jego 

możliwościami. Postanowił wykorzystać internet do szerzenia wiary i 

informacji o życiu Kościoła. Mówił też o cudach eucharystycznych w 

Internecie. 

Eucharystia to moja autostrada do nieba - powtarzał. 

Był, jak zaznacza się we włoskich mediach, "Bożym influencerem", 

"błogosławionym w bluzie i dżinsach". 

W swym niedawnym liście do młodzieży papież Franciszek zacytował słowa 

Acutisa: "Wszyscy rodzą się jako oryginały, ale wielu umiera jako 

fotokopie". 

                                                                               opracował: Artur Bartnik 



KOLOROWANKA 
 

 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

CZARNY BEZ – CIĄG DALSZY 

W medycynie ludowej jagody (i świeży sok) są wykorzystywane jako środek 

napotny, wykrztuśny i ogólnie wzmacniający. Są one również stosowane (w postaci 

powideł) przy raku żołądka, świeże jagody i sok – zewnętrznie przy chorobach skóry, 

suszone owoce – przy malarii. Świeże jagody i sok wykorzystuje się także przy 

reumatyzmie i nerwobólach. Napar z suszonych jagód dzikiego bzu (1:10) poprawia 

wydzielanie żółci, przyczynia się do lepszej perystaltyki jelit. W celach leczniczych 

najczęściej wykorzystuje się kwiat czarnego dzikiego bzu. Z kwiatów przygotowuje 

się leczniczą herbatę. Jest ona pomocna przy przeziębieniach (szczególnie jako 

środek napotny), zapaleniu nerek i pęcherza moczowego, obrzękach, podagrze, 

hemoroidach. Sposoby przygotowania herbaty z dzikiego bzu mogą być różne. Na 

przykład taki: 1 łyżkę kwiatów zalać 1 szklanką wrzątku, odstawić na 20 minut, 

przecedzić. Pić po ¼ szklanki 15 minut przed jedzeniem 3-4 razy dziennie. W 

Bułgarii herbatę z kwiatów robi się trochę inaczej: 1 szklankę wrzątku zalać 2 

łyżeczki kwiatów, odstawić na 10 minut, przecedzić i wypić w ciągu doby. Napary 

z kwiatów dzikiego bzu są stosowane w kosmetyce. Aby wybawić skórę z plam 

pigmentacyjnych, złożoną w kilka warstw gazę trzeba namoczyć w ciepłym naparze 

z kwiatów (1:10), lekko wycisnąć i położyć na twarz. Po 5 minutach zdjąć, namoczyć 

w naparze, wycisnąć i znowu przyłożyć na problemowy fragment skóry. Robić tak 

5-6 razy. Procedurę przeprowadzać codziennie do uzyskania efektu, a następnie 

trochę rzadziej – 1-2 razy w tygodniu. Ostudzony i przecedzony napar z kwiatów 

(1:15) jest wykorzystywany do leczenia płytkich oparzeń. W tym celu na uszkodzone 

miejsce 1-2 razy dziennie należy przykładać wielowarstwowe serwetki z gazy, 

namoczone w naparze. Procedurę powtarzać co 5-10 minut w ciągu godziny. Okłady 

robi się do zmniejszenia zaczerwienienia i bólu. Efekt następuje już po 1-2 dniach. 

Kwiaty dzikiego bzu pomagają też przy odparzeniach, które są zazwyczaj związane 

z podwyższoną potliwością. W tym celu kwiaty trzeba przegotować w mleku, 

wycisnąć nanosić grubą warstwą na serwetki z gazy i przykładać do odparzeń na 2-

30 minut. Ugotowane kwiaty można także wymieszać z miodem (2:1). Procedury 

robi się 1-2 razy dziennie. Kwiaty dzikiego bzu są wykorzystywane również w sztuce 

kulinarnej. Przygotowuje się z nich konfitury o wspaniałych właściwościach 

smakowych. Dzięki delikatnemu aromatowi i osobliwemu smakowi kwiaty dodaje 

się do ciasta na naleśniki, bliny, do wina gronowego w czasie fermentacji, miesza się 

je z ciastem przy pieczeniu chleba. 
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