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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
 

Czytania: (Iz 66,10.12-14); (Ga 6,14-18); 

                      Ps 66 

Ewangelia wg św. Łukasza (16,12-15) 

 

 

 „OTO POSYŁAM WAS JAK 

OWCE MIĘDZY WILKI”. 

Jezus posyła apostołów na cały świat, bo pragnie, aby cały 

świat oddawał chwałę Bogu. Symboliczna liczba 

72 uczniów to nawiązanie do starożytnej i biblijnej wizji 

świata, który zamieszkiwało 70 narodów; tyle też było 

języków na całym świecie. Jezus posyła jedną parę 

uczniów więcej. Czy nie myślał również 

o nas?  Zarówno jako o adresatach 

Ewangelii, ale i jako o głosicielach 

Ewangelii! 

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


O RADOŚCI I NARODZENIU 

ŚW. JANA CHRZCICIELA 

 

 Św. Jan był radykałem nawołującym do nawrócenia. Wychowawcą 

narodu, surowym ascetą, a przede wszystkim był to człowiek przepełniony 

radością. „Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia 

cieszyć się będzie” (Łk 1,14) – tak o pojawieniu się Chrzciciela powiedział 

anioł do jego starego ojca Zachariasza. Kiedy Jan rozpoczął publiczną 

działalność, „ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad 

Jordanem” (Mt 3,5). Z Ewangelii wiemy, że ludzie przychodzili do niego po 

poradę, wyznawali mu swoje grzechy, w końcu oddawali się w jego ręce, aby 

przyjąć chrzest. Kim był Jan? Pytany przez faryzeuszy odpowiadał słowami 

proroka Izajasza: „Jam głos wołającego na pustyni” (J 1,23). Dlaczego mógł 

o sobie tak powiedzieć? 

 Kiedy Maryja przybyła do domu Zachariasza, Jan miał już sześć 

miesięcy. Elżbieta przywitała Maryję słowami: „Błogosławiona jesteś między 

niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona!” (Łk 1,42). Mały Jan, 

słysząc pozdrowienia Maryi, z radości – jak mówi Elżbieta – poruszył się w 

jej łonie. Maryja zaśpiewała: „Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój 

w Bogu, Zbawicielu moim (Łk 1,46.47). Maleńki Jan w towarzystwie 

swojego maleńkiego kuzyna Jezusa usłyszał dwie piękne modlitwy: Ave 

Maria i Magnificat. 

 Maryja została u swoich krewnych przez trzy miesiące. Podczas Jej 

wizyty w domu Zachariasza hymny chwalące Boga rozbrzmiewały po 

wielokroć. Obie kobiety opowiadały sobie nawzajem „jak wielkie rzeczy 

uczynił (im) Wszechmocny” (Łk 1,49). Jan mógł wsłuchiwać się także w głos 

Matki Boga. Maryja biologicznie kształtując w swoim łonie Jezusa, duchowo 

kształtowała także Jana. Zanim Jan Ewangelista usłyszał pod krzyżem od 

Jezusa: „Oto Matka Twoja” (J 19,27), Jan Chrzciciel – jeszcze przed swoim 

narodzeniem – doświadczył macierzyńskiej czułości Matki Słowa. 
                                                                                                BARBARA CARTER 

 

 



Z Bogiem przez życie… 

 

Istotą poznawczą Boga jest odkrywanie Go od 

najmłodszych lat. Dużą rolę odgrywają w tej kwestii 

rodzice i katecheci, którzy dbają o wychowanie dziecka 

w oparciu o chrześcijańskie wartości. Dobrym sposobem 

na pokazanie wiary młodemu człowiekowi jest ukazanie 

mu jej z każdej strony. I w tym momencie pojawiają się 

różnorakie propozycje, które są w stanie pomóc 

kształtować świadomość religijną. Miejscem takiego 

rozwoju może być np. Oaza Dzieci Bożych, należąca do 

Ruchu Światło-Życie - dzieło Ks. Franciszka Blachnickiego, ale również 

harcerstwo, które w swoich ideach łączy służbę Bogu i Polsce. Dlaczego? 

Sam założyciel Ruchu Światło-Życie - jak mówił - wzorował się na 

harcerskim systemie wartości. Ciągła służba, która jest jedną z 

najważniejszych metod harcerskiego wychowania, wypływa chociażby z 

postawy ostatnio wspomnianego bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, 

który to właśnie w imię tej służby, pomagał chorym na tyfus. To jest dla nas 

wzór niezłomności w służbie bliźniemu. 

 

Harcerstwo jest tym, co pozwala zbliżyć się do Boga i Jego oddziaływania 

wokół nas poprzez bliski kontakt z naturą, służbę drugiemu człowiekowi oraz 

dzięki wspólnocie, którą tworzą harcerki i harcerze. Poprzez podejmowanie 

inicjatyw, m.in. Białej służby - pomocy harcerek i harcerzy w organizacji 

spotkań Lednica2000, Światowych Dni Młodzieży czy pielgrzymek 

harcerskich, mamy okazję wzrastać w wierze i zgłębiać poznanie Pana. Dla 

wielu młodych ludzi takie spojrzenie na Stwórcę okazuje się być 

przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę". 

W zależności od środowisk harcerskich, na przykładzie tego do którego 

należę  - Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR), kluczowym 

elementem pracy rocznej jest uczestnictwo w mszach harcerskich. To właśnie 

tam, raz w miesiącu zbieramy się całą drużyną, aby brać udział w Eucharystii 

i dać swoje własne świadectwo - potwierdzenie naszego trwania przy 

pierwszym punkcie Prawa harcerskiego - Harcerka służy Bogu, Polsce i 

sumiennie spełnia swoje obowiązki.                                                                
                                                                                                                   Marta Borek                                          
                           

                                                                                                                                         



OPOWIADANIE.        TYLKO W BOGU NADZIEJA.                                            
Pan Bóg daje nam różne zadania, ale na naszych drogach życiowych pojawiają 

się ludzie pyszni, którzy myślą, że jesteś od nich gorsza, potrzebujesz 

wskazówek, muszą cię czegoś nauczyć. A to wszystko dlatego, że oni są lepsi, 

mądrzejsi i na pewno wiedzą lepiej, jak urządzić twoje życie. Tak myślała pewna 

starsza pani o imieniu Emilia, kiedy zabrakło jej sił, aby odczytywać Boże 

tchnienia. Była pewna, że tacy ludzie są nam potrzebni, ponieważ umacniają w 

nas pewne cnoty, których Bóg potrzebuje, aby móc przez nas działać. Z 

uśmiechem badała siebie i doszła do wniosku, że jej cierpliwość, jej miłość do 

drugich, jej myślenie o sobie jako o prochu, który bez Boga nie może nic – 

wzrosło. „I załamania są potrzebne”. Tu z radością, głośno się zaśmiała. 

- Kocham Cię, Jezu – powiedziała i jeszcze większy uśmiech opromienił jej 

twarz. Zaczęła wertować już dość długie życie i doszła do pewnego wniosku. 

Jeszcze się nie urodziła, uratowała ją modlitwa i czyny kapłana. Miała być 

abortowana, ale żyje. Potem były cuda uzdrowień! Bóg zawsze nagradza, gdy 

masz w sobie tyle miłości, by wytrwać przy Nim. Uśmiech zagościł na jej twarzy. 

Kiedy ciało do ciała jest przyciągane, to wynikiem jest śmierć, bo i ciało umiera. 

„Pan Bóg jest Duchem i jest we mnie, a to znaczy wieczność i w takiej Miłości, 

która mnie umacnia mogę wszystko”. Potem wspomniała o czymś, co ją 

trwożyło. Pan postawił na jej drodze rodzinę, która zgodziła się na eutanazję 

swoich chorych. Na pogrzebie bratowej męża nie była. Obserwowała tę rodzinę. 

Oni bali się siebie nawzajem. Nawet jej teść aprobował ją bardziej niż swoje 

dzieci. Była Polką, a tam w Polsce wiara jest jeszcze silna. Potem wujek nazwał 

swoją ciężko chorą żonę „kapustą”. Po jej pogrzebie wszyscy się od niego 

odwrócili. 

I nagle przyszło olśnienie… To wszystko po to, aby zrozumieć czym jest 

eutanazja! Niedawno ona musiała wybrać. 

Czy dać komuś cierpieć przed śmiercią? 

Czy walczyć o ducha tej osoby? 

Każde cierpienie można znieść! 

Bez cierpienia nie ma miłości. 

Tak jak krzyż Pana Jezusa! Jego ogromne cierpienie przyniosło ogromne dobro! 

Tak i cierpienie człowieka, któremu przerwano proces eutanazji przyniosło życie 

i wiele dobra. Emilia westchnęła. Było to westchnienie ulgi. Szepnęła: „Boże, Ty 

wszystko mądrze uczyniłeś. Kocham Cię, Boże i Panie mój. Amen.” 
                                                                                                                                       BARBARA  CARTER 

 



ŚW. JAN CHRZCICIEL 

Patron  szlifierzy i bednarzy` 

 

 W Ewangelii według św. Łukasza czytamy, że archanioł Gabriel, jako 

Boży posłaniec, zapowiedział Zachariaszowi, że jego małżonka, Elżbieta, 

krewna Maryi, ma urodzić syna, któremu nadane zostanie imię Jan. Będzie on 

„wielki w oczach Pana… i już w łonie matki napełniony zostanie Duchem 

Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana” 

 Jan wypełniał swoją misję. Najpierw wiódł ascetyczny żywot na 

pustyni, spędzając czas na 

modlitwie i medytacji. W roku 

27. wyruszył nad Jordan, gdzie 

chrzcił i głosił swoim uczniom 

bliskie już nadejście Mesjasza. 

A gdy sam Jezus zgłosił się do 

niego, żeby przyjąć chrzest, Jan 

początkowo wzbraniał się, 

mówiąc: „To ja potrzebuję 

chrztu od Ciebie”. W końcu jednak ustąpił. Wówczas nad Jezusem rozwarły 

się niebiosa i Duch Boży pod postacią gołębicy zstąpił na niego. A głos z 

nieba oznajmił: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. 

(Mt 3,16). Wobec tak jawnej manifestacji Boga Jan zachęcał swoich uczniów, 

by odtąd szli za Chrystusem. Pobożny Jan wytykał królowi Herodowi 

Antypasowi związek z Herodiadą, żoną jego brata, czym się naraził na 

królewski gniew. Został wtrącony do więzienia i ścięty w wieku dwudziestu 

dziewięciu lat. Stało się to na prośbę samej Herodiady, która posłużyła się w 

tym celu córką, piękną Salome. Święty Hieronim donosi, że w rewanżu za 

skierowanie przeciw niej słowa Herodiada przez długi czas przetrzymywała 

głowę świętego i przebiła mu język sztyletem. 

 

 

 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (12) 

 MÓWIĆ O ISTNIENIU BOGA JĘZYKIEM NAUKOWCÓW 

 W poprzednim numerze zostało udowodnione, że odrzucenie 

Boga nie przynosi człowiekowi szczęścia. Negatywne konsekwencje 

ateizmu dla człowieka i całych społeczeństw, nie mogą jednak stanowić 

wystarczającego argumentu za istnieniem Pana Boga. Zatem czy jest 

możliwe dojście do prawdy o istnieniu Boga bez przyjęcia z góry wiary 

w prawdziwość objawienia? Jednoznacznie pozytywna odpowiedź na 

to pytanie, obecna stale w nauczaniu Kościoła, znajduje swe 

potwierdzenie w KKK. Kościół utrzymuje i naucza, że naturalnym 

światłem rozumu można z rzeczy stworzonych, w sposób pewny poznać 

Boga – początek i cel wszystkich rzeczy. Biblijną podstawą tej nauki 

jest przede wszystkim twierdzenie św. Pawła z listu do Rzymian: „Od 

stworzenia świata niewidzialne Jego (Boga) przymioty, wiekuista Jego 

potęga oraz Bóstwo staje się widzialne dla umysłu przez Jego dzieła”. 

Stworzenie jest ikoną, przez którą rozum ludzki dostrzega Stwórcę. Św. 

Augustyn powie: Zapytaj piękno ziemi, morza, powietrza, zapytaj 

piękno nieba, zapytaj wszystko, co istnieje jest jakby wyznaniem, kto 

uczynił całe to piękno poddane zmianom, jeśli nie Piękny podlegający 

żadnej zmianie. 
 Prawda o możliwości poznania Boga naturalnymi siłami 

ludzkiego rozumu znajduje bardzo mocne swe odzwierciedlenie także 

w filozofii. Od jej początków do czasów nam współczesnych obecna w 

niej racjonalna argumentacja za istnieniem Boga, daje się sprawdzić 

zasadniczo dla dwóch form w zależności od tego, czyim punktem 

wyjścia jest świat materialny czy osoba ludzka. Pierwszy rodzaj 

argumentów nosi nazwę kosmologicznej, a drugi antropologicznej. W 

historii myśli filozoficznej szczególne znaczenie w dziedzinie 

uzasadniania istnienia Boga posiadają drogi tzw św. Tomasza, do 

których odwołuje się KKK. W „Sumie teologicznej” św. Tomasz 

wskazał i omówił 5 argumentów kosmologicznych za istnieniem 

absolutu: 

1. z ruchów – wskazujących na pierwszego poruszyciela; 



2. z przyczyny sprawczej – dowodzącej istnienie pierwszej przyczyny 

świata; 
3. z przygodności rzeczy – wskazujący na istnienie bytu koniecznego; 
4. ze stopniowania doskonałości – wskazujący istnienie najwyższej 

doskonałości; 

5. z celowości – stwierdzający istnienie stwórczego rozumu kosmosu. 

 Wśród ludzi wierzących daje się zauważyć kompleks, jakby 

wiara kłóciła się z nowoczesnością, z aspiracjami oświeconego rozumu 

ludzkiego. Rozważana prawda Katechizmu pokazuje zupełną 

bezzasadność takich ocen. 

 Powyższe rozważania pozwalają z dumą wyrażać wiarę, jako 

postawę najbardziej racjonalną. Świadomość tego, że Boga można 

poznać przy użyciu sił naturalnego rozumu, powinna wzbudzić w nas 

gotowość mówienia o Bogu wszystkim ludziom i z wszystkimi ludźmi 

– również z tymi, którzy nie przyjmują objawienia. W ten sposób 

powinien poszerzyć się krąg naszego apostolskiego oddziaływania. 

Rozważana prawda powinna wzbudzić w nas jeszcze większą miłość i 

wdzięczność wobec Pana Boga, który na różne sposoby objawia się 

człowiekowi i obdarza go wspaniałym darem rozumu oraz powinna 

przyczynić się do większej akceptacji świata stworzonego, w którym 

odbija się wielkość Stwórcy. 
 Profesor Einstein – autorytet w dziedzinie nauk przyrodniczych 

– często mówił o Bogu, wyrażając zdumienie wobec faktu, że przyrodę 

można badać, że u jej podstaw nie leży chaos, lecz prawidłowość. W 

naszych zmaterializowanych czasach – stwierdzał – jedynymi głęboko 

religijnymi ludźmi są poważni badacze naukowi. Wielu wybitnych 

naukowców, zwłaszcza fizyków, biologów, badaczy kosmosu 

wielokrotnie wyrażali swoje poglądy wspierające dowodzenie na 

istnienie Pana Boga. Oni widzą Boga w tym, co zostało stworzone.   
                                                                                              OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER                                               



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

AKT ZAWIERZENIA  KS. DOLINDO RUOTOLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przepiękna modlitwa została zapisana przez sługę Bożego ks. Dolindo 

Ruotolo w liście z dnia 6 października 1940 roku. 

 

Kiedy do ojca Pio przychodziły tłumy, mówił: - Idźcie lepiej do ks. Dolindo 

Ruotolo! Ten kapłan z Neapolu, mistyk, zostawił modlitwę, którą podyktował 

mu sam Jezus. Modlitwę o piorunującym efekcie. 

 

Aplikacja zawiera pełną treść modlitwy, aktu zawierzenia. Dzięki tej aplikacji 

nie ma potrzeby szukania jej w internecie, zawsze będzie przy tobie, kiedy 

będziesz jej potrzebować 

 

 Lektura obowiązkowa dla każdego katolika. Zmieni twoje życie. 

 

 

Dostępna jest za darmo w sklepie Google Play 

 

                                                                               opracował: Artur Bartnik 

  



KOLOROWANKA 

CHRZEST PANA JEZUSA W RZECE 

JORDAN. 



 

PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

LEKARZ LUDOWY.   ROŚLINY DLA ZDROWIA I URODY. 

BOTWINA 

Botwina i buraczki są znane nam już od dawna. Korzyści z jedzenia 

ciemnozielonych listków, przetykanych bladoróżowymi nitkami czy 

rubinowych kulistych warzyw są ogromne. Często nie doceniamy tych 

warzyw. Botwina znana jest ze sporych ilości żelaza, dlatego wspomaga 

procesy krwiotwórcze i zapobiega anemii. Znajdziemy w niej też magnez, 

sód, mangan oraz fluor czy siarkę, która bardzo korzystnie wpływa na wygląd 

cery. Słynie także z bogactwa witamin, m.in. witaminy C, witamin z grupy B 

oraz ważnego w prawidłowym rozwoju układu nerwowego kwasu foliowego. 

Buraczki, oprócz mnóstwa minerałów i witamin, znane są też z rzadko 

spotykanych pierwiastków, takich jak rubid czy cez, a także betainy – 

pochodnej aminokwasu glicyny, która wraz z kwasem foliowym obniża w 

organizmie poziom homocysteiny – aminokwasu powstającego w procesie 

trawienia białek. Wysoki poziom homocysteiny zwiększa ryzyko rozwoju 

miażdżycy. Barwniki betalainowe, oprócz wspomnianych właściwości 

przeciwmiażdżycowych, mają również właściwości przeciwbakteryjne, 

przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. 

Najwięcej pożytecznych składników znajdziemy w surowych burakach. 

Można z nich przygotować sałatki, soki czy pożywne koktajle. Idealnie pasują 

do serów i różnego rodzaju tart. Można je też podawać w formie zup, m.in. 

chłodników. 

Choć botwina jest zdrowa i smaczna, niestety nie wszyscy mogą ją spożywać. 

Osoby borykające się z chorobami nerek, cierpiące na reumatyzm czy 

choroby związane z niedoborami wapnia powinny unikać tego warzywa. 

Niestety botwina zawiera sporo szczawianów, które mogą powodować 

powstawanie kamieni w nerkach czy też stanów zapalnych. Ponadto 

szczawiany utrudniają wchłanianie wapnia z pożywienia. 
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