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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
 

  Czytania: (Pwt 30,10-14); (Kol 1,15-20); Ps 69 

    Ewangelia według św. Łukasza (10,25-37 ) 

 

 „POLECENIE TO BOWIEM, KTÓRE JA 

CI DZISIAJ DAJĘ, NIE PRZEKRACZA 

TWYCH MOŻLIWOŚCI I NIE JEST POZA TWOIM 

ZASIĘGIEM”. 

Jedna jest droga naszego życia. Ona prowadzi do Boga, a gdy 

wybór człowieka zaprzeczy Jego istnieniu – prowadzi w stronę 

upadłych duchów – w stronę szatana. 

Jeden jest cel – życie wieczne. Jeden jest główny nakaz Boga Ojca, 

by ten cel osiągnąć: BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA, BOGA 

SWEGO, CAŁYM SWOIM SERCEM, CAŁĄ SWOJĄ DUSZĄ, 

CAŁĄ SWOJĄ MOCĄ I CAŁYM SWOIM UMYSŁEM; A 

SWEGO BLIŹNIEGO JAK SIEBIE SAMEGO”. Drogowskazem 

jest Jezus Chrystus.” I On jest Głową Ciała – Kościoła”. 

 

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


NIEBO NA ZIEMI 

 

 „Pozwól, abym szeptał twojej duszy słowa pokoju. Ufaj Mi we wszystkim. 

Ufaj, że cię nie opuszczę ani nie pozbawię mojej przyjaźni. Pragnę rozmawiać z tobą, 

przemawiać do ciebie, tak jak to często określałem – sercem do serca, jak przyjaciel 

rozmawia ze swoim najlepszym przyjacielem. Dlaczego wątpisz? Uwierz w Moją 

przyjaźń do ciebie. To mój dar i nie odbiorę ci tego, co ci dałem z miłości Mojego 

Serca. 

 Podstawowym problemem tak wielu dusz, a szczególnie tak wielu kapłanów, 

jest to, że pozwalają, aby ogarnęły ich wątpliwości. Zwątpienie jest cienkim końcem 

klina oddzielającego was ode Mnie. Nie chodzi Mi o wątpliwości dotyczące Mojego 

nauczania czy nauczania Mojego Kościoła. Mam na myśli inne zwątpienie, bardziej 

fundamentalne – powątpiewanie w Moją osobistą miłość do duszy, której 

podarowałem Moje Serce. Wielu myśli: «On nie może mnie kochać w ten sposób 

czy też realnie się mną interesować». Zaczynają się wycofywać z przyjaźni ze Mną, 

uciekają ode Mnie i pozdrawiają Mnie jedynie z dystansu, tak jakby byli dalekimi 

znajomymi. 

 Nie pozwól, aby kiedykolwiek to się tobie zdarzyło. Wiedza, że moje Serce 

pała odwieczną, najczulszą miłością do ciebie. Wiedza, że w każdym momencie 

patrzę na ciebie z delikatnością Mojej Boskiej przyjaźni i z niewyczerpalnym 

miłosierdziem. Odpowiedz na Moją miłość ku tobie, przychodząc do Mnie tak często 

jak tylko możesz, by trwać w Mojej obecności, by poszukiwać Mojego Oblicza, by 

odpoczywać przy Moim Eucharystycznym Sercu. To dlatego pozostałem tak blisko 

ciebie w Sakramencie Mojej miłości – w Sakramencie Mojej Boskiej przyjaźni 

wobec ciebie i wobec wszystkich Moich kapłanów. 

 Moja Niepokalana Matka podziela Moje uczucia do ciebie. Ona również 

każdego dnia ci towarzyszy. Jej matczyne Serce interesuje się tym wszystkim, co 

robisz i co mówisz. Ona także pragnie z tobą rozmawiać. Wystarczy, że zbliżysz się 

do niej tak, jak ufający syn zbliża się do najbardziej kochającej matki. 

 Rozmowa ze Mną, z Moją Najświętszą Matką i z Moimi świętymi są w tym 

przemijającym świecie przywilejem tych, którzy swoje serca lokują tam, gdzie 

odnajduje się prawdziwą radość. Odtąd e radości będą twoim udziałem w Mojej 

Eucharystycznej Obecności. Sakrament Mojej Miłości jest twoim niebem na ziemi.                         
                              [ KORZYSTANO:  IN SINU JESU. Dziennik kapłana pisany podczas modlitwy] 

                                                                                                 

 



OPOWIADANIE.        OAZA.                                            

 Razem z mężem spragnieni byliśmy dziecka. Długo staraliśmy się o 

małego bobaska. Każdy z nas marzył o jego wychowaniu, uczeniu. Nie wiem 

dlaczego oboje myśleliśmy, że będzie to syn – nasz pierworodny. No cóż - 

było, minęło. Nasze marzenia urosły bardzo szybko. Adoptowaliśmy Maxa. 

Na całe szczęście należeliśmy do wspólnoty Jezuickiej. Gdzie uczono nas, jak 

być doskonałymi rodzicami. Nasz pierworodny, który zrezygnował z 5 rodzin 

adopcyjnych, zaakceptował i pozostał z nami. A teraz zawoziliśmy go na 

oazę, na turnusy młodzieżowe. My też zamierzaliśmy tam zostać. Świetny 

odpoczynek dla nauczycieli. Ale Max zniknął nam z oczu. Ojcowie oraz nasi 

bracia i siostry trzymali go z daleka od nas. Potem wszystko wyszło na jaw. 

Jego dobry humor urósł do takiego stopnia, że zarażał nim wielu oazowiczów. 

Potrafił sprawić, że obieranie ziemniaków stało się radosne. Szybko 

zrozumieliśmy, że dając mu rodzinę, daliśmy mu szczęście, którego każde 

dziecko potrzebuje najbardziej. 

- Bądźcie jak kaloryfer – często powtarzał nam jeden z Ojców – twardzi, ale 

gorący. Gorący miłością. 

 Jakże często przypominały mi się słowa papieża św. Jana Pawła II, 

który wielokrotnie powtarzał: BÓG JEST MIŁOŚCIĄ. W niej można 

dokonać wszystkiego, nawet tego, co niemożliwe. 

 Mama, Tato i Synek – Maksymilian zapamiętają te wakacje na całe 

życie. One uczyniły, że byliśmy jednością. Teraz już mamy wnuki i piękno 

rodzinnej miłości i jedności. Chociaż dzielą nas kilometry, to więź pozostaje. 

Więź czy Miłość? 

 I znowu przychodzi mi myśl do głowy: Gdybym chciała podziękować 

Panu Bogu za wszystko, co dla mnie i mojej rodziny uczynił, to zapewne 

byłabym bardzo szczupła i bardzo bogata, bo nie miałabym czasu na jedzenie 

czy robienie zakupów. 

 Wybacz mi Panie, że tak mało dziękuję! I proszę Cię, abyś udzielił 

łaski bezdzietnym małżeństwom pozwalającej adoptować „niechciane” 

dzieci. Dając szczęście innym, uszczęśliwiasz sam siebie. 
 
                                                                                                                                       BARBARA  CARTER                                                                                                                          

 



ŚW. PIOTR APOSTOŁ 

Patron rybaków, producentów sieci, 

sprzedawców ryb, stróżów i ślusarzy 

 Szymon Piotr, ten, który trzyma w ręku klucze Królestwa, to skromny 

rybak, łowiący na Jeziorze Tyberiadzkim w Galilei. Był żonaty, a mimo to 

jako pierwszy podążył za Jezusem i głosił Ewangelię. Stał się świadkiem 

narodzin chrześcijaństwa, ale uczestniczył też w najważniejszych chwilach w 

życiu Mistrza z Nazaretu. 
 Ewangelie przypisują mu bardzo ludzką osobowość – był 

człowiekiem porywczym, pyszałkowatym i niekiedy tchórzliwym. W ostatni 

poranek w życiu Jezusa Piotr zaparł się 

Go ze strachu przed konsekwencjami 

takiej znajomości. Chrystus jednak nie 

tylko go nie potępił, lecz po swej 

śmierci ukazał się Piotrowi, 

powierzając mu swoich uczniów i tym 

samym wzmacniając jego 

uprzywilejowaną pozycję wśród nich. 

Chociaż Nowy Testament niewiele 

mówi o jego losach po 

zmartwychwstaniu Pańskim, to jednak 

jeden z jego listów wskazuje, że dotarł 

do Rzymu. Zgodnie z tradycją 

chrześcijańską, został pierwszym 

biskupem Wiecznego Miasta i 

pierwszym papieżem. Tutaj też poniósł 

męczeńską śmierć, prawdopodobnie w 

czasie prześladowań, w okresie panowania Nerona (54-68). 
 Rzymska bazylika św. Piotra została wzniesiona na miejscu, gdzie ten 

apostoł był torturowany. Ikonografia przedstawia go zwykle z kluczem w 

ręku. 

 

 



ŚW. PAWEŁ APOSTOŁ 

Patron  marynarzy,  powroźników, tkaczy 

 

 Paweł, zwany wcześniej Szawłem, przyszedł na świat w Tarsie 

(Turcja) w 10 roku po Chrystusie jako syn żydowskiej rodziny. W wieku 

trzynastu lat rodzice wysłali go do Jeruzalem, gdzie pobierał nauki u rabbiego 

Gamaliela w zakresie doktryny faryzejskiej. Po ukończeniu studiów Szaweł z 

pełnym zaangażowaniem 

prześladował chrześcijan. Wkrótce 

jednak sam przyjął wiarę Jezusa – 

jest to najsłynniejsze z nawróceń 

w historii. Gdy był w drodze do 

Damaszku, nadnaturalną siłą został 

zrzucony z konia na ziemię i 

zaniewidział. Leżąc tak oślepiony, 

usłyszał głos: „Szawle, Szawle, 

dlaczego Mnie prześladujesz?” 

Pytanie to zadał mu sam Pan. 

Szaweł w Damaszku się ochrzcił, 

odzyskał wzrok i przybrał imię 

Pawła. Po powrocie do Jerozolimy spotkał się z Piotrem, który nadał mu 

godność apostoła i powierzył misję ewangelizacyjną. Miał on nawracać 

narody zamieszkujące tereny nad Morzem Śródziemnym. Przez niemal 

trzydzieści lat Paweł przemierzał te kraje, a w nich wiele miast.  Nawiązując 

kontakty z lokalnymi myślicielami i ludźmi biegłymi w Piśmie, doprecyzował 

doktrynę chrześcijańską, wykorzystując pisane przez siebie listy, które 

później poszerzą kanon ksiąg Nowego Testamentu. 

 Jako teoretyk, ale i wielki organizator nowego Kościoła, Paweł jest 

czasem uważany za drugiego, po Jezusie z Nazaretu, twórcę chrześcijaństwa. 

Jego życie zakończyło się na drodze do Ostii we Włoszech, gdzie został ścięty 

mieczem na rozkaz cesarza Nerona. W ikonografii najczęściej opiera się o 

miecz. 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (14) 

 OBJAWIENIE BOŻE 
 Nasze życie jest adwentem, oczekiwaniem na Pana Boga. Można też 

powiedzieć, że i nasz Pan przeżywa adwent, bo On czeka na nas. Szanuje 

wolność człowieka i czeka na niego. Człowiek otrzymał pewne zdolności, 

Bóg pokazał mu pewne drogi. Człowiek jest wolny. Pan Bóg daje mu wolność 

i ją szanuje. Nie narzuca się człowiekowi, ale wychodzi naprzeciw 

człowiekowi. Bóg chce, by wolny człowiek go spotkał, poznał, a gdy Go 

pozna, aby z Nim pozostał na zawsze. Piękne są powiedzenia, które pokazują 

nasze przylgniecie do Pana, np.: „Zostań z Bogiem”, „idź z Bogiem”, „Bóg z 

Tobą”. Pan Bóg pragnie, by człowiek mógł Go poznać, dlatego wychodzi mu 

naprzeciw. 
 Człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, zatem jego 

zdolności umysłowe powinny mu pozwolić na poznanie potężnego Boga. Czy 

to jednak jest możliwe? Pan Bóg daje się spotkać i dobrym ludziom, ale i tym 

złym, dla których Bóg nie istnieje. Trzeba chcieć, a wtedy się Go pozna. 

 Ojciec Pio zapytany, co należy zrobić, aby być świętym – krótko 

odpowiedział: „Trzeba chcieć!” Jak się chce to się spotka Pana Boga. 

Wspaniałym przykładem może tu być błogosławiony kardynał Stefan 

Wyszyński, który walczył o ludzi, którzy byli dalecy od Kościoła. Oni 

prześladowali, inwigilowali, śledzili Go, a On widział w nich dobro, On 

walczył o nich. Prymas ciągle był śledzony. Pewnego razu zgubił tych, którzy 

śledzili jego samochód. Po prostu zjechał z drogi, by odpocząć. Cały sznur 

samochodów minął ich. Po chwili na drodze zrobił się zamęt. Wyraźnie 

bezpieka szukała Kardynała. A On uśmiechnął się i poprosił kierowcę, by 

wyszedł na drogę i pokazał ich miejsce odpoczynku. Wszystko ucichło. Kiedy 

dojeżdżali do celu, zastali śledcze samochody parkujące po obu stronach 

drogi. Wóz Prymasa zatrzymano, a oficer zasalutował i rzekł: towarzyszu 

Prymasie, dziękujemy. Podobnie zachowuje się Pan Bóg. On wychodzi i 

pragnie, abyśmy Go zobaczyli. 

 KKK w punkcie 50 mówi tak: „Za pomocą rozumu naturalnego 

człowiek może w sposób pewny poznać Boga na podstawie Jego dzieł. 

Istnieje jednak inny porządek poznania, do którego człowiek nie może dojść 

o własnych siłach, jest to porządek Objawienia Bożego. Na mocy swego 



całkowicie wolnego postanowienia Bóg objawia się i udziela człowiekowi. 

Czyni to, objawiając swoją tajemnicę, swój zamysł życzliwości, który 

odwiecznie przygotował w Chrystusie dla dobra wszystkich ludzi. Objawia w 

pełni swój zamysł, posyłając swego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa 

Chrystusa, i Ducha Świętego”. 

 Pan Bóg objawia swój „zamysł życzliwości”, bo Pan udziela się, 

objawia się człowiekowi. To dokonało się właśnie w Jezusie Chrystusie dla 

dobra wszystkich ludzi. Ten zamysł objawienia spodobał się Bogu. On marzy 

o szczęściu człowieka. Będziemy szczęśliwi, gdy poznamy Boga i pójdziemy 

z Nim przez życie. Bóg Ojciec zbliżył się do nas przez pośrednika – Jezusa 

Chrystusa, który mówi w Ewangelii św. Jana (14,13-14): „O cokolwiek prosić 

będziecie Ojca Mego w imię Moje Ja to spełnię”. Jezus Chrystus jest 

pośrednikiem między tym, co ziemskie i Boskie. 

 Potężny Bóg dzieli się swoim życiem (punkt 52) z człowiekiem, 

którego stworzył jako koronę stworzenia. Czyniąc z nas swoje dzieci. Byśmy 

byli zdolni powiedzieć: Boże mój, Tato; byśmy potrafili dać mu odpowiedź 

na Jego miłość. Obdarzył nas sowicie i pozwolił nam mówić do Siebie. Dał 

nam się poznawać i w końcu miłować ponad wszystko – BÓG NA 

PIERWSZYM MIEJSCU. A kiedy tak jest, wtedy wszystko i wszyscy są na 

właściwym miejscu. A wtedy życie jest szczęściem. 

 Poznanie Boga jest ważne, bo nie możemy kogoś pokochać, kiedy go 

nie znamy. Św. Hieronim mówił, że nieznajomość Pisma Świętego jest 

nieznajomością Chrystusa. Biblia jest Słowem Boga, przez nią Pan Bóg się 

objawia. Słowo jest objawieniem. Chrystus jest Słowem Wcielonym. Poprzez 

słuchanie i czytanie Słowa – Biblii poznajemy stopniowe objawienia Boga. 

On jest doskonałym Pedagogiem. Poprzez postacie i historię wprowadza 

logikę przedstawienia zamysłów Bożych wobec człowieka. Kiedy nauczanie 

przez historię nie daje rezultatów, przysyła nam samego siebie w postaci Syna 

Bożego. W osobie Jezusa Chrystusa Bóg ostatecznie powiedział nam 

wszystko, co miał do powiedzenia.  

 
                                                                     OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

SPOWIEDŹ ON-LINE 

 

W czasie pandemii powstało sporo serwisów, które oferują spowiedź online. – To 

piramidalny absurd, totalna brednia. Ludzie szukający spowiedzi w internecie nie 

rozumieją natury sakramentu. Po stokroć należy im powtarzać, że taka spowiedź nie 

istnieje, jest nieważna. 

  

E-spowiedź, jak mówią przedstawiciele Kościoła, nigdy nie zostanie 

wprowadzona i „jest nie do przyjęcia”. Między innymi dlatego, że nie spełnia 

ona warunków, które zapewnia spowiedź „w cztery oczy”. Ksiądz podczas 

spowiedzi weryfikuje bowiem szczerość człowieka, rozpoznaje, czy pokutnik 

sprawia wrażenie zatajającego jakieś grzechy, czy rzeczywiście żałuje. W 

przypadku spowiedzi online byłoby to niemożliwe. 

 

W Kościele Mariackim w Krakowie przypominają wiernym, że gdy nie mają 

dostępu do kapłana i z tego powodu nie mogą skorzystać z sakramentalnego 

rozgrzeszenia, mogą uzyskać przebaczenie grzechów nawet śmiertelnych 

przez akt żalu doskonałego. „Gdy żal wypływa z miłości do Boga 

miłowanego nade wszystko, jest nazywany „żalem doskonałym” lub „żalem 

z miłości” (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on 

także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne 

postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie 

to możliwe”. 

 

 

 

                                                                               

 

                                                                               opracował: Artur Bartnik 



KOLOROWANKA 

 

 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

LEKARZ LUDOWY.   ROŚLINY DLA ZDROWIA I URODY. 

BOTWINA – ZDROWE PRZEPISY 

Koktajl z botwinką 

Składniki: 

- pęczek liści botwinki 

- 2 pomarańcze 

- banan 

- łyżka mrożonych jagód 

 

Sałatka z mniszkiem i botwinką 

 

Składniki: 

- pęczek liści botwinki 

- garść mniszka lekarskiego 

- 4 rzodkiewki 

- pęczek szczypioru 

- 2 cebule czerwone 

- 3 łyżki jogurtu naturalnego 

- duży ogórek 

- sok z połowy cytryny 

- sól, pieprz do smaku 

 

Chłodnik 

              

Składniki: 
 

- pęczek botwinki z buraczkami 

- pęczek koperku 

- pęczek szczypiorku 

- 3 ząbki czosnku 

- 4 szklanki jogurtu naturalnego 

- ogórek 

- sól do smaku 

  

 

                                                                                   

Botwinkę umyć. Pomarańcze i banana obrać i 

pokroić na mniejsze części. Wszystkie składniki 

włożyć do wysokiego naczynia i zmiksować. 

Podawać na zimno. 

Wszystkie  składniki umyć. Botwinkę, 

mniszek, cebule, rzodkiewki, szczypiorek i 

ogórek drobno pokroić. Doprawić do smaku 

solą, pieprzem, jogurtem i sokiem z cytryny. 

Botwinkę umyć i posiekać. Buraczki zetrzeć 

na tarce o grubych oczkach lub drobno 

pokroić w kostkę. Gotować w niewielkiej 

ilości wody około 10 minut. Pozostawić do 

ostygnięcia, następnie wymieszać z 

jogurtem, posiekanym koperkiem i 

szczypiorkiem. Dodać przeciśnięty przez 

praskę czosnek i starte ogórki. Doprawić do 

smaku solą. Odstawić do schłodzenia do 

lodówki. Chłodnik można podawać z 

ugotowanym jajkiem. 
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