
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

17 LIPCA 2022 ROKU, XVI NIEDZIELA ZWYKŁA.  

BIULETYN PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY W CZARŻU 

ROK 5 NUMER 1 (199)  www.czarze.parafia.net.pl 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
 

Czytania: (Rdz 1-10); (Kol 1, 24-28); Ps 15 

Ewangelia według św. Łukasza ( 10,38-42) 

 

GŁÓWNY TEMAT NUMERU: 

 

PRZENAJDROŻSZA KREW 

PANA JEZUSA 
 

       ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

Pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła Go w swoim domu. 

Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u stóp 

Pana, słuchała Jego słowa. 

 

Zatrzymaj się . Życie duchowe zaczyna się od spotkania z 

Bogiem i ze sobą, od wsłuchania się w swoje myśli, 

wewnętrzne słowa i dialogi. Bądź uważny. Nie spiesz się. 

Pozwól sobie na kwadrans milczenia i samotności. Nie 

osądzaj siebie, ale pytaj: dlaczego? po co? 

Królestwo Boże jest w tobie, w tobie Duch mówi 

i przypomina słowa Pana. 

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


WOŁANIE KRWI 

Lipiec jest miesiącem kultu Krwi Chrystusa. W Piśmie Świętym pierwsza 

wzmianka o krwi pojawia się już na początku, tj. w czwartym rozdziale Księgi 

Rodzaju, gdzie opisane jest morderstwo Abla. Bóg mówi wtedy do Kaina: 

„Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła ku mnie z ziemi!” (Rdz 4,10). 

Od samego początku jest to nieme wołanie o sprawiedliwość. Potem pojawia 

się krew „baranka bez skazy”, kiedy podczas ostatniej plagi egipskiej na 

polecenie Boga Izraelici kropią nią próg i odrzwia. Dzięki krwi baranka 

pierworodni Izraela unikają zagłady z ręki anioła śmierci, a cały naród 

ostatecznie zostaje wyprowadzony z egipskiej niewoli. Na pustyni krew 

zwierząt towarzyszyła zawarciu przymierza między Bogiem a narodem 

wybranym – „Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: «Oto krew 

przymierza, które Pan zawarł z wami na podstawie wszystkich tych słów»” 

(Wj 24,8). Potem krew była znakiem przebłagania za grzechy. Ustanowiony 

został Dzień Przebłagania, w którym kapłan wchodził do miejsca, gdzie 

przebywała Boża obecność, do Namiotu Świętego Świętych, i składał ofiarę 

przebłagania za swoje grzechy oraz za grzechy narodu. „Niemożliwe jest, aby 

krew cielców i kozłów usuwała grzechy” (Hbr 10,3). Wieczne odkupienie nie 

zostało nam wyjednane przez krew zwierząt. „Zostaliśmy odkupieni nie 

czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa”, 

o której On sam mówił: „To jest Krew Przymierza, która za wielu będzie 

wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,28). A zatem „oto Baranek Boży, 

który gładzi grzechy świata” (J 1,29). Na tym polega prawdziwa 

sprawiedliwość w oczach Boga – na usprawiedliwieniu nas Krwią swojego 

Syna. Są rożne rodzaje obecności Przenajświętszej Krwi Chrystusa. Pierwszy 

to Krew, którą przelał podczas swojej męki i śmierci na krzyżu . Drugą 

obecnością Jego Krwi jest życie sakramentalne Kościoła. Duch Święty 

uobecnia całe dzieło Syna bożego, dlatego Jego Przenajświętsza Krew z całą 

pewnością obecna jest w liturgii Kościoła podczas sprawowania sakramentów, a 

szczególnie Najświętszej Ofiary. Trzeci rodzaj obecności Krwi Chrystusa jest 

dostępny dla każdego i zawsze. Ten trzeci rodzaj obecności Krwi Chrystusa 

polega na tym, że przenika Ona mistycznie całe stworzenie.                     

opracowała:  BARBARA CARTER     



KREW PANA JEZUSA 

W TRADYCJI I MALARSTWIE 
 Istnieją wizerunki ukrzyżowanego Chrystusa, wokół którego znajdują 

się aniołowie, zbierający do kielichów wytryskującą z ran naszego Pana 

Przenajświętszą Krew. I choć ewangelie nic o tym nie mówią, to jest to 

głęboka intuicja wiary, że prawdziwym Kielichem na ołtarzu Golgoty jest 

Maryja. Stała się nim przede wszystkim w momencie poczęcia Syna Bożego, 

bo to wtedy po raz pierwszy wypełniła Ją Krew Chrystusa. Pod krzyżem 

natomiast zbiera Krew w duchowy sposób, aby żadna kropla nie spadła na 

ziemię. Podczas każdej 

Eucharystii uobecniającej 

mękę możemy razem z 

Maryją stanąć pod 

krzyżem i także niejako 

zbierać tę drogocenną 

Krew. Przy Matce Bożej 

możemy uczyć się 

wrażliwości na wysokość 

ceny naszego zbawienia. 

Święty Jan Paweł II, który 

cały był oddany Maryi, wołał: „Nie możemy być spokojni, gdy pomyślimy o 

milionach naszych braci i sióstr, tak jak my odkupionych krwią Chrystusa, 

którzy żyją nieświadomi Bożej Miłości” (Redemptoris missio,VII). 

Świadomość tego, jak wielką cenę zapłacił nasz Pan, nie pozwala Papieżowi 

siedzieć w miejscu, ale motywowała go do pielgrzymowania po całym 

świecie, po to, aby Dobra Nowina dotarła do wszystkich ludzi. 
 Świadomość, że Chrystus umarł za każdego człowieka, domaga się 

tego świętego niepokoju, aby nie ustawać w drodze i trwać na modlitwie tam, 

gdzie ludzie są poranieni grzechem, aby w tych miejscach być razem z Maryją 

– Kielichem ofiarowania Przenajświętszej Krwi Chrystusa. Sam Pan Jezus, 

dyktując treść Koronki do Miłosierdzia Bożego, prosił abyśmy ofiarowali 

Jego Przenajświętszą Krew Ojcu „ na przebłaganie za grzechy nasze i całego 

świata”. 
                                                                           OPRACOWAŁA  BARBARA CARTER 

 



OPOWIADANIE.        POŻAR.                                            

 Każdy chrześcijanin powinien dziękować Panu Bogu za wszystko. A 

zatem nie tylko za dni, kiedy cieszymy się zdrowiem, dobrze nam się 

powodzi, gdy nie wiemy, co to porażka i rozczarowanie, gdy odczuwamy 

Bożą obecność, jakby sam Pan Bóg przychylał nam nieba. Chrześcijanin 

winien dziękować również za te dni, w których dosięgają nas niepowodzenia, 

dręczą choroby, jesteśmy bezradni wobec zrządzeń okrutnego losu – kiedy 

mamy wrażenie, że Pan Bóg zapomniał i odwrócił się od nas. Nieraz musi 

upłynąć dużo czasu, by człowiek mógł odkryć wartość i obecność Pana Boga, 

by mógł wreszcie powiedzieć Bogu: „dziękuję”. Dokładnie tak się dzieje w 

dzisiejszym opowiadaniu. 
 Pewnego razu trójka dzieci beztrosko bawiła się zapałkami. Nagle dał 

się słyszeć przeraźliwy krzyk: „Pożar! Dzieci w ogniu! Ratunku”. 

Natychmiast pojawił się wóz strażacki i pogotowie ratunkowe. Poparzone 

dzieci przewieziono do szpitala. Był to chłopiec i dwie dziewczynki. 

 Mijały kolejne dni. Dziewczynki nie mogły już doczekać się zdjęcia 

bandaży, żeby zobaczyć swoje twarze. W ukryciu często popłakiwały: 

„Będziemy brzydkie… Pewnie koleżanki i koledzy będą się od nas 

odwracać…”. Wiele razy przechodziły koło szpitalnej kaplicy, gdzie często 

klęczała siostra Aniela. Jednak nigdy nie weszły, aby się pomodlić. Usłyszały, 

jak pielęgniarki mówiły, że siostra ma telefon do Pana Boga i przedstawia mu 

ludzkie prośby. Po przemyśleniu sprawy dziewczynki chciały zdobyć numer 

tego cudownego telefonu, aby ocalić swoją urodę. I nawet nie wiedziały, że 

siostra cały czas modli się w ich intencji. 
 Po dwóch dniach wielkie zaskoczenie. Twarze dziewczynek i chłopca 

tak się pięknie wygoiły, że lekarze nie mogli uwierzyć. Wypisano trójkę ze 

szpitala. Radosne dziewczynki jak najszybciej chciały znaleźć się w domu i 

ominęły kaplicę. Kilka minut później ktoś wszedł do kaplicy i ukląkł koło 

siostry Anieli. Był to chłopiec z bukietem niezapominajek. 

- Przepraszam, że to tylko ja – szepnął. - One pobiegły zobaczyć „cud 

piękności” przed dużym lustrem. A ja chciałbym prosić siostrę o numer 

telefonu do Pana Boga. Chcę Mu sam podziękować, najpiękniej jak potrafię, 

za nasze ocalone twarze... 

 
                                                       



O ŚWIĘTOWANIU PRZENAJDROŻSZEJ 

KRWI CHRYSTUSA 

 

 Gdy papież Pius IX przebywał na wygnaniu podczas I wojny 

włoskiej o niepodległość w 1849 roku, superior generalny 

zgromadzenia sercanów, Giovanni Merlini, zasugerował mu, aby 

wprowadził ogólnokościelne święto ku czci Najświętszej Krwi 

Chrystusa. 

 Sercanin był także ojcem duchowym Marii de Mattias, 

założycielki Zgromadzenia Sióstr Adoratorek Krwi Chrystusa. Kiedy 

Ojciec Święty przystał na tę propozycję, niedługo potem wojna się 

skończyła. Najpierw ogłoszono, że świętem Przenajświętszej Krwi 

Chrystusa będzie pierwsza niedziela lipca. Natomiast papież Pius X 

ogłosił nową datę tych obchodów, podając pierwszy dzień tego 

miesiąca. I tak po czerwcowym nabożeństwie do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa w lipcu szczególną cześć oddawało się Przenajświętszej 

Krwi naszego Pana. 

 Na soborze Watykańskim II usunięto to święto z kalendarza 

liturgicznego, ale wprowadzono formularz Mszy Świętej wotywnej ku 

czci Przenajświętszej Krwi Chrystusa, która może być celebrowana nie 

tylko w lipcu, ale i w pozostałe miesiące roku. Lud Boży, który nadal 

zachowuje w pamięci lipiec jako szczególny czas rozważania i 

medytowania tego szczególnego wyrazu Bożej miłości, słyszy wołania 

Krwi – już nie Abla, ale naszego Pana – „Wy natomiast przystąpiliście 

do […] Pośrednika Nowego Testamentu – Jezusa, do pokropienia 

krwią, która przemawia mocniej niż [krew] Abla” (Hbr 12,22.24) 

 
                                                                                                                OPRACOWAŁA BARBARA CARTER 

 

 

 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (15) 

 ETAPY OBJAWIEŃ 

  

            Bóg pozwala się poznać. Przymierze z Noem 
 Dzisiaj kontynuować będziemy rozważania o objawieniu Bożym. Nasz Pan 

jest świetnym pedagogiem i dlatego przystosowując się do naszego poziomu daje 

nam poznać siebie pewnymi etapami. Najpierw przemawia do nas przez proroków, 

a gdy to działanie nie przyniosło spodziewanych efektów, przysłał nam Swojego 

Syna. 
 Bóg w Starym Testamencie przedstawia proces stworzenia przez Słowo. W 

ten sposób daje o Sobie świadectwo. Objawienie to nie zostało przerwane przez 

grzech pierwszych rodziców, ale po ich upadku wzbudziło w nich nadzieję 

zbawienia przez obietnicę odkupienia. Bóg troszcząc się o zbawienie całego rodzaju 

ludzkiego przygotowuje wybrany naród, by powierzyć mu swoje obietnice. Jest to 

prawda ogłoszona w wyznaniach wiary, poczynając od najstarszych symboli wiary. 

Pismo Święte – Stary i Nowy Testament jest przeniknięte prawdą o stworzeniu i o 

Bogu Stworzycielu. Od stworzenia tej prawdy rozpoczyna się pierwsza Księga Biblii 

– Księga Rodzaju. 

„Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię” – do tej prawdy powracają liczne teksty 

biblijne, ukazując jak głęboko przeniknęła ona wiarę Izraela. Na przykład w jednym 

z Psalmów czytamy „Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia i świat, i jego 

mieszkańcy, albowiem On go na morzach osadził”. Czy inny fragment: „Twoja jest 

ziemia i Twoje jest niebo. Ty założyłeś świat z tym, co go napełnia”. „Ziemia jest 

pełna łaskawości Pańskiej. Przez słowo Pana powstały niebiosa, bo On przemówił, 

a wszystko powstało, On rozkazał i zaczęło istnieć”. 

 Prawda wiary o stworzeniu wyraża myśl, że wszystko co istnieje poza 

Bogiem zostało przez Niego powołane do istnienia. Znajdujemy również w Piśmie 

Świętym teksty, które o tym mówią bardzo wyraźnie. W ten sposób przemawia 

matka synów z Księgi Machabejskiej dodając odwagi najmłodszemu z nich, aby w 

obliczu groźby śmierci wyznawał wiarę Izraela. Matka mówi: „Spójrz na niebo i 

ziemię. Z niczego stworzył je Bóg i ród ludzki powstał w ten sam sposób”. W liście 

św. Pawła do Rzymian czytamy, że Abraham wierzył Bogu, jako temu, który ożywia 

umarłych i to, co nie istnieje powołuje do życia. 

Stworzyć – znaczy uczynić z niczego, powołać do istnienia, czyli ukonstytuować byt 

z nicości. Bóg jako Stwórca jest niejako poza stworzeniem, a stworzenie jest poza 

Bogiem. Jednocześnie stworzenie zawdzięcza Bogu to, że istnieje, to że jest i czym 

jest. Gdyż w całości pochodzi od Boga, z Jego mocy. 

 Drugim etapem objawienia jest przymierze z Noem. Fragment z Księgi 

Rodzaju: „Potem Bóg tak rzekł do Noego i synów. Ja zawieram przymierze z wami 

i waszym potomstwem, które po was będzie z wszelką istotą żywą, która jest z wami: 

z ptactwem, ze zwierzętami domowymi, polnymi jakie są przy was. Ze wszystkimi, 



które wyszły z Arki i z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami 

przymierze tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota 

żywa. Już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię”. Tu Bóg dodał: „A to jest 

znak przymierza, które ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami na 

wieczne czasy. Łuk Mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną, 

a ziemią”. 

 Po ustąpieniu wód potopu, Noe został wezwany przez Pana Boga, by wyjść 

z Arki na  nowo zaludnić ziemię. Noe prezentuje się jako nowy człowiek, nowy 

Adam i praojciec ludzkości. Jest człowiekiem pobożnym, wdzięcznym. Jego 

pierwszą czynnością jest złożenie Bogu w darze ofiary dziękczynnej i w ten sposób 

kontynuuje czyn Abla. Potwierdza, że kult religijny stanowi naturalny odruch, 

pierwszy obowiązek wynikły z faktu stworzenia ludzkości oraz wybawienia od 

niebezpieczeństw. Już składanie ofiar przez Kaina i Abla było dowodem, że religia 

towarzyszy ludzkości od samego początku. 

 Bóg przyjął ofiarę Noego. Symbolem i przyjęciem, jest obraz wdychania 

przez Boga miłej woni, jaka unosi się ze składanych zwierząt. Przyjemna woń ofiary 

Noego podobała się Bogu, który spogląda przychylnie nie tylko na Noego, ale i na 

całą ludzkość. Mimo złych skłonności ludzi nie zniszczy już nigdy ziemi. Ofiara 

Noego wyraża pierwotne rozumienie tej czynności. Starożytne kultury rozumiały 

ofiary jako składanie pokarmów Bogom. W takim rozumieniu przeszła do prawa 

Mojżeszowego. Prorocy podkreślali jej wymiar duchowy. Ofiara, która wyraża 

miłość Boga, musi iść w parze z miłością bliźniego. Od samego początku w sposób 

bardzo wyraźny jest ukazane, że kult oddawany Bogu musi przekładać się na 

codzienne życie. Zatem wiara i życie nie mogą być rozdzielone. Nasze życie będzie 

miłe Bogu wtedy, gdy będzie realizować prawdy wiary. Wiara i życie muszą 

stanowić jedność. Św. Paweł mówi: Najważniejszą ofiarą, jaką może człowiek 

złożyć Bogu, jest oddanie swego serca, ofiarowanie siebie. A w liście do Rzymian 

zaleca: „Proszę was bracia przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę 

żywą, świętą, Bogu przyjemną. Jako wyraz waszej służby Bożej… nie bierzcie więc 

wzoru z tego świata lecz przemieniajcie się przez odnowienie umysłu, abyście umieli 

rozpoznać jaka jest wola Boża, co Bogu przyjemne i co doskonałe”. 
                                                                 OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

JEDNO SERCE 

Dzięki aplikacji mamy dostęp do rekolekcji, które 

będą prowadziły do poświęcenia się Jezusowi przez 

Maryję wg św. Ludwika Maria Grignion de Montfort. 

 

Wielu mistyków miało doświadczenie, że Maryja 

i Jezus duchowo mieli jedno serce – przeżywali 

i odczuwali to samo. Gdy On cierpiał, Ona również 

cierpiała. Gdy On się cieszył, Ona również przeżywała 

radość. Byli wewnętrznie zjednoczeni we wszystkim. 

Jezus z wysokości krzyża dał nam Maryję za Matkę, aby Ona upodabniała nasze 

małe serca do Jego Serca. Matka Boża jest całkowicie oddana Bogu, wpatrzona 

w Niego, ufająca Jemu. Jest dla nas najkrótszą drogą do Jezusa. Oddać się Jej 

całkowicie to złożyć wszystko w Jej Niepokalanym Sercu. To stać się Jej uczniem i 

sługą. To wziąć udział w triumfie Jej Niepokalanego Serca, w którym jest ratunek 

dla świata i ostateczne zwycięstwo. 

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort dzięki łasce Bożej zrozumiał tą szczególną 

i wyjątkową drogę. Te rekolekcje to zaproszenie dla każdego z nas do nowej drogi, 

drogi zwycięstwa świętości nad grzechem, światła nad ciemnością, dobra nad złem, 

drogi zjednoczenia z Maryją, przez Maryję z Jezusem, a w Jezusie z Ojcem. 

Pamiętając słowa Kard. Stefana Wyszyńskiego: „Wszystko postawiłem na Maryję!”, 

a idąc za św. Janem Paweł II chcemy powiedzieć Totus Tuus, Maryjo! Przez 33 dni 

będą prowadziły nas konferencje kończące się konkretnym postanowieniem na dany 

dzień. Wieczorem zaś jesteśmy zaproszeni do refleksji jak współpracowaliśmy z 

łaską Bożą w danym dniu. 

CZAS TRWANIA I ZADANIA DO WYKONANIA: 

Codziennie przez 33 dni: 

– są do odsłuchania (ok. 5-10 min.) lub przeczytania konferencje na dany dzień 

– postanowienie 

– zachęta do wieczornej refleksji 

Aplikacja jest do pobrania za darmo w sklepie Google Play                                                                  

                                                                               opracował: Artur Bartnik 



KOLOROWANKA 

OJCIEC   PIO 

 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

LEKARZ LUDOWY.   ROŚLINY DLA ZDROWIA I URODY. 

PRZEPISY SIOSTRY TERESY 

 

Szaszłyk z warzywami 

Składniki: 

- 80 dag filetu z indyka 

- 8 małych czerwonych cebul 

- żółta i zielona papryka 

- 20 dag pomidorów koktajlowych 

- olej do smażenia 

- sól, pieprz, tymianek, oregano 

- długie wykałaczki do szaszłyków 

 

 

 

 

 

Sałatka z kurczakiem i mozzarellą 

 

Składniki: 

- 300g filetu z kurczaka 

- 20 dag pomidorków koktajlowych 

- 20 dag sera mozzarella w kulkach 

- 4 duże liście sałaty lodowej 

- opakowanie rukoli 

- 2 łyżki ziaren sezamu 

- łyżeczka oregano 

- sól, pieprz do smaku 
 

Sos: 

- 5 łyżek soku z pomarańczy 

- 4 łyżki oliwy z oliwek 

- 2 łyżki octu jabłkowego 

- łyżka miodu                       

Składniki sosu mieszamy i przyprawiamy do 

smaku. Mięso kroimy w plastry, oprószamy 

solą, pieprzem oregano i smażymy na 

rozgrzanej patelni grilowej. Na półmisek 

wykładamy porwaną sałatę lodową, rukolę, 

pomidorki koktajlowe, kulki mozzarelli i 

grilowaną pierś. Sałatkę polewamy sosem i 

posypujemy prażonymi ziarnami sezamu. 

Mięso kroimy w grubą kostkę i oprószamy 

solą, pieprzem, tymiankiem i oregano. 

Cebule kroimy na ćwiartki, a papryki w 

kostkę. Warzywa również oprószamy 

przyprawami. Na wykałaczki nadziewamy na 

przemian kawałki mięsa, papryki, cebuli, 

pomidorki koktajlowe. Czynność 

powtarzamy do wyczerpania składników. 

Szaszłyki smażymy na rozgrzanym oleju po 7 

minut z każdej strony. Podajemy z 

makaronem i brokułem 
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