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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
 

Czytania: (Koh 1,2; 21-23); (Kol 3,1-5.9-11); Ps 

95 

Ewangelia wg św. Łukasza (12,13-21) 
 

„Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze 

obrodziło pole. I rozważał w sobie: <Co tu począć? Nie mam 

gdzie pomieścić swoich zbiorów>. I rzekł: < Tak zrobię: 

zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę 

całe moje zboże i dobra>”. 

Nieodparte pragnienie, by mieć coraz więcej to chciwość. 

Przypomina pogoń za wiatrem – dużo włożonej energii, 

a w efekcie wieczne niezadowolenie. Przyjemność z nabywania 

rzeczy jest próbą zaspokojenia jakiegoś głodu, który nie mija. 

A może ten głód bycia kimś ważnym, wartościowym, z kim inni 

się liczą, możesz zaspokoić inaczej? Pomyśl zanim skończy się 

życie. 

     TEMAT DZISIEJSZEGO NUMERU: CHCIWOŚĆ                                

 

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


„…LECZ WSZYSTKIM WE WSZYSTKICH 

JEST CHRYSTUS” 

 Uwielbiam tego typu czytania Starego i Nowego Testamentu, gdzie tekst 

natchniony myślą Boga samego podaje nam przepis na stawanie się wzorowym, 

dobrym człowiekiem. Kohelet, który był prawdopodobnie człowiekiem zamożnym i 

wykształconym, żył w III wieku przed narodzeniem Chrystusa. Uznawano go za 

nauczyciela, kaznodzieję przemawiającego na zgromadzeniach liturgicznych. Jego 

księga zaliczana jest do ksiąg mądrościowych. 

 Kohelet mówiąc o ludzkiej mądrości, pracy, władzy i przyjemności 

przychyla się do stwierdzenia, że duch człowieka nie może zaspokoić swojego 

dążenia do wartości ponadczasowych – życia wiecznego. Stąd „hebel” – marność 

pojawia się na początku tej księgi. Wszystko jest marnością wobec śmierci. Nawet 

ludzka mądrość, która jest też marnością, musi wznieść się na wyższy, duchowy 

poziom i oprzeć się na wierze w Pana Boga, który „uczynił wszystko piękne w swoim 

czasie, dał też naszym sercom pragnienie wieczności”. To On stworzył człowieka 

prawym i On będzie go sądził za dobro i zło. Kluczem do dobra i mądrości Kohelet 

uznaje Bojaźń Bożą. 

 W tym czytaniu uderza jeszcze jeden obraz. Jest on konsekwencją usunięcia 

Boga i Jego Przykazań z ludzkiego życia. Na przykład w opieraniu się na drugim 

człowieku, naśladowaniu go i traktowanie go jak boga. W drugim czytaniu św. Paweł 

nawołuje „Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Z ziemią kojarzy 

się: rozpusta, nieczystość, lubieżność, zła żądza i chciwość, „bo ona jest 

bałwochwalstwem”. 

 Właśnie typowa, ludzka chciwość jest przyczyną bardzo wielu złych 

zdarzeń. Wspomnę tu tylko o jednym, współczesnym, ale powtarzającym się często.  

Małżeństwo z - przypuśćmy - dwojgiem dzieci. Kiedy zobaczą, że Iksińscy mają 

nowe, dobrze wyposażone mieszkanie, fantastyczny samochód i wyjeżdżają na 

zagraniczne wakacje, zrobią wszystko, aby dojść do takiego samego standardu życia. 

Chciwość kładzie im bielmo na oczach. Dzieci są nie ważne. Wychowują się bez 

miłości. Nie ma kto rozwijać w nich wielu wartości, które pozwolą im być 

prawdziwymi ludźmi. Przemęczenie, brak czasu, brak Boga…. Powoduje, że 

chciwość osiąga swój cel. 

 Św. Paweł ukazuje niebo, które staje się, gdy „ … wszystkim we wszystkim 

jest Chrystus”. 

                                                                                                 
                   BARBARA CARTER 



CHCIWOŚĆ 
  

 „Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie!” (1 Tes 5, 16-17) 
Radość, pragnienie modlitwy, uśmiechnięta twarz są typowym obrazem 

człowieka, w którym zamieszkał Bóg. Człowiek taki zwycięsko zdał egzamin 

z posłuszeństwa, albo poddany nieposłuszeństwu skorzystał z bogatego 

miłosierdzia Bożego okazując skruchę i głęboki żal. A wiedząc o 

nieposłuszeństwie Adama i Ewy odczuwa pragnienie posłuszeństwa i służby 

Bogu – Miłości. Gdybyśmy wszyscy  miłowali tak, jak nasz Pan Jezus 

Chrystus, Królestwo Boże – niebo byłoby już tu na ziemi. Powstaniu nieba 

przeszkadza grzech. Św. Augustyn pisał, że grzech jest to: „słowo, czyn lub 

pragnienie przeciwne prawu wiecznemu”. Jest obrazą Boga. Jest 

przeciwstawieniem się posłuszeństwu Jezusa Chrystusa. 
 Chciwość to – jeden z grzechów „głównych”. Jest ich siedem, a są 

głównymi, bo przyczyniają się do powstania innych grzechów. Są nimi: 

PYCHA, CHCIWOŚĆ, ZAZDROŚĆ, GNIEW, NIECZYSTOŚĆ, 

ŁAKOMSTWO, LENISTWO (ZNUŻENIE DUCHOWE). 

 Przypatrzmy się im. Czyż chciwość nie może spowodować zazdrości, 

albo odtrącenia miłości dzieci lub dokonania kradzieży? Proponuję 

ćwiczenie: wybrać grzech główny i stworzyć łańcuch grzechów, które on 

może spowodować, np. zazdrość – złość – wystąpienie przeciw przykazaniom 

miłości bliźniego: rozpad małżeństw lub innych relacji międzyludzkich. 
 Dobrym przykładem człowieka chciwego z Ewangelii jest celnik 

Mateusz. Zanim spotkał Jezusa był człowiekiem twardym, który pracował 

tak, aby zarobić nie tylko to, co słuszne, ale odkładać dla siebie znaczną część 

pieniędzy. Dopiero spotkanie z Panem Jezusem wzbudza w nim pragnienie, 

by podzielić się połową majątku z biednymi. Z innego względu jako przykład 

może posłużyć bogacz z dzisiejszej Ewangelii. By pomieścić ogromne zbiory, 

zbudował nowy spichlerz i cieszył się, że będzie mógł żyć bogato przez wiele 

lat. Biedny, zapomniał, że częścią życia jest śmierć. Pan powołał go 

następnego dnia. Umarł dla tego świata. Przypomnę słowa Koheleta, o którym 

słyszeliśmy w czytaniu 2 tygodnie temu: „MARNOŚĆ NAD 

MARNOŚCIAMI – I WSZYSTKO MARNOŚĆ”. 

                                                                                                                BARBARA CARTER 



OPOWIADANIE.        NIEZAPOMINAJKI.                                            

  
 Pewnego dnia skrajem urwistej doliny wędrował samotny pasterz w 

poszukiwaniu stada owiec. Burza ostatniej nocy wystraszyła zwierzęta. Znał 

swoje owieczki i wiedział, że siedzą gdzieś w ukryciach i czekają na niego. 

Idąc śpiewał i wołał je, bo znały jego głos. Wtem na swojej drodze spotkał 

kobietę, która potrzebowała pomocy. Biedna poślizgnęła się na kamieniu i 

była na skraju głębokiego wąwozu. Każdy, nawet najmniejszy ruch, mógł 

spowodować jej wielki upadek. Pasterz ochoczo przyspieszył kroku, by 

udzielić jej wsparcia. Jak się potem okazało, była to wróżka. Z wdzięczności 

podarowała pasterzowi niebieski kwiat – małą skromną niezapominajkę. 

Pasterz nie wiedział, co z nim począć i przywiązał kwiatek do laski. Podczas 

wędrówki przypadkiem dotknął nim skalnej ściany, która natychmiast się 

rozstąpiła. Wtedy zobaczył tajemnicze drzwi, a gdy je otworzył, ujrzał 

zebrane wszystkie skarby świata. Natychmiast postawił w kącie laskę z 

niebieskim kwiatuszkiem i zaczął napełniać kieszenie. Zdjął koszulę, by i do 

niej nakładać złota i srebra. Teraz nie miał już wolnej ręki, by zabrać laskę. 

Nie dosłyszał cichego głosu niebieskiego kwiatuszka, który prosił: „Nie 

zapomnij o mnie!” 
 Zaledwie pasterz opuścił jaskinię, skała z hukiem się zatrzasnęła. 

Przestraszył się i myślał, że napadli go bandyci. Z przerażeniem upuścił z rąk 

wszystkie skarby, które wpadły w głęboki wąwóz. Dopiero teraz pasterz 

zauważył, że zapomniał najważniejszego, ponieważ tylko niebieski kwiat 

mógł otworzyć wszystkie drzwi. 

 Tak często zdarza się również w życiu człowieka. Wielu z nas 

zapomina o Panu Bogu. Nieraz chętnie i długo oglądamy TV, a potem 

zasypiamy bez modlitwy. Niekiedy dużo czasu poświęcamy na gry 

komputerowe, nawet w niedzielę, zapominając o Mszy świętej. A Pan Bóg 

pragnie nam towarzyszyć w codziennym życiu, zawsze na nas czeka. 
 Pamiętajmy, by dziękować Bogu za wszystkie dary, choćby te 

najmniejsze. Bo inaczej kiedyś staniemy z pustymi rękami i usłyszymy 

w sobie delikatny głos: „Nie zapomnij o mnie!”. 

 

 



ŚW. BARTŁOMIEJ APOSTOŁ 

Patron garbarzy, kuśnierzy, rękawiczników 
                                                                                                                                                                                                                      

„Ma włosy czarne i kręcone, cerę jasną, duże oczy, nos równy i prosty, brodę 

obfitą… Trzyma się prosto, nosi białą szatę bramowaną purpurą…” - tak 

opisuje Bartłomieja w XIII wieku Jakub de Voragine w Złotej legendzie. 

 Z kolei Pismo Święte mówi, że 

Bartłomiej był szóstym z dwunastu 

uczniów Mistrza z Nazaretu, choć 

Jan w swojej Ewangelii nazywa go 

Natanaelem („Bóg dał”). To ten, 

którego apostoł Filip przyprowadził 

do Jezusa i który w końcu dobitnie 

ogłosił „Ty jesteś Synem Bożym, Ty 

jesteś Królem Izraela!”. 

 Bartłomiej przyszedł na świat w 

Kanie Galilejskiej. Mając 

dwadzieścia sześć lat, wyruszył do 

Armenii i Indii, aby głosić słowo 

Boże i zwalczać bałwochwalstwo. 

To on pozostawił tam napisaną po 

hebrajsku Ewangelię według 

św. Mateusza. Niewiele wiemy 

o jego życiu, a jego męczeńska 

śmierć w drugiej połowie I wieku nie 

jest lepiej udokumentowana. Czy 

poniósł ją nad brzegiem Morza 

Kaspijskiego, a może w Indiach? Został ukrzyżowany, ścięty czy żywcem 

obdarty ze skóry? Nie wiadomo. Lecz ikonografia przedstawia go najczęściej 

z nożem i własną zdartą skórą, którą sam trzyma w ręku; stąd stał się później 

partonem ludzi wykorzystujących w swym zawodzie skórę. 

 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO (15) 
 

 PRZEKAZYWANIE OBJAWIENIA BOŻEGO 

  

 Pan Bóg objawił swój zamysł posyłając swego umiłowanego Syna, 

naszego Pana Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. 

 W Katechizmie czytamy: Bóg „pragnie, by wszyscy ludzie zostali 

zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,4), czyli Chrystusa Jezusa. 

Jest więc konieczne, by Chrystus był głoszony wszystkim narodom 

i wszystkim ludziom i by ten sposób Objawienie docierało aż na kraniec 

świata. 

 W Konstytucji Soboru Watykańskiego II „Dei Verbum” czytamy: 

Bóg najłaskawiej objawił, aby to, co jest konieczne dla zbawienia wszystkich 

narodów,  pozostało na zawsze nieuszczuplone i było przekazywane 

wszystkim pokoleniom. 

 Tradycja apostolska: Chrystus Pan, w którym całe objawienie Boga 

znajduje swą pełnię, polecił apostołom, aby Ewangelię zapowiedzianą przez 

proroków, przez siebie wypełnioną i obwieszczoną głosili wszystkim 

ludziom, jako źródło wszelkiej zbawiennej prawdy i moralnego porządku oraz 

przekazywali im dobrodziejstwa Boże. 

 Przepowiednie apostolskie: Przekazywanie Ewangelii zgodnie 

z nakazem Pana dokonuje się dwoma sposobami: ustnie i pisemnie. 

Ustnie – apostołowie przekazali to, czego nauczyli się od Chrystusa. 

Pisemnie – poprzez listy apostolskie, w ten sposób utrwalając orędzie 

zbawienia. 

 Kościół ma za zadanie przechowywania Ewangelii żywej 

i nienaruszonej, dlatego apostołowie pozostawili biskupów jako swoich 

następców. Rzeczywiście przepowiednie apostolskie, które zawarte są 

w księgach natchnionych, ma być zachowane, aż do wypełnienia się czasu. 

To żywe przekazywanie w Duchu Świętym jest nazywane tradycją. Różni się 

ona formalnie od Pisma Świętego, ale treścią jest ściśle powiązana. 

 Poprzez tradycję Kościół przekazuje przyszłym pokoleniom czym jest 

i w Kogo wierzy. W ten sposób Słowo Ojca pozostaje obecne i aktywne w 



Kościele. A Duch Święty, którego głos przez Ewangelię rozbrzmiewa w 

Kościele, a przez Kościół w świecie, doprowadza wierzących do całej prawdy 

i sprawia, że słowo Chrystusa przebywa w nim. 

 Pan Bóg chcąc zbawić wszystkich ludzi i doprowadzić do poznania 

Prawdy przekazał Kościołowi depozyt Objawienia. Ponieważ pochodzi on od 

Boga, nie może zawierać błędu czy pomyłki. Aby objawienie Boże było przez 

lud Boży bez błędu przyjmowane, Chrystus wyposażył go w charyzmat 

zwany nieomylnością. 

 W Katechizmie Kościoła Katolickiego jest przypomniana prawda 

zawarta w Piśmie Świętym, że Pan Bóg chce zbawić całą ludzkość. Jezus 

został przez Ojca posłany, żeby urzeczywistnić ten plan. Jego słowa, czyny i 

obecność urzeczywistniały plan Boga Ojca. To głoszenie stało się źródłem 

Prawdy. W wyniku tego nauczania powstała wspólnota uczniów. Ona 

otrzymała cały depozyt Bożego Objawienia. 

 Zgodnie z nakazem Jezusa Chrystusa, apostołowie mieli przekazać 

cały depozyt wiary. Czynili to pod natchnieniem Ducha Świętego. Ustnie – 

przez tradycję i pisemnie – przez Pismo Święte. Bóg dostosował do 

poznawczych możliwości człowieka, wykorzystując jego język. Słowo Boże 

spisane nazywa się Pismem Świętym. Katechizm przypomina nam, że jest to 

mowa Boga utrwalona pod natchnieniem na piśmie. W jego skład wchodzi 46 

ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu. Święci autorzy, wybrani 

przez Boga, spisali tylko to, co Bóg chciał. Towarzyszyła im Boża pomoc – 

natchnienie. Przez natchnienie Bóg jest prawdziwym autorem, chociaż 

istnieje ludzki autor tekstów. 

 Tradycja natomiast stanowi wszystko to, co Kościół przekazał 

w zakresie wiary i obyczajów, również to co apostołowie ustalili jako 

obowiązujące w Kościele np. nakładanie rąk, namaszczenie chorych itd. 

Oprócz Tradycji apostolskiej istnieją też „tradycje” teologiczne, 

dyscyplinarne, liturgiczne i pobożnościowe. Mogą one być modyfikowane 

przez Urząd Nauczycielski Kościoła pod wpływem przemian, które mogą 

zaistnieć w Kościele. Trzeba pamiętać, że mimo iż biskupi otrzymali 

przywilej ochrony wiary, to przywilej strzeżenia depozytu wiary posiada cały 

Kościół. 
                                                                 OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

ŚPIEWNIK KOŚCIELNY 

 

 

 

 

 

Proponuję do Państwa dyspozycji rewelacyjny skarbiec pieśni kościelnych – 

śpiewnik, który zawiera ponad 10000 pieśni kościelnych na każdy dzień. 

Mam głęboką nadzieję, że ten śpiewnik będzie przydatny też i Państwu! 

Śpiewem wyrażamy naszą wdzięczność Panu Bogu, uwielbienie, śpiewem 

wznosimy nasze prośby, śpiewem prosimy o przebaczenie. Kto śpiewa, dwa 

razy się modli! 

Bardzo przydatna aplikacja, niezbędnik każdego Katolika. Od teraz będziesz 

mieć zawsze przy sobie wszystkie pieśni kościelne, gdziekolwiek będziesz. 

 

Aplikacja jest do pobrania za darmo w sklepie Google Play 

 

 

                                                                  

                                                                               opracował: Artur Bartnik 

 



KOLOROWANKA 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

LEKARZ LUDOWY.   ROŚLINY DLA ZDROWIA I URODY. 

KORZYŚCI ZDROWOTNE OWOCÓW CYTRUSOWYCH 

Owoce cytrusowe są nie tylko aromatyczne i ładne, lecz również dobre dla 

nas. Do Polski sprowadzane są cytryny, limonki, pomarańcze, mandarynki i 

grejpfruty. Owoce cytrusowe możemy jeść cały rok. Najlepsze są jednak 

zimą. Dlatego że w ciągu miesięcy zimowych w niektórych krajach 

południowej Europy cytrusy dojrzewają naturalnie i są też stamtąd 

sprowadzane. W zimie czas ich transportowania jest dość krótki. Natomiast 

wiosną i latem owoce cytrusowe są dostarczane do Europy drogą wodną z 

krajów Ameryki Południowej i ich podróż trwa od 2 do 5 dni.  Nie oznacza 

to, że mamy ich nie jeść. Po prostu nie możemy przesadzać z ich 

spożywaniem. Cytrusy niosą wiele korzyści zdrowotnych, od wzmocnienia 

odporności po walkę z nowotworami. Na przykład tylko jedna średnia 

pomarańcza zawiera taką ilość witaminy C, jakiej organizm człowieka 

potrzebuje w ciągu dnia. Owoce cytrusowe zawierają również duże ilości 

innych witamin i minerałów: witaminy z grupy B, potas, fosfor, magnez i 

miedź. Są też dobrym źródłem błonnika. Tylko jedna filiżanka cząstek 

pomarańczy zawiera 4 gramy błonnika, a zaleca się spożywanie 14 gramów 

błonnika na każde 1000 spożywanych kalorii. Błonnik ma kilka korzyści 

zdrowotnych, w tym wspomaganie trawienia i odchudzania. Pomarańcze są 

szczególnie bogate w błonnik rozpuszczalny, czyli taki, który pomaga 

obniżyć poziom cholesterolu. Poza tym owoce cytrusowe są niskokaloryczne. 

Związki zawarte w owocach cytrusowych uczestniczą w procesie syntezy 

kolagenu, substancji, która odpowiada za stan wiązadeł, ścięgien i stawów, a 

także mają wpływ na wygląd skóry, są też  naturalnym filtrem chroniącym 

przed szkodliwym działaniem promieniowania. Wiele owoców i warzyw, 

może podnieść poziom cytrynianu w moczu, zmniejszając ryzyko 

wystąpienia kamieni nerkowych. Owoce te mogą  też pomóc w walce lub 

ochronie przed rakiem. Stwierdzono, że ich spożywanie wiąże się ze 

zmniejszonym ryzykiem nowotworów płuc, przełyku, żołądka, piersi i 

trzustki. Szczególnie korzystny pod tym względem jest grejpfrut. 
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