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ROZWAŻANIE 

SŁOWA BOŻEGO 

 „BĄDŹCIE PODOBNI DO 

LUDZI, OCZEKUJĄCYCH 

SWEGO PANA”. 

Życie jest czekaniem. Nie da się zatrzymać chwili, zaraz przychodzi 

następna. Czekamy na dorosłość, na pracę, awans, małżonka, dzieci, 

emeryturę, wyzdrowienie… 

Czasem tego, co ma nadejść, się obawiamy, czasem wyczekujemy 

z radością. Zamiast spodziewać się czegoś, co przemija, można czekać 

na Pana, na niebo, wieczność z Nim. Można kształtować życie tym 

wyczekiwaniem. Wtedy czekanie ma sens. 

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


MARYJA – KRÓLOWA, MATKA, 

WSPOMOŻYCIELKA NARODU POLSKIEGO 

 

 Jest w Polsce wiele sanktuariów poświęconych Najświętszej Maryi Pannie. 

Jakieś trzy lata temu byliśmy z pielgrzymką parafialną w sanktuarium 

w Gietrzwałdzie, gdzie Matka Boża ukazała się w 1877 roku dwóm dziewczynkom 

160 razy i prosiła o odmawianie różańca. Gietrzwałd – to jedyne miejsce w Polsce, 

gdzie objawienia Maryjne zostały oficjalnie uznane przez Kościół. Dla 

przypomnienia wymienię jeszcze kilka innych sanktuariów, jak np.: Licheń, 

Niepokalanów, Łagiewniki, Kalwaria Zebrzydowska… 

 Dzisiaj chcę się skoncentrować na Jasnej Górze, o której św. Jan Paweł II 

powiedział, że tu bije serce Narodu. Gdyby tak nie było, Częstochowa nie 

przyciągałaby miliony pielgrzymów każdego roku. Fakt ten jest najbardziej 

widoczny w sierpniu, bo właśnie wtedy ściągają diecezjalne pielgrzymki 

z wszystkich zakątków Polski. 

 Od sześciuset lat Jasna Góra jest duchową i religijną stolicą naszego Narodu, 

a polskość promieniuje z Niej na cały świat. Pielgrzymi przynoszą ze sobą troski, 

niepokoje oraz ogromną nadzieję, że nasza najukochańsza Mama przemieni ich i ich 

życie. Dziękują i proszą. Oczyszczają serca i wierzą w wielką moc Jej Syna. Nikt, 

kto przybył do tego sanktuarium, nie odszedł z pustymi rękami, nie odszedł 

zawiedziony. 

 Na zakończenie tej wypowiedzi kilka ciekawostek, informacji o tym 

świętym miejscu. Do Częstochowy zmierza 50 tras pielgrzymkowych. Najdłuższą 

do pokonania mają pątnicy ze Szczecina – ponad 600 km. Na częstochowskim 

wzgórzu zawsze jest tłum (z wyjątkiem czasu pandemii). A największe odpusty 

przypadają w święta Maryjne: 3 maja – Matki Bożej Królowej Polski; 15 sierpnia 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; 26 sierpnia – Matki Bożej 

Częstochowskiej; 8 września – Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Kiedy św. Jan 

Paweł II przyjeżdżał do Polski – to miejscem, które odwiedzał najczęściej była Jasna 

Góra. Był tam aż sześć razy i nazwał to miejsce Sanktuarium Wielkiej Nadziei. 

Powinnam chociaż wspomnieć o bł. kardynale Stefanie Wyszyńskim, przypominając 

nasze artykuły o nim, w których często wspominaliśmy o Mateńce częstochowskiej, 

której On zupełnie zawierzył i ufał, że Ona wyprowadzi Naród ku wolności. 

                                                                                                 
                   BARBARA CARTER 



HISTORYCZNE ZNACZENIE 

MARYJNEJ GÓRY 
 

  Częstochowa i to, co się w niej działo i dzieje, jest lustrzanym 

odbiciem pragnień, marzeń, uczuć i miłości naszego Narodu. Szczególnie 

dzisiaj światu przeszkadza ten charakterystyczny narodowy charakter 

Polaków. Nie darmo Henryk Dąbrowski napisał w Hymnie: „Jeszcze Polska 

nie zginęła, kiedy my żyjemy”. Wiele narodów utraciło poczucie wspólnoty, 

a przez to utraciło swoją tożsamość. My ciągle mamy i to bardzo mocny, rys 

naszego wspólnotowego charakteru. Ktoś, kto mieszkał bądź mieszka na 

obczyźnie, rozumie to doskonale. Wystarczy przypomnieć sobie ubiegły 

wiek: odzyskanie niepodległości po I wojnie światowej, II wojna światowa z 

okrucieństwami niemieckich obozów koncentracyjnych, a potem władza 

komunistyczna, która walczyła z Kościołem, a przede wszystkim z Jasną 

Górą. Te przykłady świadczą o tym, że mamy za sobą piękne karty historii, 

które świadczą o ogromnej sile Polaków, mocy przetrwania jako naród, który 

oddał się w opiekę Maryi – Królowej Polski 
 Największym faktem historycznym mówiącym o heroizmie Polaków, 

a zarazem związanym z Najświętszą Maryją Panną na Jasnej Górze, była 

obrona klasztoru Ojców Paulinów w czasie najazdu Szwedów w 1655 roku. 

Ten fakt, a jednocześnie jeden z największych cudów w historii Polski, 

pokazuje, że ludzie od wieków spoglądają w stronę Pana Jezusa i Matki Bożej 

w nadziei ocalenia i wolności. 
 Potop szwedzkiej armii dotknął Jasną Górę 18 listopada 1655 roku. 

Po wielu bitwach, w których Szwedzi zwyciężyli, właściwie pozostał klasztor 

pauliński, by zapieczętować zwycięstwo. Dla Polaków była to ostatnia 

nadzieja. Kto mógł ruszał na Jasną Górę do Królowej, bo tylko Ona mogła 

zniszczyć wroga. Pod murami klasztoru stanęło 3 tysiące Szwedów – 

żołnierzy generała Mullera. Przeor Augustyn Kordecki, mając 170 żołnierzy, 

20 szlachciców i 70 zakonników, postanowił bronic klasztoru. Po 40 dniach 

zwyciężyła Jasna Góra. To był prawdziwy cud! 

                                                                      
                                                                                             OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 

 



 OPOWIADANIE.        PO DRUGIEJ STRONIE ŻYCIA.                                            

 Ewa z rozmachem wyskoczyła z biura kierownika ekskluzywnego 

ośrodka wczasowego trzaskając drzwiami. Łoskot drzwi towarzyszył 

„hałasowi” jej myśli. „Co za smarkaty łobuz!? Przecież miałam prawo 

domagać się wymiany szafy. Zepsutej szafy”. Szła szybko w stronę jeziora. 

Jej myśli skakały z tematu na temat. Jeszcze wczoraj pokłóciła się z 

Bogdanem. To już z nimi koniec. Tym razem miałam nadzieję na małżeństwo. 

A on na jej sugestie odpowiadał „nie!”. Mało tego nazwał ją „niedzielną 

katoliczką”. Jak mógł.. Owszem, chodzi do kościoła w niedzielę, to prawda. 

Modli się, może nie codziennie. Stara się dziękować. Chce tak dużo zrobić. 

Studia skończone, chce pisać pracę doktorską. Chce zobaczyć świat. Chce 

mieć męża i dzieci. To przecież jest dobre. Prosi o to Boga, a On nic jej nie 

daje. Przecież wystarczy być dobrym, a w nagrodę powinno się otrzymać to, 

o co się prosi. 
 Minęli ją jacyś ludzie. Rozmawiali o bardzo głębokim uskoku gruntu 

zaraz za pomostem. Ewa ich nie usłyszała. Pędziła i jej myśli goniły ją. 

Właśnie minęła pomost. Ściągnęła bluzkę i wskoczyła do wody. Poczuła ulgę. 

Zimno i cisza przyniosły jej jeszcze większą ulgę. Nagle jej nogi ugięły się. 

Przykucnęła. Nie chciała nic robić. Samotność, cisza i pragnienie, by ktoś 

pokierował tym wszystkim, powodowały, że się uśmiechała. Zaraz potem 

zrozumiała, że coś nakazuje jej „ruch”. Wyprostowała nogi i zaczęła wzbijać 

się ku górze. Następnie poruszyła rękami. Kiedy delikatnie wypłynęła na 

powierzchnię, kilku mężczyzn wyciągnęło ją na plażę. Pomoc medyczna – 

ratownik przybył. Niepotrzebna była hospitalizacja. Po chwili została sama. 

Po raz pierwszy w życiu poczuła się dobrze. Ten wypadek spowodował, że 

nie chciała pamiętać przeszłości. Na plaży siedziała do zachodu słońca. 

Powiedziała głośno: 

- Co ja mam teraz robić? 

Rano spakowała się, a wsiadając do samochodu wiedziała, że jedzie do Maryi 

do Częstochowy. 

 Tydzień później usłyszała głos: „Pójdź za mną”. Zrozumiała. Zaczyna 

nowe życie, w którym Bóg, a nie ona będzie układał jej życie. On jest Miłością 

i Mądrością.    
 
                                                                                                                                       BARBARA  CARTER                                                                                                                          



LITANIA DO MATKI BOŻEJ 

CZĘSTOCHOWSKIEJ 
Matko Boska Częstochowska. Zwycięska Królowo Polski! 

Stajemy przed Tobą Matko nasza, która 

patrzysz od sześciu wieków z Cudownego Obrazu na Jasnej Górze w głębię serc 

i dusz naszych. Ty z miłością pochylasz się nad polską ziemią. Jesteś dla Narodu naszego 

niepojętym Znakiem łaski Boga, przecennym darem Ojca niebieskiego. Dana jako 

pomoc ku obronie Narodu naszego, trwasz wiernie i zwycięsko 

pośród nas. Obecna w tajemnicy Chrystusa i Kościoła 

wyjednujesz nam moce Boże przez długie wieki. 

Za to, że jesteś od sześciu wieków na Jasnej Górze. 

                      - Dziękujemy Ci, Jasnogórska Pani 

Za to, że prowadzisz nas bezpieczną drogą do swojego Syna. 

Za to, że obecnością swoją ubogacasz Kościół w Polsce. 

Za to, że uratowałaś wiarę i chrześcijańską kulturę Narodu. 

Za to, że Ojczyznę naszą za swoje Królestwo obrałaś. 

Za to, że jesteś nam szczególną pomocą i światłem na progu trzeciego Tysiąclecia. 

Za to, że bronisz nas przed zalewem zobojętnienia, niewiary i ateizmu. 

Za to, że jesteś Matką i Wychowawczynią młodych pokoleń. 

Za to, że stałaś się ideałem i wzorem polskiej kobiety. 

Za to, że byłaś nam mocą zwycięstwa w walce o wolność. 

Za to, że wspierałaś nas nieustannie w latach doświadczeń i niewoli. 

Za to, że wzywasz nas do odpowiedzialności za Kościół w Milenijnym Akcie. 

Za to, że jednoczysz w miłości i wierności nasze małżeństwa i rodziny. 

Za to, że wezwałaś nas do odnowy życia w Jasnogórskich Ślubach Narodu. 

Za to, że czuwasz nad nami przez Twój Jasnogórski Obraz w świątyniach. 

Za to, że jesteś dla nas Bramą Niebios. 

Błogosławiona Bogarodzico Wspomożycielko, racz przyjąć ten korny hołd naszej 

wdzięczności. Ogrom Twojego przez wieki wstawiennictwa i otrzymane łaski budzą w 

nas nadzieję i pragnienie dalszej wierności Tobie, którą nieustannie nam przykazujesz: 

Cokolwiek wam każe mój Syn – czyńcie. 

Posłuszni Twojemu wezwaniu stajemy do pomocnej służby Kościołowi w rozwijaniu 

Chrystusowego Królestwa w Ojczyźnie naszej i świecie. Pragniemy wraz z Tobą wielbić 

bez końca Tego, który uczynił Ci tak wielkie rzeczy, że Błogosławioną zwą Cię 

wszystkie pokolenia. Jemu Cześć i Chwała na wieki   

             Amen 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 
 OBJAWIENIE BOGA - PODSUMOWANIE 

  
 Podsumujmy, co do tej pory powiedzieliśmy o Objawieniu. Chrystus 

polecił apostołom, aby Ewangelię, którą sam obwieścił i wypełnił, głosili 

wszystkim jako źródło zbawiennej prawdy i normy moralnej. Spełnienie tego 

polecenia odbyło się przez świadectwo apostolskie dawane życiem, głoszone 

słowem i utrwalane na piśmie. Od początku Kościoła rozróżniano pomiędzy 

Ewangelią, Ewangeliami i wiarą jako życiową relacją z Chrystusem i 

depozytem wiary  - żywą Tradycją i Pismem Świętym. Takie rozróżnienie na 

dwa źródła objawień ustanowiono w dobie powstania ruchów protestanckich. 

Koniec temu położył Sobór Watykański II mówiąc, że Pismo Święte i 

Tradycja ściśle się ze sobą łączą. Bo obydwoje wypływają z tego samego 

źródła, zrastają się w jedno i zmierzają do tego samego celu. Jedynym 

źródłem Objawienia jest Bóg. Pismo Święte było zbiorem norm dla Kościoła, 

a Tradycja była naturalnym środowiskiem formowania się Pisma. Tradycja 

określiła, które księgi są natchnione i konieczne, a także uobecniła formy 

objawienia w Kościele. 

 Pismo Święte, to przekazane przez tradycję apostolską i utrwalone pod 

natchnieniem Ducha Świętego, Słowo Boga darującego się w Chrystusie 

każdemu człowiekowi, Prawda Zbawcza i norma życia Kościoła. 

Współczesny Kościół podkreśla, że księgi Pisma Świętego zostały spisane  

pod natchnieniem Ducha Świętego i Boga mają za autora i jako takie zostały 

Kościołowi przekazane. Natchnienie Pisma Świętego jest to cecha, która 

sprawia, że ma ono za prawdziwych autorów Boga i człowieka. W ten sposób 

słowo ludzkie przekazuje prawdę zbawczą. Nie oznacza ono dyktanda 

eliminującego udział pisarza. Tak jak Wcielenie nie wyeliminowało 

człowieczeństwa Jezusa. Charyzmat natchnienia wchodzi w skład 

fundacyjnej historii Objawienia, której istotnym elementem było powołanie 

do życia Kościoła. 

 Bóg formując swoją wspólnotę zbawczą, obdarzył niektórych jej 

członków charyzmatem natchnienia, aby wiernie przekazywali to, co stanie 

się fundamentem kościoła. Konsekwencją natchnienia jest wiara w to, że 



Pismo Święte w sposób wierny i bez błędu podaje prawdę, jaka z woli Bożej 

miała być utrwalona dla naszego zbawienia. 

 Pod tym pojęciem należy rozumieć hermeneutyczny charakter Biblii. 

Prawda Ksiąg Świętych winna być zawsze rozważana z punktu  widzenia 

zbawczego planu Boga. To jest historii zbawienia. Zatem wszystko w Biblii 

wolne jest od błędu. 

 Drugi element to Tradycja, czyli depozyt wiary i formy jego przekazu. 

Od początku chrześcijaństwo żyło, bądź kierowało się pewnymi wskazaniami 

moralnymi. Mogły one nie być zawarte w Biblii, ale dostatecznie 

udowodnioną prawdą, że pochodzi z kręgu Jezusa Chrystusa. Dzisiaj nie 

rezygnuje się z Tradycji jako depozytu wiary, ale podkreśla się jej inną 

funkcję – proces i formę samokontynuacji Kościoła w dziejach. 

 Konstytucja „Dei Verbum”: „Bóg, który niegdyś przemówił, 

rozmawia bez przerwy z oblubienicą swego Syna ukochanego. Duch Święty, 

przez którego żywy głos Ewangelii rozbrzmiewa w Kościele, a przez Kościół 

w świecie, wprowadza wiernych we wszelką prawdę oraz sprawia, że Słowo 

Chrystusowe obficie w nim mieszka.” 

 Można stwierdzić, że Tradycja to dokonujący się w Kościele mocą 

Ducha Świętego proces przyjęcia i przekazu słowa Bożego oraz dzieła 

Bożego powierzonego przez Chrystusa apostołom. 

 Ten proces jest stały, to żywa percepcja słowa Bożego. Wzbudzany i 

podtrzymywany przez Ducha Prawdy, zmysł wiary, dzięki któremu lud Boży 

trwa przy wierze i stosuje ją w życiu. Żywa pamięć o wielkich dziełach 

Bożych, która swój właściwy kształt przybiera w naśladowaniu oddania 

Chrystusowego w codzienności chrześcijańskiej. 

 W obrębie żywej Tradycji, zaistniało szereg aktów, które przyczyniły 

się do powstania depozytu objawienia, np.: ustalenia kanonu i ustanowienia 

Urzędu Nauczania Kościoła, akty przedkładające i wyjaśniające  depozyt 

objawienia, np. dogmaty. 

 
                                                                 OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

RACHUNEK SUMIENIA 

 

 

 

 

 

 

 

Rachunek Sumienia to aplikacja wspierająca wiernych w przygotowaniu 

się do Sakramentu pokuty. Właściwie i szczerze wykonany rachunek 

sumienia jest jednym z warunków dobrej spowiedzi, prowadzi do 

refleksji nad postępowaniem i nad obecnością Boga w codziennym życiu. 

Aplikacja zawiera rachunek sumienia dla dzieci, młodzieży, dorosłych, 

a także: dla żyjących w duchowości zmartwychwstańczej, konsekrowanych, 

księży oraz dla młodych małżeństw, prawników, biznesmenów, pracujących 

z chorymi i niesakramentalnych. Zawiera również opis obrzędu spowiedzi 

oraz modlitwy jej towarzyszące, nauki Katechizmu Kościoła Katolickiego 

mówiące o sakramencie pokuty, a także zbiór innych podstawowych modlitw 

katolickich. Wymienione elementy stanowią podpowiedzi i pomoc w dążeniu 

do pojednania z Bogiem, w drodze do zbawienia. 

Aplikacja jest do pobrania za darmo w sklepie Google Play oraz w AppStore 

                                                  

                                                                               opracował: Artur Bartnik 



KOLOROWANKA 

 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

GREJPFRUT, POMARAŃCZE, MANDARYNKI, CYTRYNY 

I LIMONKI 

Grejpfruty uchodzą za najzdrowsze cytrusy, gdyż zawierają witaminy C, A, 

witaminy z grupy B i minerały, takie jak mangan, potas, magnez, fosfor oraz 

bardzo duże ilości flawonoidów. Naringina, która ma właściwości 

antybakteryjne i przeciwzapalne oraz działa hamująco na proces 

nowotworowy, jest też składnikiem grejpfruta. Żeby skorzystać w pełni 

z dobroczynnych właściwości grejpfruta, należy go spożywać z białą błoną 

okrywającą miąższ. 100 g grejpfruta dostarcza około 42 kalorii. Pomarańcza, 

w jej skład wchodzi duża ilość beta-karotenu i witaminy C. W niej znajdują 

się takie składniki jak potas, miedź, wapń, witaminy z grupy B, flawonoidy 

oraz błonnik pokarmowy. W 100 g pomarańczy znajduje się około 47 kalorii. 

Indeks glikemiczny tego owocu wynosi zaledwie 42. Mandarynki zawierają 

dużo witaminy C. Zawierają nobiletynę, która należy do grupy flawonoidów 

i ma działanie w profilaktyce chorób: cukrzyca typu 2, miażdżyca naczyń 

krwionośnych i otyłość. Mandarynki zawierają dużo witaminy A. Ich 

regularne spożywanie korzystnie wpływa na wzrok i skórę, mogą być 

pomocne także w profilaktyce antynowotworowej  z uwagi na wysoką 

zawartość przeciwutleniaczy. W nich znajdują się wapń, magnez, fosfor i 

potas, makroelementy potrzebne do zachowania równowagi kwasowo-

zasadowej. Zawierają żelazo, sód i cynk. 100 g świeżych mandarynek to 

około 53 kalorii. Cytryna zawiera witaminy B1, B5, B6, potas, żelazo, wapń 

i magnez. Dostarcza sporą porcję witaminy C. Owoc ten powinny spożywać 

zwłaszcza osoby ze zbyt powolnym trawieniem. Cytryna przyczynia się do 

usprawnienia metabolizmu. Można ją wykorzystać jako środek oczyszczający 

z toksyn. 100G świeżych cytryn to około 29 kalorii. Limonka  jest 

małokalorycznym owocem, na 100g ma około 30 kalorii. Zawiera witaminy 

z grupy B, a także minerały: miedź, żelazo i wapń. Limonka należy do 

najzdrowszych cytrusów, ponieważ zawiera mnóstwo flawonoidów i dużo 

witaminy C. Działa moczopędnie i wspomaga naturalne mechanizmy 

oczyszczania organizmu z toksyn. 
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