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* * * 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 „Czy tylko nieliczni będą zbawieni?” 

Po co nam odpowiedź na to pytanie? Najważniejsze jest, abyśmy 

się znaleźli w gronie zbawionych! Jeśli pytanie uczniów wynikało 

z lęku o siebie – czy oni znajdą się w niebie – to tym bardziej trzeba 

„usiłować wejść przez ciasne drzwi”. Najgorzej, jeśli pytamy, czy 

się opłaca, bo „jak nie będę zbawiony, to po co się wysilać”. Jezus 

podpowiada, aby nie zadawać zbędnych pytań, a skoncentrować 

się na łasce, jakiej On chce udzielić. 

 

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


MARYJA KRÓLOWA POLAKÓW 

 Tydzień od 14 do 21 sierpnia należy do najbardziej maryjnych tygodni w 

całym roku liturgicznym. Wyjątkowość Maryi nie tylko fascynuje nas, którzy 

jesteśmy ludem Bożym, ale a może przede wszystkim zwracała uwagę ludzi 

świętych, zwłaszcza polskich świętych, którzy uważali Matkę Bożą za swoją 

szczególną opiekunkę i orędowniczkę. 

 Zwrócić chcę uwagę na jednego z nich, na pochodzącego z diecezji 

tarnowskiej św. Stanisława Papczyńskiego.  Urodził się  On w Podegrodziu. 

Został ocalony jeszcze jako dziecko nienarodzone. Jego matka Zofia, niedługo 

przed jego urodzeniem, wybrała się do pobliskiego klasztoru sióstr klarysek w 

Starym Sączu, aby u grobu bł. Kingi modlić się o szczęśliwe rozwiązanie. W 

drodze powrotnej do domu, podczas przeprawy przez Dunajec, zerwała się 

gwałtowna burza, która przewróciła łódź wiozącą ludzi. Matka św. Stanisława 

wpadła w fale Dunajca. Zdążyła ofiarować siebie i dziecko Matce Najświętszej. 

Oboje zostali uratowani. Niedługo po tym wypadku Zofia urodziła syna. Także 

w szkole św. Stanisław otrzymał pomoc z nieba. Miał ogromne trudności z nauką. 

Ledwo ukończył trzy klasy w Szkole Parafialnej w Podegrodziu. Następnie 

posłano go do szkoły w Nowym Sączu. Tam również słabo sobie radził. Jednak 

szkolne kłopoty ustąpiły po modlitwach w jego intencji do Matki Bożej. Od tego 

momentu zdobył staranne wykształcenie i miał pozycję najwybitniejszego 

umysłu swojej epoki. Posiadał rzadki dar wymowy. Został profesorem retoryki. 

Jego znakomitych kazań słuchał m.in. król Jan III Sobieski. 

 Św. Stanisław Papczyński odczuwał wyjątkową opiekę Matki Bożej. 

Czcił Ją i kochał całym swoim sercem. Podobnie jak On, całe pokolenia Polaków 

otaczały Najświętszą Maryję Pannę wielką miłością. Ozdabiali swoje domy Jej 

obrazami, by mieć w Niej obronę. Jej figury i obrazy ustawiano na murach 

obronnych. Na bramie krakowskiej we Lwowie widniał napis: „Pod Jej opieką 

bezpieczny”. Tu w Czarżu otaczamy czcią Matkę Bożą szczególnie, o czym 

świadczą ołtarze w kościele i kapliczki przydrożne. Również Polacy 

wyjeżdżający na emigrację zabierali to, co przypominało Polskę najbardziej – 

obraz Królowej Polski z Częstochowy. 

                        
                   BARBARA CARTER 

 

 



JASNOGÓRSKI OBRAZ 
Dużą zagadkę do dziś stanowią informacje dotyczące wędrówki wizerunku 

Czarnej Madonny na jasnogórskie wzgórze. O legendzie pisałam już 

w poprzednim numerze. Przypomnijmy, że św. Łukasz 

Ewangelista prawdopodobnie go namalował. Obraz 

wykonany był na płótnie naklejony, na trzy sklejone na 

styk lipowe deski o grubości 3,5 cm, o wymiarach 120,2 

na 81,6 cm, a w ramie 137 na 97,2 cm. Jak już wiemy 

deski te pochodzą ze stołu, przy którym jadła Święta 

Rodzina. 

Ten owiany cudami obraz trafił prawdopodobnie 

najpierw do Jerozolimy, później do Konstantynopola 

i stał się własnością ruskiego księcia Lwa. W XIV wieku 

przywiózł go z Rusi książę opolski Władysław i 

przekazał go w darze ojcom Paulinom. 

 Od samego początku wizerunek Matki Bożej przyciągał tysiące ludzi. 

Miał i ma coś w sobie, co przykuwa uwagę wiernych. Matka Boża patrzy prosto 

na każdego modlącego się, chociaż głowę ma zwróconą ku Jezusowi. Jej wzrok 

ma niezwykłą siłę. Twarz ma smutną. Wzdłuż policzka spływa  kosmyk 

brązowych, falistych włosów. Prawą ręką nieustannie wskazuje Jezusa. Obraz 

stał się jeszcze bardziej sławnym po świętokradczym napadzie. Prawy policzek 

Jasnogórskiej Pani naznaczony jest dwoma rysami i trzecią przecinającą je. Na 

szyi są ślady po sześciu cięciach. Legenda głosi, że rysy powstały od uderzeń 

mieczem. W 1430 roku rabusie napadli na klasztor. Ukradli cudowny obraz, ale 

po załadowaniu go na wóz konie nie ruszyły z miejsca. Złodzieje rzucili obraz na 

ziemię, a jeden z nich ciął mieczem policzek Maryi. Dokładnie w miejscu tego 

zdarzenia wytrysnęło źródełko. Ojcowie oddali zniszczony obraz do renowacji, 

ale śladów nie udało się usunąć. 
 Dzieciątko Jezus błogosławi zebranym przed obrazem i patrzy wprost na 

obserwującego obraz. Jego twarz też jest smutna. Prawa rączka jest wzniesiona, 

a lewą trzyma Ewangelię, czyli Dobrą Nowinę, przez którą przychodzi 

zbawienie. Obraz, wizerunek, ikona z Jasnej Góry wiąże wiele cudownych 

wydarzeń, przede wszystkim jest Bożym przekazem, który w sposób radykalny, 

klarowny i krótki ukazuje drogę do celu życia człowieka wierzącego – zbawienia.                                 
OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 

 



OPOWIADANIE.     BĄDŹ SOBĄ – TO PEWNE ZWYCIĘSTWO                                           

 Pewien młody jastrząb miał już swoje pierwsze loty za sobą. 

Niepokoiło go, że matka wyfrunęła z gniazda już parę dni temu i powinna 

wrócić. Niestety nigdzie nie było jej widać. Malec wylatywał i ćwiczył 

skrzydła, ale nie odważył się odlecieć dalej. Minęło jeszcze kilka dni, a on był 

sam. Matka nie wracała. Był głodny. Odezwał się w nim instynkt 

samozachowawczy. Musi poszukać jedzenia. Wygramolił się na brzeg 

gniazda i prostował skrzydła. W pewnym momencie wzniósł się i szybował 

w stronę zabudowań okolicznej wsi. Trochę go stresowały dziwne odgłosy 

maszyn, wrzask świni, rżenie koni i ujadanie psów. Pierwsze obserwacje nie 

były przyjazne. Nagle zauważył stwory podobne do niego. Miały pióra, 

skrzydła, dziób. Ptaki – tak jak on. Właśnie poleciał w stronę domu, z którego 

wyszła dziewczynka rzucając na ziemię kulki. Ptaki dziobały je. Jastrząb 

poczuł głód. Lądował i zaczął jeść. Nie zauważył, że jego przybycie wywołało 

strach u pozostałych właścicieli skrzydeł i dzioba. Nie dbał o to. Przyjemność 

zaczęło sprawiać mu poczucie sytości. Został. Tego samego dnia jeszcze raz 

rozsypano „kulki” – ziarno. Był prawdziwie zadowolony. Zasnął na sianie w 

skrzynce. Poradził sobie z problemem. Ma co jeść i pić, także ma bardzo 

wygodne gniazdo. Często w nim wylegiwał, towarzysząc kurom. Minął 

miesiąc, a jastrząb nie wzbił się w powietrze ani razu. Powoli tracił swój 

naturalny charakter. Wygoda, komfort leniwego życia odpowiadały mu. 

Minęły kolejne miesiące, kury i kaczki podrosły. On także był dorodnym, 

wypasionym ptakiem. 
 Pewnego dnia zauważył inne jastrzębie szybujące wysoko. Próbował 

wzlecieć, ale jego grube ciało trzymało go na ziemi. Rozpostarł skrzydła i 

ćwiczył, ale nic z tego. Pewnie zapomniał, jak to jest być dzikim ptakiem. Nie 

przejmował się niczym. Podskoczył na budę, zaczął się mościć na jej dachu. 

Tymczasem gospodarz wyszedł z obory z bardzo ostrą siekierą w ręku. 

Gospodyni przygotowała miski z wodą. Wyraźnie cała rodzina szykowała się 

do „wypełnienia zamrażarki” – jak to określił syn. A gospodarz zapytał: „Do 

czego prowadzi zgoda na bycie kimś innym? Co lepsze bycie sobą, czy to?” 

I wskazał na siekierę patrząc na ptaka, który był kiedyś jastrzębiem.   
 
                                                                                                                                       BARBARA  CARTER                                                                                                                          

 



ŚW. STANISŁAW 

KOSTKA 
 

 Stanisław Kostka przyszedł na świat w 

roku 1550 w Rostkowie k. Przasnysza. Był 

drugim z siedmiorga dzieci bogatej magnackiej 

rodziny. Stanisław od dziecka był skromny, 

wrażliwy i głęboko religijny. Gdy skończył 14 

lat. Rodzice wysłali go wraz ze starszym 

bratem Pawłem na nauki do kolegium 

jezuickiego w Wiedniu, gdzie Stanisław 

wykazał się niezwykłą pracowitością i 

pobożnością. Wiele przez to wycierpiał od kolegów, nawet Paweł dokuczał 

swemu młodszemu bratu, czyniąc jego życie jeszcze bardziej nieszczęśliwym. 

Po dwóch trudnych latach Stanisław rozchorował się. Był tak bliski śmierci, 

że przyjął ostatnie sakramenty. Jednak powrócił do zdrowia, a wkrótce potem 

we śnie ukazała mu się błogosławiona Dziewica Maryja i nakazała wstąpić 

do zakonu jezuitów. 

 Stanisław postanowił spełnić swe posłannictwo, lecz przełożony 

zakonu w Wiedniu odmówił jego prośbie. Był rok 1567. Stanisław przybył 

pieszo 350 km z Wiednia do Rzymu, by swą prośbę przedłożyć samemu 

generałowi zakonu Franciszkowi Borgiaszowi. Dotarł do Wiecznego Miasta 

kompletnie wyczerpany, ale jego prośba została wysłuchana i trzy tygodnie 

później został przyjęty do Towarzystwa Jezusowego. Gdy jego ojciec 

dowiedział się o tym, wpadł we wściekłość i nakazał synowi natychmiast 

powrót. Lecz młodzieniec odmówił – miał obowiązek do spełnienia. Służba 

jego nie trwała jednak długo. Nie upłynęło dziewięć miesięcy i niespełna 

osiemnastoletni Stanisław ciężko się rozchorował i wkrótce oddał duszę 

Panu. 

 Wiara i determinacja Stanisława, jego miłość do Jezusa i Świętego 

Sakramentu, poświęcenie i hart ducha uczyniły zeń symbol dla nowicjatów. 

Kanonizowano go w roku 1726, a na przełomie XIX i XX wieku święty 

Stanisław obrany został patronem polskiej młodzieży. 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 DOGMATY WIARY 
 Słowo dogmat ma wiele znaczeń. Jego prawdziwe pojęcie zostało 

określone na Soborze Watykańskim I: „Wiarą Boską i Katolicką należy 

wierzyć w to wszystko, co jest zawarte w Słowie Bożym spisanym lub 

przekazanym tradycją i przez Kościół jest podawane do wierzenia jako przez 

Boga objawione, czy to w uroczystym orzeczeniu, czy to w zwyczajnym, 

powszechnym nauczaniu”. Zatem dogmat oznacza doktrynę, w której Kościół 

wykłada prawdę objawioną w formie, która obowiązuje wszystkich 

wierzących. A jej negowanie jest odrzucane jako herezja pod sankcją 

anatemy. Dlaczego ogłoszono dogmaty? Dla dobra Kościoła i każdego 

wierzącego. W Ewangelii wg św. Jana znajdujemy słowa Pana Jezusa: 

„Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie 

możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej 

Prawdy” (1 J 2, 20:27) (J 16,13). W innym miejscu Jezus zwraca się do Piotra 

z obietnicą: „Ty jesteś Piotr, czyli skała i na tej skale zbuduję Kościół Mój, a 

bramy piekielne go nie przemogą”. A zatem Pan Jezus powołał Kościół, ale 

zapewnił mu asystencję Ducha Świętego, która jest gwarantem jego 

nieomylności. Nieomylność nie polega na tym, że wszystko co mówią 

przedstawiciele Kościoła, łącznie z papieżem, jest zawsze prawdziwe. 

Kościół jako całość  nie pobłądzi w tym, co jest istotne, co dotyczy nauki o 

zbawieniu człowieka. Co jakiś czas Kościół rozwiewa wątpliwości ogłaszając 

dogmaty, odrzucając informacje fałszywe. Gdyby Kościół nie mógł tego 

uczynić, wierni byliby zdani na ciągłe wątpliwości. I to nie Jezus podał coś, 

co nie jest jednoznaczne, ale ludzka wiedza o Nim jest często 

niewystarczająca. Istnieje wątpliwość: czy istnienie dogmatów nie prowadzi 

do skostnienia wiary? Nie. Prawda dogmatów nie jest prawdą zamkniętą. 

Można w obrębie ich treści sformułować wnioski. 

 Dogmaty pozwalają zauważyć, że jesteśmy wciąż w drodze. Dogmat 

wprawdzie zamyka pewną drogę Kościoła – to zarazem odkrywa nowe 

perspektywy. Na przykład: dogmat o niepokalanym poczęciu wskazuje na 

pewną prawdę, ale domaga się ona coraz to nowych, głębszych interpretacji. 

Dogmaty są jak znaki drogowe, które pozwalają nie zgubić się.  One nie 

zatrzymują nas w ruchu. Raczej zachęcają do zmierzania do celu. Dogmaty – 

to filary, drogowskazy, które pomagają nam przyjmować prawdę, by się nie 

zgubić. 



 Jan Paweł II w przemówieniu otwierającym Sobór Watykański II 

wspomniał, że „czym innym jest depozyt wiary, czyli prawdy zawartej 

w naszej nauce, a czym innym sposób jej wyrażania”. Z tego wynika, że 

historycznie uwarunkowane formuły wiary, dogmaty wymagają interpretacji, 

aby się nie okazało, że dokładne powtarzanie formuł przeszłości prowadzi do 

zagubienia pierwotnego sensu. Czy to oznacza, że dogmaty są formułami 

przejściowymi? Nie, pod warunkiem, że odczytujemy je pamiętając o 

kontekście, w którym zostały sformułowane. Pewne pojęcia i wyrażenia co 

innego oznaczają dziś niż przed wiekami. Nie jest możliwe oddzielenie treści 

i formy dogmatu. Nie da się wyrazić prawdy w jakiejś czystej formie. Ludzki 

język podlega zmianom. Należy odróżnić treść od formy. Takie oddzielenie 

odsyła nas do zasad interpretacji tekstu. To co kiedyś ogłoszono jako 

prawdziwe, czyli dogmat może nie zachować swojej ważności w następnym 

okresie. Dostrzeżenie tego wymaga interpretacji. 

 Pierwotnie, po grecku, słowo dogmat oznaczało opinię, pogląd, 

decyzję. Dla pierwszych chrześcijan, jak i dla innych ludzi tamtej epoki, 

dogmat oznaczał wspólne przekonanie oficjalnie ogłoszone. Dla Kościoła 

decyzja raz podjęta staje się wiążąca. Zbiór dogmatów ukazuje, czego uczy 

Kościół. Niestety dziś istnieje zjawisko wśród ludzi, że wybierają to, co im 

„pasuje”. Dogmaty stanowią całość. Albo bierzemy całość, albo…. Kościół 

przez dogmaty nie narzuca niczego, ale podaje to, w co trzeba wierzyć, jeśli 

chce się być chrześcijaninem. Kto odrzuca dogmaty, przestaje być 

chrześcijaninem. Dogmaty dostarczają katechizmowe zasady chrześcijańskie. 

Podsumowały je tak, aby ulepszyć rozumienie treści wiary, gdyż zastosowały 

język typu filozoficznego, a nie potoczny, obrazowy. Pozwoliły zbudować 

most między światem biblijnym a kulturą i sposobem mówienia. 

 Kościół nie wynalazł dogmatów, bo nie wynalazł treści swojej wiary. 

Punktem jej wyjścia jest Pismo Święte i ono jest znacznie obszerniejsze niż 

teksty wszystkich formuł dogmatycznych. Pismo Święte jest źródłem oparcia 

dla dogmatów. 

 
                                                                 OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

EDUKACJA MEDIALNA – ODPOWIEDŹ 

NA TECHNOLOGICZNE NIEPOKOJE 

WSPÓŁCZESNOŚCI 

 W odpowiedzi na współczesne obawy o kulturę i technikę, św. Jan 

Paweł II apelował do współczesnych: „Nie lękajcie się nowych technologii! 

Należą one do tych wspaniałych rzeczy inter mirifica, które Bóg oddał do 

naszej dyspozycji, abyśmy odkryli, wykorzystali i głosili prawdę o naszej 

godności i naszym przeznaczeniu Jego dzieci”. Papież dostrzegał zjawisko lęku 

technologicznego. Przypominał, że technologia jest tylko narzędziem i nie 

może nas w żaden sposób determinować. Technologia jest neutralna. 

Technologia jest darem Boga i ma pomóc w stawaniu się doskonalszym 

człowiekiem, ale może wskutek złych zamiarów stać się „niszczącą bronią”. 

Takie stanowisko, które można by określić jako chrześcijańską niepewność 

technologiczną, podkreśla wolną wolę człowieka i status technologii 

nadających się do narzędzi neutralnych technicznie. Ideologia może i ma 

służyć postępowi kulturalnemu, a nie odwrotnie. 

 Pierwszym krokiem do eliminacji technologicznego lęku jest wiedza o 

tym, co i w jaki sposób nam grozi, w jaki sposób nowe technologie wpływają 

na naszą kulturę i społeczeństwo. Dlatego edukacja wydaje się najwłaściwszą 

formą przeciwdziałania lękowi technologicznemu. W odniesieniu do 

technologii komunikacyjnych określamy ją jako edukację medialną. Polega na 

kształtowanie cnoty mądrego i roztropnego korzystania z nowych technologii 

komunikowania oraz na odnowie podstawowych wartości, które mogą ulegać 

kulturowym redefinicjom. 

 Św. Jan Paweł II formułował w swoim liście apostolskim Szybki rozwój 

trzy najważniejsze zadania edukacji medialnej, tzw. opcje podstawowe. Są 

nimi: formacja, uczestnictwo i dialog. 

 

                                                                                  opracował: Artur Bartnik 



KOLOROWANKA 

 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

PRZETWORY OWOCOWE 

Dżem morelowy z rozmarynem 

Składniki: 

- 1 kg moreli 

- 3 łyżki soku z cytryny 

- 30 dag żurawiny 

- 60 dag cukru żelującego 3:1 

- ¼ szklanki wody 

 

 

 

 

Konfitura z czarnej porzeczki 

Składniki: 

- 2 kg czarnej porzeczki 

- 1,5 kg cukru 

- 250 ml wody 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonanie: 
Owoce myjemy. Do garnka wlewamy wodę, 

dodajemy cukier i gotujemy syrop “do nitki” 

w temperaturze 120 st. C. Do syropu 

wsypujemy oczyszczone owoce i 

zagotowujemy bez mieszania. Odstawiamy 

na 24 godziny. Czynność powtarzamy przez 

kolejne 4 dni. Czwartego dnia konfiturę po 

zagotowaniu smażymy 5 minut i gorącą 

przekładamy do słoików, zakręcamy, 

odstawiamy do góry dnem i pozostawiamy 

do ostygnięcia. 

Wykonanie: 
Morele sparzamy, obieramy ze skórki 

i usuwamy pestki. Kroimy na mniejsze 

kawałki i przekładamy do garnka, 

podlewamy wodą i gotujemy na małym 

ogniu. Do rozgotowanych owoców 

dodajemy igiełki rozmarynu, żurawinę 

i gotujemy jeszcze 30 minut. Po tym czasie 

wsypujemy cukier żelujący, wlewamy sok 

z cytryny, mieszamy i gotujemy 5 minut. 

Gorący dżem przekładamy do słoików, 

zakręcamy i przykrywamy kocem do 

wystygnięcia. 
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