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ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
  

„Opłatę bowiem otrzymasz 

przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. 

Z Jezusem wchodzimy w inny rodzaj ekonomii. Tu , na ziemi, 

możemy tracić, może się nie opłacać. Najważniejsze jest 

inwestowanie w niebo. I odwrotnie – niewielki sens ma 

zdobywanie bogactw, jeśli one okażą się naszym przekleństwem. 

Nie ma najmniejszego dobra, które czynimy, niezauważonego 

przez Ojca. To są inwestycje najpewniejsze i uwalniające od 

wszelkiego niepokoju. 

MARYJO, MY TWOJE DZIECI, KOCHAMY CIĘ! 

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


ŚW. JAN PAWEŁ II W CZĘSTOCHOWIE 

 

Kończy się sierpień i kończy się czas przybliżania 

naszej Mateńki czytelnikom. Szkoda. O 

Najświętszej Maryi Pannie z Częstochowy można 

mówić w nieskończoność, a szczególnie o 

relacjach z Nią Polaków. Od dzieciństwa płonie w 

nas cześć do Matki Bożej i przekonanie o Jej 

wyjątkowej roli w życiu całego narodu. Pieśni 

Maryjne – wyrażające ufność i przeświadczenie, 

że Pani Jasnogórska towarzyszy nam zawsze 

i wszędzie, czyli w codziennym życiu, 

cierpieniach, zmaganiach, duchowych walkach, w 

naszej historii. Samo zwracanie się do Maryi jest 

dla nas tak oczywiste, że tłumaczenie tego 

fenomenu wydaje się niepotrzebne. To jest nasza Mama, która kocha nas i 

prosi za nami Jezusa. Ona jest naszym niegasnącym światłem, 

wspomożycielką, Matką, która wszystko może i rozumie. Wielu wybitnych 

Jej synów i córek przybywało na Jasną Górę prosząc i dziękując za Jej 

Matczyne wstawiennictwo, ale tym razem chcę przypomnieć 

najdostojniejszego Gościa - kardynała Karola Wojtyłę – św. Jana Pawła II. 

 Zanim zasiadł na Tronie Piotrowym, był tutaj ponad 100 razy, i jak 

mówią Paulini – znał każdy kąt Jasnej Góry. Kochał to miejsce i wkrótce po 

wyborze na biskupa Rzymu zjawił się w Częstochowie. Było to 4 czerwca 

1979 roku. Powiedział wtedy: „Jasna Góra jest sanktuarium narodu. Trzeba 

przykładać ucho do tego świętego miejsca, aby czuć jak bije serce narodu w 

Sercu Matki”. Po raz drugi przybył tu w 1983 roku, by podziękować za 

ocalenie życia po zamachu. Przestrzelony pas od sutanny naznaczony jego 

krwią oraz złote serce z napisem „Totus Tuus” zawisły przy ołtarzu jako wota. 

Potem nawiedza Dom Matki jeszcze 4 razy. Gdy przybywał na Jasną Górę, 

klasztor przeżywał prawdziwe oblężenie. Przede wszystkim przybywali 

wtedy młodzi ludzie, aby powitać swojego Papieża. Lgnęli do św. Jana Pawła 

II, jak do własnego ojca. 
 W chwilach modlitwy przed obrazem Czarnej Madonny czerpał siły 

do rządzenia Kościołem. Prosił o pomoc w pełnieniu papieskiej posługi, prosił 

o zdrowie dla siebie i wiernych. Za każdym razem prosił, by czuwała nad 

światem. 
                                           OPRACOWAŁA  BARBARA CARTER 



MARYJA CZĘSTOCHOWSKA – 

TROSKLIWA NASZA MATKA 
Kolejnym papieżem, który odwiedził Jasna Górę, był Benedykt XVI. W swojej 

książce „Św. Bernard z Clairvaux” tak pisał o Najświętszej |Maryi Pannie: „W 

niebezpieczeństwach, w niedostatkach, w niepewnościach - myśl o Maryi, 

przyzywaj Maryję. Niech Ona  nigdy nie schodzi z twoich ust, niech nie opuszcza 

nigdy twego serca, ażeby Jej modlitwa była ci pomocna, nigdy nie zapominaj 

przykładu Jej życia. Postępując z Nią, nie zabłądzisz; modląc się do niej, 

unikniesz rozpaczy; myśląc o Niej, nie zboczysz z drogi. Gdy Ona cię wspierać 

będzie, nie  upadniesz; gdy opiekować się tobą będzie, nie doznasz znużenia; gdy 

łaskawa dla ciebie będzie, dojdziesz do celu”. 
 O Matczynej trosce świadczą ściany kaplicy Najświętszej Maryi Panny, 

na których powieszone są miliony kosztownych i skromnych wotów. Świadczą 

one o łaskach, które wyproszone zostały przez ręce Maryi dla Jej umiłowanych 

dzieci. Dary od ludzi wypełniają niemalże całą kaplicę. Te najbardziej 

drogocenne znajdują się w skarbcu. Ojcowie paulini mają specjalną księgę, w 

której zapisywane są ludzkie historie przeżywania długich chorób i nagłe 

uzdrowienia przed obrazem Maryi. Na przykład jest tam opis sporządzony przez 

młoda kobietę, która dziękowała Maryi za narodziny długo oczekiwanego 

dziecka, chociaż lekarze nie dawali jej na to żadnych szans. 

 Ile naprawdę stało się cudów u stóp jasnogórskiej Pani, wie tylko Ona. 

Uwagę przykuwają dary zawieszone przy obrazie Maryi Królowej. Po lewej 

stronie Jej wizerunku znajduje się złote jabłko i berło – dar kobiet za „Cud nad 

Wisłą” z 1920 roku. A po prawej stronie umieszczono złotą różę od Ojca 

Świętego, którą przywiózł w 1979 roku. Jako następny wisi pas sutanny ze 

śladami krwi. To dar za ocalenie życia po zamachu 13 maja 1981 roku. 
 Niejeden pielgrzym przywędrował na Jasną Górę o kulach. Ale żarliwa 

modlitwa i wiara w pomoc Maryi sprawiła, że ludzie wracali do zdrowia. A kule 

zostawiali w sanktuarium jako dowód cudu i dar za wielkie łaski 

 Dziękujemy Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej za troskę nad 

nami i za upraszanie dla nas łask. 

Maryjo Królowo Polski, módl się za nami! 

 

 



OPOWIADANIE.     JASKINIA                                           

  

Święty Pachomiusz chciał 

poznać znaczenie życia 

i codziennie rozważał święte 

słowa i słowa mędrców, którzy 

odkryli tę tajemnicę. Pewnej 

nocy Pan spełnił jego życzenie 

i zesłał mu sen. 

Pachomiusz ujrzał świat jako 

ogromną, ciemną, wręcz czarną 

jaskinię. W niej to istoty ludzkie poruszały się po omacku, popychając 

się, raniąc, potykając się, coraz bardziej zniechęcone i przygnębione, 

gdyż nie potrafiły znaleźć drogi wiodącej do wyjścia. 

 Nagle jakiś mężczyzna (albo kobieta) zapalił światełko. Było 

ono maleńkie, ale nie ma takiej ciemności, której by nie zwyciężyło 

nawet maleńkie światełko. 

 Dzięki światłu zawsze można znaleźć jakąś drogę, prowadzącą 

do wyjścia, i dlatego wszyscy stanęli za osobą, która zapaliła światełko. 

 Najpierw zaczęli się tłoczyć, przeszkadzając sobie wzajemnie, 

potem starali się ustawić jeden za drugim. Ale było ich wielu, ciemności 

głębokie, a światło ledwie widoczne. 

 W końcu znaleźli odpowiednie rozwiązanie: wszyscy chwycili 

się za ręce. 

 

Chwyć za rękę tych, którzy są blisko ciebie, i trzymak ich mocno, gdyż 

światełko jest maleńkie, a ciemność coraz głębsza. 
                                                                                                                                        
                                                  [KORZYSTANO Z: BRUNO FERRERO – ALE MY MAMY SKRZYDŁA] 
                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



ŚW. IZYDOR 

Patron Madrytu, opiekun rolników 

i robotników 
 

 Święty Izydor jest partonem stolicy Hiszpanii 

– Madrytu. Jest także opiekunem rolników i 

robotników. W czasie dożynkowym, w okresie, 

kiedy dziękujemy za plony, możemy dziękować za 

jego wstawiennictwem za tegoroczne plony i prosić 

o nie w następnym roku. 

Kiedy syn Izydora i jego żony wpadł do 

studni, pobożnym małżonkom pospieszył 

z pomocą Pan Bóg, wysłuchując ich modlitw 

i doradzając napełnić tę studnię aż po brzegi 

wodą. Dziecko w ten sposób wydostało się na 

wierzch całe i zdrowe. Małżonkowie rozstali 

się wówczas, żeby całkowicie poświęcić się 

Bogu. Izydor zawsze i wszędzie się modlił, 

co rodziło zazdrość u robotników, z którymi pracował. Oskarżyli go oni 

w końcu przed pracodawcą Janem Vergasem. Aby sprawdzić donos 

robotników, Jan zaczął podpatrywać Izydora. I oto zaobserwował, że gdy 

Izydor się modlił, pracę za niego wykonuje dwóch aniołów. Chcąc 

odwdzięczyć się swemu gospodarzowi za okazaną mu życzliwość, Izydor 

przywrócił do życia jego córkę. 

 Zmarł w roku 1170 w Madrycie. Początkowo został zwyczajnie 

pochowany na cmentarzu. Czterdzieści lat później pewna kobieta, której się 

ukazał, odkryła nienaruszone ciało świętego. Jego relikwie zostały wówczas 

przeniesione do kościoła św. Andrzeja. Wieści o cudownych uzdrowieniach, 

jakich doświadczono modląc się przy jego grobie lub pijąc wodę ze źródełka, 

które za jego sprawą niegdyś wytrysnęło, dotarły do papieża Grzegorza XV. 

I to on w 1622 roku ogłosił Izydora świętym. 

 

 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

ROLA DOGMATÓW 

NADPRZYRODZONY ZMYSŁ WIARY. WZROST W ROZUMIENIU 

WIARY 
 

 Przekaz wiary obejmuje treści biblijne i ich pogłębione zrozumienie oraz 

cały Kościół z sakramentami, modlitwą i strukturą. Także w skład przekazu 

wchodzi tradycja oparta na Piśmie Świętym i tym, co wokół Pisma Świętego 

powstawało. Natomiast dogmaty ujmują to, co jest stałą i podstawową treścią 

wiary chrześcijańskiej. Główne prawdy wiary zawierają się w nauczaniu 

zwyczajnym Kościoła, co jest w tej wierze od początku obecne. I to staje się 

oficjalne z podanymi do wierzenia formułami. Dlatego dogmaty wypracowane 

przez Kościół np. na soborach powstają z potrzeby publicznej – wspólnego 

wyznania wiary. Skład Apostolski, Credo mszalne zawierają wyliczenie 

najważniejszych zasad, czyli głównych dogmatów. W przeszłości ogłoszenie 

dogmatów wynikało z wątpliwości, z rozłamu w chrześcijaństwie. Nie było 

potrzeby ich ogłaszania, dopóki panowała zgoda co do zasad wiary. Kiedy ktoś 

pewne elementy wiary odrzuca czy przekręca należy ogłosić dogmaty, które w 

sposób radykalny zmierzają do opublikowania prawdy – do korzeni prawdy. 

Wiele dogmatów ostrzegało przed błędnym przyjmowaniem chrześcijaństwa. 

Dogmaty przeciwstawiają się tym, którzy wiarę chrześcijańską przymierzają do 

ludzkich gustów. 
 Nadprzyrodzony zmysł wiary.  Wierzący ponoszą wspólną 

odpowiedzialność za Kościół na mocy chrztu i bierzmowania. Duchowni na 

mocy sakramentów święceń i sukcesji apostolskiej strzegą depozytu wiary. 

Wierni świeccy są aktywni w przekazywaniu objawienia Bożego poprzez 

odważne wyznawanie wiary, życie sakramentalne, pobożność. Im bardziej 

duchowni stają się specjalistami od spotkania człowieka z Panem Bogiem, 

a wierni świeccy świadomi swojej roli w wyznawaniu Chrystusa, tym pełniej 

Kościów staje się miejscem spotkania ochrzczonych między sobą i jedności 

z Chrystusem. Punkt 91 KKK: „Wszyscy wierni uczestniczą w rozumieniu 

i przekazywaniu prawdy objawionej. Otrzymali oni namaszczenie od Ducha 

Świętego, który ich poucza i prowadzi do całej prawdy”. Jednym z przejawów 

działania Ducha Świętego jest nadprzyrodzony zmysł wiary. Ten zmysł, całej 

wspólnoty wierzących – od biskupów aż po ostatniego z wiernych świeckich – 

ujawnia się w powszechnej zgodności w sprawach wiary. Nie jest on oparty na 

indywidualnych spostrzeżeniach, ale jest to specyficzny sposób poznania i 

zdolności do umiejętnego postrzegania prawd objawionych. Objawia się jako 

intuicyjne rozumienie wiary. Został on dany całemu Kościołowi przez Ducha 

Świętego. „Działa w naszych sercach rozbudzając zmysł wiary” – mówi papież 



Franciszek. Duch Święty działa w Kościele i jednoczy go we wspólnocie i 

nieustannie odnawia. Przekonanie, że wszystko w Kościele jest darem Ducha 

Świętego nie wystarcza. Potrzebna jest weryfikacja daru, by móc zażegnać 

fanatyzmy, złudzenia i odstępstwa od wiary. Kościół zbudowany jest na 

fundamencie apostołów i proroków. Dlatego należy zachować wierność 

autentycznemu orędziu apostołów. Człowiek wierzący im większe 

doświadczenie duchowe posiada, tym owocniej będzie uczestniczył w zamyśle 

wiary. „Lud Boży pod przewodnictwem Urzędu Nauczycielskiego niezachwianie 

trwa przy wierze raz podanej świętym; wnika w nią głębiej z pomocą słusznego 

osądu i w sposób pewniejszy stosuje ją w życiu” – podaje Konstytucja Soboru 

Watykańskiego II. Ta szczególna właściwość człowieka wierzącego przyczyniła 

się do rozwoju dogmatów. Nie oznacza to jednak, że zmysł wiary jest alternatywą 

dla nauczania magisterium, czy też formą demokracji w Kościele. Nie oznacza 

to jednak, że powszechna zgodność w sprawach wiary i obyczajów jest wynikiem 

referendum lub rodzajem opinii publicznej. „Zmysł wiary może rozwinąć się w 

wierzącym w takiej mierze, w jakiej uczestniczy on w pełni w życiu Kościoła. 

To wymaga odpowiedzialnego przylgnięcia do magisterium, do depozytu wiary” 

– mówił papież Benedykt XVI do teologów. Kościół idąc za Chrystusem naucza 

prawdę, która nie zawsze jest zgodna z opinią większości; np. krytyka Kościoła 

w mass mediach. Stąd Kościół nie utożsamia się z opinią publiczną, nie wynika 

z opinii większości, a opiera się na wspólnotowej świadomości wiary. Dlatego 

potrzeba jest, aby wierzący zapoznał się z tym, w co wierzy, a nie wierzył po 

swojemu. W Kościele, we wspólnocie wzrasta świadomość wiary. 

 Następny punkt to – wzrost w rozumieniu wiary. Każdy z nas wierzących 

jest zaproszony do niej. Rozpatrzymy jakie my, czarżeńska społeczność, mamy 

źródła, z których możemy korzystać. Przede wszystkim działania naszego 

pasterza – księdza proboszcza: przystępność uczestniczenia we Mszy świętej i w 

licznych nabożeństwach, w adoracjach. Słuchamy bogatych homilii, możemy 

podejść z pytaniem, pod chórem są dostępne książki oraz czasopisma przede 

wszystkim dostarczone przez naszego kapłana i wreszcie jest biuletyn, którego 

opiekunem jest także Ksiądz. On także skupia wokół siebie wiernych, którzy też 

wpływają na wzrost naszej wiary – np. członków wspólnoty lektorów, 

ministrantów i jeszcze kilku wspólnot. W życiu Kościoła można wzrastać przede 

wszystkim przy pomocy Ducha Świętego. To on przyczynia się do tego, że 

zasłyszane prawdy medytujemy, co prowadzi nas do kontemplacji i do 

dociekania. Słowa Boże wzrastają wraz z tym, kto je czyta. 
OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

EDUKACJA MEDIALNA – ODPOWIEDŹ NA  

TECHNOLOGICZNE NIEPOKOJE WSPÓŁCZESNOŚCI 

Formacja, aby korzystanie z mediów było świadome i 

odpowiedzialne 
 

 List apostolski Szybki rozwój jest ostatnim dokumentem św. Jana 

Pawła II skierowanym do osób odpowiedzialnych za środki społecznego 

przekazu. Znaczący dorobek Ojca Świętego w dziedzinie teologii mediów 

obejmuje m.in. 27 orędzi na Światowe Dni Środków Społecznego Przekazu, 

kilkadziesiąt przemówień do dziennikarzy i artystów, częste nawiązania do 

problematyki medialnej w tekstach encyklik i adhortacji. Św. Jan Paweł II 

wiele uwagi poświęcił również edukacji medialnej, kształtowaniu postawy 

świadomego, odpowiedzialnego i rozumnego odbioru przekazów 

medialnych. Według niego wychowanie do mediów jest jednym z 

obowiązków rodzicielskich. 

 W poprzednim artykule wspomniałem o najważniejszych zadaniach 

edukacji medialnej, tzw. opcjach podstawowych, które formułował w swoim 

liście apostolskim Szybki rozwój św. Jan Paweł II. Dzisiaj zajmiemy się 

pierwszą z nich, czyli formacją. 

 Zdaniem Jana Pawła II młodzi ludzie lubią technologiczne innowacje i 

są bardzo sprawni technicznie. Brakuje im jednak mądrości korzystania z tych 

środków właściwej dorosłym. Dlatego potrzebują wychowania nakierowanego 

przede wszystkim na takie wartości i sprawności moralne, jak: krytyczne 

sądzenie, odporność na szkodliwy wpływ innych, dokonywanie świadomych 

wyborów i ponoszenie odpowiedzialności za wybór. Bez takiej formacji 

utrzymujemy zagrożenie instrumentalizacji i manipulacji. Przeciwwagą ma być 

również poznawanie języka nowych mediów, tzw. medialna piśmienność 

zgodnie z propozycją kanadyjskiego jezuity ojca Johna Culkina. 

              opracował: Artur Bartnik 
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PRZYJEMNEJ ZABAWY 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

LEKARZ LUDOWY 

SERCE WYMAGA TROSKI 

 Dla wzmocnienia mięśnia sercowego, szczególnie po zawale. Zmielić 

w młynku do kawy szklankę wyłuskanych pestek słonecznika i ½ szklanki 

owoców orzechów włoskich. Wymieszać, dodać 1-2 łyżki miodu. Wymieszać do 

uzyskania jednorodnej masy i pić z herbatą 3 razy dziennie. 

Ten środek w swoim oddziaływaniu na organizm jest równy żeń-szeniowi, a w 

niektórych przypadkach nawet go przewyższa. 

 Dla zmniejszenia zadyszki można skorzystać z pomocy melisy. 

Napary i wywary przygotowuje się w proporcji: 1 część suszonego roślinnego 

surowca na 10 części wody. Przyjmować po 1 łyżce 3-4 razy dziennie. Napar z 

rośliny melisy lekarskiej jest skuteczny przy osłabieniu serca oraz jako środek, 

obniżający ciśnienie krwi. Jednocześnie ustają ataki częstoskurczu, przechodzą 

bóle w okolicy serca. 

 Miód może być wykorzystywany jako środek dietetyczny i odżywczy 

przy osłabieniu pracy serca. 

Przy chorobach serca miód przyjmuje się po 1 łyżeczce albo po 1 łyżce 2-3 razy 

dziennie z mlekiem, twarogiem, owocami. 

 Przy słabym sercu ożywczym środkiem dla jego wzmocnienia jest 

mięta pieprzowa. 

1 łyżeczkę suszonych liści albo proszek z tej rośliny zalać wrzątkiem, przykryć 

pokrywką i odstawić na 20 minut. Potem przecedzić i wypić na czczo. Po 30 

minutach można zjeść śniadanie. I tak codziennie przez długi czas. 

 W leczeniu chorób serca pomaga ścisła dieta wegetariańska, 

przyjmowanie dużych ilości płynów i surowych soków warzywnych. 

Wasze serce poczuje się o wiele lepiej, jeżeli będziecie częściej pić herbatę 

z kaliny z cukrem albo miodem. Pożytecznie jest jeść jagody kaliny z pestkami, 

pić wywar z jej owoców (1 szklankę jagód zalać 1L gorącej wody, gotować przez 

8-10 minut, przecedzić, dodać 3 łyżki miodu) po ½ szklanki 3-4 razy dziennie 
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