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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

 Czytania: (Mdr 9,13-18); (Flm 9-10.12-17);  Ps 90 

  Ewangelia wg św. Łukasza (14, 25-33) 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego 

ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, 

nie może być moim uczniem”. 

Jezus, który jest miłością, nie nakazuje nam nienawidzić. Wymaga 

tylko i aż takiej miłości do Niego, że wszystkie odniesienia do 

ludzi wydają się czymś nieznaczącym. Sekret szczęścia polega na 

budowaniu relacji z Jezusem, a nie na przypisywaniu Mu w swoim 

życiu roli lekarza, uzdrowiciela, ratownika z opresji czy 

pocieszyciela. Ta trudna nauka ma uratować nas przed głupotą 

budowniczego, który zaczął budowlę, ale jej nie dokończył, 

ponieważ wyznaczył Panu Bogu rolę wprawdzie 

wszechmogącego, ale tylko pomocnika. 

  TEMAT NUMERU: Z nauczania św. Augustyna 

„WZYWASZ NAS, PANIE, ABYŚMY Z RADOŚCIĄ CIEBIE WYSŁAWIALI, 

BO STWORZYŁEŚ NAS DLA SIEBIE I NIESPOKOJNE JEST NASZE SERCE, 

DOPÓKI NIE SPOCZNIE W TOBIE”. 

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


DZIEJE APOSTOLSKIE 

 Pismem Świętym zajmujemy się od samego początku istnienia 

biuletynu. Były to streszczenia, rozważania spraw Bożych zawartych 

w Starym Testamencie oraz częściowo wspominałam o Nowym Testamencie, 

ale tylko do momentu śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Natomiast 

Księga Dziejów Apostolskich nawiązuje do historii, życia i nauczania 

Kościoła pierwotnego, o którym Pan Jezus mówił ustanawiając Piotra 

pierwszym papieżem. „Ty jesteś Piotr – skała, na której zbuduję mój 

Kościół”. To księga, która jest bogatym źródłem wiedzy o pierwszych latach 

istnienia i organizowania Kościoła. Znajdujemy w niej życiorysy Apostołów 

i ich uczniów, a także korzenie teologii chrześcijańskiej. Jeszcze jedna, 

bardzo ważna sprawa jest tu poruszona – rola Ducha Świętego w życiu 

pierwszych  chrześcijan, a także moment kulminacyjny Księgi - opisanie 

spełnienia obietnicy przez Chrystusa: zesłanie Ducha Pocieszyciela. Całą 

resztę Dziejów autor potraktował jako konsekwencję zesłania Ducha 

Świętego. 

 Niniejszy cykl nie będzie poświęcony omówieniu całości Księgi, ale 

jedynie obszernych fragmentów, które mogą zachęcić naszych czytelników 

do samodzielnego czytania Pisma Świętego. Czytanie Biblii odgrywa 

ogromną rolę w życiu chrześcijanina. Piszę o tym św. Grzegorz Wielki: 

„Każdy z nas znajduje w Piśmie Świętym swoje sprawy… Ono bowiem daje 

jedną odpowiedź nam wszystkim na to, co każdy z nas odczuwa. W nim życie 

przyszłych pokoleń staje się wzorem dla potomnych…. Pismo Święte stoi 

przed oczyma umysłu jak zwierciadło, w którym odbija się wewnętrzne nasze 

oblicze. W nim bowiem widzimy swoją brzydotę, w nim spostrzegamy swoje 

piękno. Z niego dowiadujemy się, ileśmy postąpili, i wreszcie z niego 

poznajemy, jak dalecy jesteśmy od postępu”. 

 Bohater dzisiejszego biuletynu – św. Augustyn – zachwycał się formą 

wypowiedzi, dzięki której głębokie prawdy mogą trafić do wszystkich ludzi. 

Pismo Święte według św. Augustyna: „zachwyca prostotą wymowy, aby 

karmić (człowieka) nie tylko prawdą oczywistą, lecz i ukrytą”. 
                                                                            OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 

 



CHRYSTUS I JEGO KOŚCIÓŁ 
 Przed wejściem w rozważanie o spuściźnie po naszym Panu, dobrze jest 

zastanowić się nad istotą Kościoła, nad poprawnym rozumieniem naszej wielkiej 

wspólnoty. Św. Cyprian podkreślił ogromne znaczenie Kościoła pisząc: „Nie 

może mieć Boga jako Ojca, kto nie ma Kościoła jako Matki”. Przystępując do 

czytania księgi Dziejów Apostolskich trzeba koniecznie zrozumieć podstawowe 

zadania Kościoła, a wtedy zrozumiemy dlaczego i w jaki sposób Duch Święty 

powołał Go do istnienia. Przede wszystkim wspólnota ta dzięki łaskom Ducha 

Świętego wspomaga wierzących w rozumieniu i podtrzymywaniu wiary. Dlatego 

nazywamy Kościół Matką wszystkich wierzących. 

 Kościół – to nie budynki, jakkolwiek wspaniałe architektonicznie, ale 

ludzie. Pan Bóg chciał uświęcić i zbawić ludzi nie pojedynczo, ale  ustanowić ich 

jako lud – Lud Boży, który jest zgromadzony w jedności z Ojcem i Synem, i 

Duchem Świętym. Każdy może stać się członkiem Ludu Bożego poprzez wiarę 

i chrzest. Jego Głową, czyli Zwierzchnikiem jest Jezus Chrystus. Należący do tej 

wspólnoty dążą do godności dzieci Bożych, naśladujących swojego Mistrza 

Jezusa Chrystusa. 

 Tutaj muszę przyznać, że nie rozumiem ludzi naśladujących innego 

człowieka. [To zjawisko istnieje w naszej parafii.] Prawem Kościoła jest nowe 

przykazanie miłości. Kościół jest posłany – ustanowiony, aby być solą ziemi i 

światłem świata. Celem Kościoła jest Królestwo Boże, które Jezus Chrystus 

zapoczątkował już na ziemi. Lud Boży (my - wierni tej parafii) powinien 

uczestniczyć aktywnie w życiu Kościoła. Pan Jezus spełnia trzy funkcje, jest: 

Kapłanem, Prorokiem i Królem. My też powinniśmy brać udział w tych 

funkcjach, ale w mniejszym zakresie: 

1. W funkcji kapłańskiej – składamy ofiary duchowe (np. ofiarujemy chorobę za 

nawrócenie grzeszników). 

2. W prorockiej – trwamy w wierze, pogłębiamy ją i dajemy o niej świadectwo. 

3. W królewskiej – przez służbę, bo kto jest pierwszy ten jest sługą wszystkich, 

a zwłaszcza ubogich i cierpiących. 

 Na zakończenie słowa św. Augustyna, byśmy mogli pomedytować 

jeszcze nieco głębiej nad istotą Kościoła. „Czym jest nasz duch, to znaczy nasza 

dusza, dla członków ciała, tym jest Duch Święty dla członków Chrystusa, dla 

Ciała Chrystusa, którym jest Kościół”. 

na podstawie KKK opracowała Barbara Carter      

 



OPOWIADANIE. 

NIE MA WIĘKSZEGO BÓLU JAK STRACIĆ MIŁOŚĆ                                           

 Magda siedziała w fotelu. Czuła się jak ciężki worek z kartoflami. 

Bezmyślnie patrzyła w okno. Starała się bardzo analizować, szukać 

przyczyny tego, co spowodowało w niej ten ogromny smutek, rozpacz,  

niechęć do życia. A teraz jeszcze na dodatek jej córka postanowiła odejść. 

- Ale ją rozumiem – pomyślała – tyle ludzi starało się jej pomóc. Nie 

wytrzymała. 

 Zaczął padać deszcz. Magda ciągle rozpamiętywała. Myślała o swoim 

małżeństwie. O dorastaniu dzieci. Nic nie zapowiadało rozpadu ich małego 

szczęścia. No, tak – pieniądze. Zabrakło ich. 

- Ja nie umiem bez nich żyć. Muszę mieć to, na co zasługuję. 

 Już od dłuższego czasu nie pracowała. Próbowała, ale nie wyszło. 

- Przecież jestem zaradną osobą – myślała – potrafię wiele, zawsze potrafiłam. 

 Pomyślała o partnerze. Mąż już się nie liczy. Jak wyjdzie z więzienia, 

będą musieli zadbać o swoją przyszłość. Znowu wpadła w stan uśpienia. Nic 

nie bolało. Nie miała wizji dzieci i męża. Tylko smutek, brak uśmiechu. Nie 

chciała poddać się rozpaczy. Zresztą dużo wysiłku poświęciła temu, aby 

ludzie nie pomyśleli, że ktoś jej pomaga. Ona nie jest żebraczką! Sprawa 

ludzkich opinii spowodowała, że z ogromnym impetem wstała, założyła 

sandały i wyszła z domu. „Deptanie” chodników uspokoiło ją trochę. Nie 

wiedzieć dlaczego znalazła się u wejścia do Kościoła. Cisza, półmrok i 

niezwykła atmosfera otuliły ją przyjemnie. Usiadła. Obrazy z dzieciństwa jak 

żywe stanęły przed nią. pierwsza Komunia święta jej i dzieci. Wspaniały ślub 

i jej cudowna suknia. W tym momencie pewna myśl przeleciała: czy to było 

tylko na pokaz, bo tak trzeba było postąpić? Nie mogła się otrząsnąć od 

myślenia o tym, czy był w jej życiu Bóg. Bóg jest miłością. A więc ona 

straciła ze swojego życia MIŁOŚĆ, dlatego odczuwa ból. 

                                                                
                                                                                           BARBARA CARTER                                                                                                                                                                           

 

 



ŚW. AUGUSTYN 

Patron teologów 
 

Augustyn ujrzał światło dzienne w roku 354 w Tagaście (Afryka Północna). 

Choć jego matka była chrześcijanką, to on 

sam nawrócił się stosunkowo późno, bo w 

wieku trzydziestu dwóch lat. Początkowo 

nauczał retoryki w rodzinnym miasteczku, 

potem w Kartaginie, a w końcu we Włoszech, 

gdzie miał okazję poznać św. Ambrożego. To 

niezwykle istotny moment, który zdecydował 

o przyjęciu przez niego wiary 

chrześcijańskiej, bowiem właśnie ów 

mediolański biskup doprowadził go pod 

chrzcielnicę. Odtąd Augustyn skończył 

z ucztami, pijaństwem i rozpustą. Porzucił też 

manicheizm, żonę i dziecko na rzecz życia 

monastycznego, by zgłębiać słowo Boże. 

 W roku 396 otrzymał godność biskupa Hippony i tym samym jeszcze 

gorliwiej bronił chrześcijańskiej ortodoksji. Augustyn to niezwykle płodny 

teolog i pisarz. Oprócz swoich Wyznań i słynnego Państwa Bożego, w chwili 

śmierci, która nastąpiła 28 sierpnia 430 roku, pozostawił po sobie ponad 

dwieście listów, pięćset kazań i około setki traktatów. 

 Święty Augustyn wywarł i wywiera nadal ogromny wpływ na myśl 

chrześcijańską, definiując podstawy oddzielenia władzy duchownej od 

świeckiej. To również on dał początek doktrynie o grzechu pierworodnym, z 

której Kościół katolicki uczynił później dogmat. Dzięki napisanym przez 

siebie dziełom św. Augustyn został ogłoszony ojcem i doktorem Kościoła. 

 

 

 

 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 BÓG MÓWI PRZEZ PISMO ŚWIĘTE 
 Nasze zmysły – kiedyś już pisałam o 7 zmysłach, w które Pan Bóg 

nas wyposażył. Są one narzędziami do głębszego poznania Stwórcy, są one 

wpisane w każdego człowieka dla odczuwania Boga. Ci, którym nie 

przedstawiono Boga, poszukują dawcy odczuwanego dobra. Najczęściej to  

oni stwarzają sobie bożki, bo ten zmysł potrzebuje odkrycia, odnalezienia 

Boga - musi być zaspokojony. Natura jest rzeczywistością i przez nią wszyscy 

chcą do praw natury w swoim życiu dochodzić. Najpiękniejszym przykładem 

jest wiara ludzi, którzy daleko jeszcze przed poznaniem np. dogmatów, 

poprzez pobożność i modlitwę przyswajali prawdę. Kościół obserwując tę 

naturalną dążność i wiarę do poznania Boga definiuje dogmaty. 
 Dzisiejszym tematem naszych rozważań będzie największy skarb, 

który Pan Bóg dał nam w prezencie, by zrozumieć, a przez zrozumienie 

pogłębić w sobie wiarę. Bóg pomaga człowiekowi w wierze. Chce, aby 

człowiek Go poznał. Nie można uwierzyć czy miłować kogoś, kogo się nie 

zna. Poznanie Boga jest dość trudne. Nie możemy Go zobaczyć, dotknąć. Tu 

z pomocą przychodzi wiara. Ona pozwala Go poznać i poznanie Boga 

prowadzi do pogłębienia wiary. Bóg jest Słowem. Bóg mówi przez słowo. 

Bóg mówi przez Pismo Święte. 

 Sięgamy do KKK i rozdziału: CHRYSTUS – JEDYNE SŁOWO 

PISMA ŚWIĘTEGO 

Najważniejszym słowem, które Bóg Ojciec wypowiedział do człowieka jest: 

Jezus Chrystus. Bóg tak uniża się ku człowiekowi, że mówi do niego ludzkimi 

słowami, aby treści były czytelne. Daje autorom natchnienie, a oni zapisują. 

 Biblia ma 72 księgi: 45 – Starego Testamentu; 27 – Nowego 

Testamentu. Naukowcy nazywają Pismo Święte dziełem Deantrycznym – - z 

greckiego deos – Bóg, antropos – człowiek, czyli dzieło bosko-ludzkie. Pan 

Bóg natchnął, mówił, a człowiek spisał. 

 Konstytucja Soboru Watykańskiego II tak to ujmuje: „Słowa Boże, 

wyrażane językami ludzkimi, upodobniły się do mowy ludzkiej, jak niegdyś 

Słowo Ojca Przedwiecznego, przyjąwszy słabe ciało ludzkie, upodobniło się 

do ludzi”. 



 Syn Boży stał się jednym z nas i tak Słowo Boże staje się nam bliskie. 

Uczynił to Bóg w swojej dobroci. On chce objawić się ludziom, a nie objawić 

coś, ze swojej wielkiej miłości do człowieka. W Liście św. Pawła do 

Hebrajczyków (1,1-3) czytamy: „Bóg wielokrotnie i na wiele sposobów 

przemawiał dawniej do przodków przez proroków. W tych dniach ostatnich 

przemawiał do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich 

rzeczy i przez Niego stworzył czasy. On, będąc odblaskiem chwały Boga i 

odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko mocą swego słowa”. 

 Przez wszystkie słowa Pisma Świętego Bóg wypowiada tylko jedno 

Słowo. Swoje jedyne Słowo, w którym wypowiada się cały. To Słowo, które 

było na początku u Boga. Ono nie ma sylab, bo nie jest zależne od czasu. 

Słowo Boże rozciąga się na wszystkie księgi. Cokolwiek czytamy, księgę, 

rozdział – to w konsekwencji ma to doprowadzić do poznania Słowa 

Wcielonego, czyli Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Inaczej mówiąc Słowo 

prowadzi nas do Słowa. KKK: „Z tego powodu Kościół zawsze czcił Pismo 

Święte, podobnie jak czcił Ciało Pana. Nie przestaje ukazywać wiernym 

Chleba życia branego ze stołu Słowa Bożego i Ciała Chrystusa”. Kiedy jest 

czytane słowo z ambony – to jest to żywe Słowo – to sam Pan Bóg do nas 

mówi. On nas poucza, formuje. Katechizm mówi, że Kościół zawsze czcił 

Pismo Święte. Kiedy czytamy instrukcje dla tych, których nazywamy 

lektorami, spotykamy się z zaleceniami dobrego przygotowania, bowiem 

czytanie publiczne Słowa samego Boga jest wielkim wyróżnieniem. Kiedy 

czyta się Słowo – to sam Bóg do nas mówi i chce nas uświęcić. 

 „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” 

powiedział św. Hieronim. Słowo Boga jest pokarmem, bo jesteśmy tym, czym 

się karmimy. Musimy sięgać po to, co jest gwarancją dobrego, bezpiecznego 

życia. 

 Sobór Watykański II: „W księgach świętych Ojciec, który jest 

w niebie, spotyka się miłościwie ze swymi dziećmi i prowadzi z nimi 

rozmowę”. Pismo Święte jest słowem natchnionym. 

                                                                 
                                                                OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

EDUKACJA MEDIALNA – ODPOWIEDŹ NA  

TECHNOLOGICZNE NIEPOKOJE WSPÓŁCZESNOŚCI 

Uczestnictwo, abyśmy byli współodpowiedzialni za media 

 
 

 Dzisiaj poruszam drugie z trzech zadań edukacji medialnej, tzw. opcji 

podstawowych, czyli uczestnictwo, które św. Jan Paweł II formułuje w swoim 

liście apostolskim Szybki rozwój. 

 Jednym z elementów edukacji medialnej jest działanie na rzecz 

większej dostępności odbiorców do środków społecznego przekazu. Nie chodzi 

jedynie o dostępność do ich bogatej współcześnie oferty. Tę mamy raczej 

zapewnioną. Ma to być również dostęp do tworzenia i zarządzania mediami, 

wykształcenie kultury współodpowiedzialności za środki komunikacji, także 

podejmowanie inicjatyw gospodarczych (przedsiębiorczość medialna) i 

prawnych w tym zakresie (obywatelska inicjatywa ustawodawcza). Formacji 

medialnej ma zatem towarzyszyć szeroki ruch społeczny odbiorców. Istotną 

zmianę przynoszą tzw. nowe media. W koncepcji kultury masowej i mass 

mediów, odbiorca pozostawał biernym uczestnikiem przekazu. Nowe 

interaktywne media wymuszają na odbiorcy aktywność i współuczestnictwo w 

przekazie. Współczesne zmiany technologiczne mogą zatem ułatwić rozwój 

edukacji medialnej. Rodzi się dziennikarstwo obywatelskie. Dzięki Internetowi 

możemy w większym stopniu uczestniczyć w debacie publicznej. Poziom tej 

debaty wskazuje jednak na konieczność doskonalenia umiejętności 

wypowiedzi. W przeciwnym razie grozi nam kultura amatorów. 

 

            

  

                                                                                  opracował: Artur Bartnik 

 



KOLOROWANKA 

Św. Augustyn 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

NIEOCENIONY SKARB - WODA 

 Woda odgrywa ważną rolę w zachowaniu zdrowia i dobrej kondycji. 

Woda to neutralny pod względem smaku, pozbawiony kalorii napój, 

niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Picie wody służy 

zdrowiu, ale większość z nas nie przekłada tego na codzienne nawyki 

żywieniowe. Co druga osoba nie wie nawet, ile płynów powinno się wypić w 

ciągu dnia i jakie konsekwencje niesie ze sobą odwodnienie. Jedynie dzieci 

wypijają codziennie wystarczającą ilość płynów, jednak aż 60% tego, co piją, 

to słodkie płyny (zawierające cukry naturalne lub dodane). Na co dzień 

częściej sięgamy po napoje ciepłe, takie jak np. kawa, herbata. Tymczasem 

woda – niezależnie od tego, czy butelkowana, czy przegotowana – może 

pokryć nawet 100 procent naszego zapotrzebowania na płyny. 

       KORZYŚCI 

 Latem trzeba zadbać o właściwą podaż płynów. Mogą to być różnego 

rodzaju herbaty, np. czarna, zielona, ziołowa; kompoty bez cukru, filiżanka 

kawy i zwykła woda. Woda jest niezbędna do dobrego funkcjonowania 

organizmu. Powinniśmy pić 2-2,5 litra wody dziennie. Większość ludzi tego 

nie robi, pijąc w zamian np. słodkie napoje. Jednak żaden z tych napojów nie 

zastąpi czystej wody, a wręcz przeciwnie – wiele z nich odwadnia jeszcze 

bardziej. Większość ludzi jest więc w mniejszym bądź większym stopniu 

odwodniona, co może skutkować np. bólem głowy. Woda ma kluczowy 

wpływ na temperaturę ciała i liczne procesy biochemiczne zachodzące w 

organizmie człowieka. Spożywając ją w odpowiedniej ilości, stwarzamy 

optymalne warunki do funkcjonowania poszczególnych narządów. Woda 

wspomaga usuwanie produktów przemiany materii i transport składników 

odżywczych, zmniejsza apetyt („oszukuje” lekki głód), pomaga utrzymać 

odpowiednie pH komórek organizmu. Wpływa też na wygląd skóry – nawilża 

ją i ujędrnia. Dietetycy zachęcają do picia czystej wody. Dlatego kupując 

wodę w sklepie, czytajmy etykiety. Latem doskonała jest przegotowana woda 

z dodatkiem plasterka cytryny, która gasi każde pragnienie. 

                                               Korzystano z miesięcznika: Szlachetne Zdrowie 
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