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LITURGIA SŁOWA NA 

NIEDZIELĘ 

Czytania: 

(Mdr 9,13-18); (Flm 9-10.10,12-17);  Ps 90 

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

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

„Nie może być moim uczniem”. 

Warto zauważyć, że w czytanym dziś fragmencie Ewangelii 

Jezus nikogo nie wyklucza – każdy może być Jego uczniem, 

o ile potrafi postawić Go ponad tym, co ma, kim jest, kim są 

ci, którzy Go otaczają. Jezus, stawiając wysokie wymagania, 

jednocześnie zapewnia nas, że wystarczy nam Jego łaski, by 

im sprostać. Bycie Jego uczniem, to nasz świadomy, 

radykalny wybór. To codzienna 

odpowiedź na pytanie – czy chcę 

żyć w wieczności, czy tylko przeżyć 

w doczesności. 
  

TEMAT NUMERU: 

                    ODPUST 

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


OGÓLNE WIADOMOŚCI O ODPUSTACH 

 

Co to jest odpust? Nauka Kościoła podaje, że nie wszystkie skutki grzechu są 

odpuszczone przez sakrament pokuty. Pozostaje kara doczesna za grzechy czynu, 

np. rak płuc za palenie papierosów, marskość wątroby za nadmierne używanie 

alkoholu oraz utrata dóbr materialnych za traktowanie mamony jako bożka. 

Spowiedź uwalnia penitenta od winy za grzechy poprzez pokutę, która często jest 

nie wystarczająca, by zgładzić karę doczesną. Wtedy kara musi być 

odpokutowana w tym życiu albo w czyśćcu. Dlatego Kościół wspomagając 

grzeszników ustanowił naukę o odpustach. Dokument, który prezentuje naukę na 

temat odpustów, jest zatytułowany: „Indulgentiarum Doctrina”. Definiuje on 

odpust, stwierdzając, że jest to darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy 

zgładzone przez spowiedź. Otrzymać go może każdy wierzący pod określonymi 

ogólnymi warunkami. 

Są nimi: 1. ubiegający się o odpust musi być ochrzczony. 2. wolny od 

ekskomuniki (wyklęcia). 3. musi być w stanie łaski uświęcającej. 4. musi być 

poddany temu, kto udziela odpustu.  5. musi pragnąć odpustu. 
Oprócz powyższych ogólnych warunków istnieją następujące warunki 

szczegółowe:  1. spowiedź sakramentalna. 2. Komunia eucharystyczna.               3. 

modlitwa w intencji Ojca Świętego. 4. wykluczenie przywiązania do grzechu, 

nawet powszedniego. 

Jeżeli nie zostaną wypełnione warunki odpustu, będzie on tylko cząstkowy. 

Odpust można uzyskać dla siebie lub dla duszy osoby już nie żyjącej. 

Mamy dwa rodzaje odpustów: 

Odpust zupełny – jest to darowanie człowiekowi przez Boga wszystkich kar 

doczesnych za grzechy odpuszczone co do winy w sakramencie pokuty. Kto 

uzyska odpust zupełny dla siebie uniknie kar czyśćcowych, a dla zmarłych, ratuje 

dusze z czyśćca. 

Odpust cząstkowy – jest to częściowe darowanie człowiekowi przez Boga kar 

doczesnych. 

 Pismo Święte w Księdze Rodzaju i w Liście św. Pawła do Rzymian 

mówi, że grzechy pociągają za sobą kary. Kary natomiast łagodzone są przez 

cierpienie, trudy życia czy też przez śmierć. Dodatkowo modlitwy mają pomóc 

nam w dostąpieniu zbawienia i ominięcia kar czyśćcowych. 
 

OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



ODPUST PARAFIALNY 
 Ta wypowiedź będzie refleksją na temat odpustu w parafii. Na pewno 

są to „imieniny” danego kościoła. Nasz, czarżeński, jest pod wezwaniem 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Ten fakt z życia Maryi obchodzimy 8 

września. Na pierwszy „rzut oka” jest on wymieszaniem dwóch tradycji. 

Starotestamentalna tradycja żydowska opisuje targowisko – kramy na 

wewnętrznym dziedzińcu świątyni jerozolimskiej, gdzie sprzedawano np. 

zwierzęta ofiarne. Bardziej współczesna tradycja nakazuje świętowanie przy 

zastawionym stole. I taki obraz przypominają nasze kramy ze słodyczami, 

cukrową watą, a ostatnio zabawkami i innymi przedmiotami. Ale to jest tylko 

oprawa, pewnego rodzaju rama. 

 Spróbujmy odpowiedzieć na pytanie: czym jest odpust w parafii? 

Samo święto łączy się z historią budowania kościołów, które przeznaczone 

były do odprawiania kultu, były i są miejscem, w którym wierni spotykają się 

ze swoim Mistrzem – Jezusem Chrystusem. Tak dzieje się od VII wieku – 

przedtem chrześcijanie spotykali się w domach wiernych, na łonie natury czy 

w katakumbach.  Wspominają o tym Listy św. Pawła i Księga Dziejów 

Apostolskich. 

 Pierwsze wieki po Chrystusie były dla Jego wyznawców okresem 

męczeństwa. Począwszy od św. Szczepana – zabijanie chrześcijan stało się 

nagminne. Najbardziej krwawym okresem były rządy rzymskiego cesarza 

Nerona. Otóż często w miejscach męczeńskiej śmierci ludzi, którzy później 

zostali ogłoszeni świętymi, budowano kościół pod ich wezwaniem. W ten 

sposób kościół zdobywał swoje imię i datę obchodów raz do roku święta. Z 

czasem, kiedy w Kościele rozwinęła się nauka o odpustach, proszono za 

wstawiennictwem Maryi lub świętego – patronów danego kościoła o 

odpuszczenie kar okolicznym mieszkańcom. Tak powstała uroczystość 

nazywana odpustem parafialnym. 
A zatem, co to jest odpust? 

 Tak ogólnie można odpowiedzieć na to pytanie, że jest to darowanie 

przez Boga kary doczesnej za popełnione grzechy, które zostały odpuszczone 

w sakramencie pokuty. Odpuszczenie grzechów nie uwalnia od kary 

doczesnej. Przynosi je dopiero odpust, którego udziela Kościół. Aby uzyskać 

odpust należy spełnić określone warunki. 
 
                                                                                                               OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



  OPOWIADANIE.    NARZĘDZIE MUSI BYĆ CZYSTE,   

                                                 SPRAWNE I POD RĘKĄ.                                       

- Tatusiu!     Dziesięcioletni Marek wpadł do pokoju Ojca. Dyszał ze 

zmęczenia i ze złości. Chciał wyrzucić z siebie coś okropnego, ale nie mógł. 

Tatuś uśmiechnął się. 

 - Nabierz kilka razy głębokiego oddechu, policz do dziesięciu i chodź do 

mnie, a dostaniesz „przytulasa”. Chłopiec uczynił wszystko, co nakazał tatuś. 

W ramionach ojca uspokoił się. 

- Czy czujesz się już uspokojony? No to możemy porozmawiać. Co się tak 

okropnego stało? 

- Bo wiesz, przyszła ta sąsiadka z rudymi włosami do mamusi. Z początku 

było dobrze, ale potem usłyszałem podniesione głosy i mamusia cichła coraz 

bardziej, a ta pani wrzeszczała. 
- Czy wiesz o czym rozmawiały? 
- Nie, ale chciałem podejść do tej sąsiadki i ją wyboksować! 

 Tu chłopiec podniósł obie ręce z zaciśniętymi piąstkami, a w jego oczach 

zaczęły skrzyć się łzy. 

- Chyba już wszystko rozumiem – tatuś pogłaskał czuprynę synka i ponownie 

go przytulił. 
- Wiesz, że mama i ja chodzimy do kościoła, a ty chodzisz razem z nami. Otóż 

bywają ludzie, którzy są wierzącymi na pokaz. Nie starają się zrozumieć tego, 

co mówił i mówi do nas nasz Pan, Jezus Chrystus. Widzisz, ja się nie złoszczę 

na tę panią, ale jest mi jej bardzo żal. Synek wybąkał: „miłuj bliźniego swego, 

jak siebie samego”. 
- Daj rękę. Ty już jesteś bardzo mądry. Kochanie, zamiast się złościć, 

powinieneś być bardzo dumny z mamy. Ona przypomniała sobie, kim jest i 

jak powinna się zachować. Wiesz, ona była w tamtej rozmowie prawdziwym 

narzędziem Bożym. 
Marek uważnie spojrzał na ojca. Myślał, ale nie pojmował. 

- Tatusiu, dlaczego narzędziem? 
- Synku, to proste. Pan Bóg nas kocha. Ja ciebie też kocham. Jak sądzisz, czy 

mógłbym cię zranić? 
 Marek się uśmiechnął i mocno przylgnął do ojca. 
- Nie. Jestem pewien, że nie.- Ponieważ Bóg Ojciec nas kocha, to możemy 

mu zaufać i być narzędziami w Jego ręku. Tylko narzędzie Boże musi być 

czyste, sprawne i zawsze pod ręką. Tylko takim posłuży się Bóg. 
BARBARA CARTER                                                                                                                                                                                                                                                                 



ŚW. IDZI 

Patron niepełnosprawnych 
 

 Na kościelnym dziedzińcu Idzi, urodzony 

w VII wieku w ateńskiej arystokratycznej 

rodzinie, dostrzegł kiedyś chorego żebraka. 

Oddał mu swój płaszcz, a kiedy ów żebrak się 

nim okrył, natychmiast został uzdrowiony.  

Niedługo potem Idzi uratował mężczyznę, 

którego ukąsił wąż. Te cuda przynosiły mu 

rozgłos, którego przyszły święty pragnął 

uniknąć. Postanowił więc wyjechać do 

Rzymu, a potem do Prowansji. W Aries 

spędził dwa lata. Czynione przez niego cuda 

przynosiły mu coraz większą popularność. 

Uciekł zatem stąd, wybierając życie 

pustelnicze. Cały swój czas spędzał na 

modlitwach, a Bóg każdego dnia przysyłał 

łanię, która dawała mu mleko – jego jedyny 

pokarm. Jednak pewnego razu, w trakcie polowania został osaczony przez 

sforę psów Wamby, wizygockiego hiszpańskiego króla. Gdy na jego ręce 

padła zraniona łania, przyszły święty wybuchnął płaczem, błagając Boga, 

żeby oszczędził to niewinne i pożyteczne zwierzę. Strzała myśliwych zraniła 

również Idziego. W chwili gdy Wamba zbliżyła się do pustelnika, nad jego 

czołem dostrzegł aureolę świętości. Król oszczędził łanię, a w miejscu, gdzie 

żył Idzi, kazał zbudować klasztor. Święty kierował przez jakiś czas 

opactwem, jednak ostatecznie postanowił później wieść nadal życie w 

pustelni. Przed śmiercią powrócił do klasztoru, by wśród współbraci odejść z 

tego świata. 

 

 

 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 DUCH ŚWIĘTY – AUTOR I „INTERPRETATOR” PISMA 

ŚWIĘTEGO 

  
 Powrócimy jeszcze do informacji o Piśmie Świętym, które jest słowem 

natchnionym, pochodzącym prosto od Pana Boga, a więc jest to słowo święte. Słowo 

spisane, ułożone w specjalny kanon. Wiemy, że inne wyznania mają swoje księgi –  

np. muzułmanie mają swoją księgę – Koran, Żydzi mają Torę, a my mamy Pismo 

Święte. Chociaż istnieje różnica. Koran i Tora są podstawą tamtych wyznań, a 

chrześcijaństwo nie jest wiarą księgi, ale OSOBY – JEZUSA CHRYSTUSA. 
 KKK tłumaczy: „Bóg jest Autorem Pisma Świętego. Prawdy przez  Boga 

objawione, które są zawarte i wyrażone w Piśmie Świętym, spisane zostały pod 

natchnieniem Ducha Świętego… Bóg natchnął ludzkich autorów ksiąg świętych… 

Księgi natchnione nauczają prawdy”. 
 Bóg daje nam zatem Żywe Słowo – Jezusa. Dlatego musimy sięgnąć po 

Słowo Boże, aby jeszcze bardziej poznać Chrystusa i mocniej Go ukochać. Bóg 

mówi do nas, a przez to daje nam poznać, że On naprawdę istnieje! Ja jestem! Przez 

to co mówi ukazuje swoją głęboką Miłość do nas. Lektura słowa Bożego to 

życiodajny strumień, który daje nam świeżość Ducha. Pan Bóg dał nam Pismo 

Święte, abyśmy czytając je karmili się, rozważali i interpretowali nie po swojemu, 

ale zgodnie z wolą i nauczaniem oraz „podpowiedziami” Kościoła. 
 Mamy Objawienie Boże w Słowie Bożym Starego i Nowego Testamentu. 

To objawienie trwa już tysiące lat. Ten podział Biblii jest kanonem. Stary Testament 

składa się z 46 i z 27 ksiąg Nowy Testament. Istnieją pewne pomoce do interpretacji 

Pisma Świętego. 

 Wiemy już, że Autorem Biblii jest Pan Bóg. Potrzebne było jeszcze 

narzędzie do tego, aby spisać po ludzku to jedno, Boże Słowo. Byli autorzy 

„ziemscy”, którzy pod natchnieniem Ducha Świętego pisali Księgi. Najbliższe nam 

są księgi z Nowego Testamentu: 4 Ewangelie ( Mateusza, Marka, Łukasza i Jana ), 

Listy ( św. Pawła, Piotra, Jana, Jakuba i Judy ) oraz Apokalipsa wg św. Jana. 
 Jak już wspomniałam to za sprawą Ducha Świętego Księgi Biblii zostały 

napisane dla nas i naszego zbawienia. Duch Święty jest także „Interpretatorem” 

Pisma Świętego. Katechizm podpowiada nam, że: „W Piśmie Świętym Bóg mówi 

do człowieka” w sposób ludzki. Aby dobrze interpretować Pismo Święte, trzeba więc 

zwracać uwagę na to, co autorzy ludzcy rzeczywiście zamierzali powiedzieć i co Bóg 

chciał nam ukazać przez ich słowa”. Konstytucja „Dei Verbum”: aby zinterpretować 

Pismo Święte i fragmenty poszczególne – musimy odnieść się do czasów, w których 

zostały napisane oraz przenosimy głębszy sens słów na to, co dzieje się dzisiaj. Pan 

Bóg mówi do nas, ludzi, nieustannie. Nie tylko w przeszłości, ale i teraz. Kiedy na 

Mszy świętej słuchamy Ewangelii, czytań i Psalmu – to jest to Słowo, które jest 

skierowane do mnie dzisiaj. 



 W celach zrozumienia fragmentów czy całych ksiąg musimy patrzeć na 

czasy, w których to słowo zostało napisane oraz znać autora i jego predyspozycje. 

Dalej w celach zrozumienia autorów świętych,  tak są oni nazywani w KKK, trzeba 

uwzględnić okoliczności: czasów, kultury oraz użytego  rodzaju literackiego. Także 

przyjęte w danym czasie sposoby mówienia. Inaczej wyraża się prawdę w różnego 

rodzaju tekstach historycznych, prorockich i poetyckich. Jeżeli analizujemy list np. 

św. Pawła do Rzymian – to wiemy, że nasze myślenie będzie inne od tego, kiedy 

czytamy kroniki, tam nasze myślenie będzie bardziej historyczne. Tak samo jest 

z Ewangeliami. One są podobne, podobne historie są opisane, ale każdy 

z ewangelistów był sobą. Oni różnili się. Każdy z nich adresował swoje Ewangelie 

do innych ludzi, w innym środowisku żył. To wszystko powinno być wzięte pod 

uwagę, gdy interpretujemy Biblię. Ponieważ Pismo Święte jest natchnione, to 

powinno być odczytywane w tym samym duchu, w którym zostało napisane. 
 Zaakceptowane przez Kościół kryteria interpretacji Pisma Świętego zostały 

określone przez Sobór Watykański II. Oto trzy zasady, kryteria interpretacji Pisma 

Świętego: 

1. Zwracać uwagę przede wszystkim na „treść i jedność całego Pisma Świętego”. 

Księgi są zróżnicowane, ale tworzą jedno Pismo Święte. Jest ono jednością ze 

względu na „Boży zamysł”, w którym Pan Jezus jest centrum. 

2. Czytać Pismo Święte w „żywej tradycji całego Kościoła”. Św. Hilary napisał, że 

„Pismo Święte jest bardziej wypisane na sercu Kościoła niż na pergaminie”. Należy 

patrzeć na historię całego Kościoła i w kontekście historii czytać Pismo Święte. 

3. Uwzględniać „analogię wiary”. Analogia wiary to spójność prawdy wiary między 

sobą i w całości planu Objawienia. Na zakończenie przykład fałszywej interpretacji 

słów biblijnych. W jednym z Psalmów czytamy: „Nie ma Boga…” Wiemy, że nie 

wolno analizować słów wyrwanych z kontekstu. Mamy czytać całość. Całe 

przytoczone zdanie brzmi: „Nie ma Boga – mówi głupi w sercu swoim” 
 Są ludzie, którzy krążą po domach i chcą mówić o wierze, cytując wyrwane 

z całości przekazy. Warto wtedy prosić o to, by przeczytano nam fragment przed i 

po cytowanej wypowiedzi. 

 Czytajmy Pismo Święte, by poznać Jezusa! 

                                                                               OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

EDUKACJA MEDIALNA – ODPOWIEDŹ NA  

TECHNOLOGICZNE NIEPOKOJE WSPÓŁCZESNOŚCI 

Dialog, aby media stały się nośnikiem wzajemnego 

zrozumienia, solidarności i pokoju 

 
 Dzisiaj poruszam ostatnie z trzech zadań edukacji medialnej, tzw. 

opcji podstawowej, czyli dialog, które św. Jan Paweł II formułuje w 

swoim liście apostolskim Szybki rozwój. 

 Technologię mediów charakteryzuje szybki rozwój ilościowy 

i jakościowy. Głównym problemem jest jednak dysproporcja 

z rozwojem intelektualnym i emocjonalnym, ponieważ postęp techniki 

nie przekłada się bezpośrednio na postęp kulturowy. Komunikacja ma 

służyć poznawaniu, przeżywaniu i wyrażaniu naszych wartości, w której 

media pełnią funkcję narzędzi. Głównym przedmiotem tej komunikacji 

są wartości. 

 Św. Jan Paweł II wskazywał na główne problemy współczesnej 

kultury medialnej: brak sensu, tymczasowość i nietrwałość. Charakter 

wartości jest skrajnie odmienny – są nośnikami sensu, wieczności i są 

trwałe. Św. Jan Paweł II podkreślał również międzynarodowy wymiar 

komunikacji medialnej. Wartości mają charakter ogólnoludzki i są 

płaszczyzną porozumienia między ludźmi różnych kultur, szerokości 

geograficznych i epok. Komunikacja, media i edukacja medialna, którą 

możemy pojmować jako nowoczesną postać nauczania retoryki, mają 

pełnić funkcję służebną względem wartości. Aksjologia jest ważnym 

odniesieniem dla wychowania medialnego, które nie może być jedynie 

technicznym kształceniem czy wzbogaconą formą dydaktyki.    

                                                                                                                             OPRACOWAŁ: ARTUR BARTNIK                                                                                                                                                                   

 



KOLOROWANKA 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

PORADA  ZDROWOTNA 

AGREST 

 Ten smaczny owoc ma wiele właściwości prozdrowotnych. Pobudza 

do działania jelita, chroni serce i oczy, wzmacnia odporność. 

 Owoc agrestu ma duże wartości odżywcze. Dobrze zjadać go przed 

posiłkiem, ponieważ pobudza apetyt. Jest też niezastąpiony jako składnik 

konfitur, gdyż zawiera dużo pektyn. Agrest to  skarbnica witaminy C 

wspomagającej odporność organizmu. 100 g tego owocu pokrywa prawie 

połowę dziennego zapotrzebowania na witaminę C. Znajdziemy w nim 

witaminy A, B1, B6, PP. Ma działanie przeciwbakteryjne oraz lekkie 

działanie przeczyszczające. Pozytywnie wpływa na wzrok, jego składniki 

składniki wspomagają porost włosów, zdrowie skóry oraz spowalniają jej 

starzenie. Ponadto agrest reguluje poziom azotu we krwi, obniża poziom 

cholesterolu, zapobiega powstaniu wolnych rodników, a dzięki zawartości 

chromu jest także pomocny w walce z cukrzycą. To dobry owoc dla osób na 

diecie – 100 g agrestu ma 41 kcal, a także dużo błonnika pokarmowego. Ma 

sporą zawartość żelaza, wapnia oraz magnezu. 

Zastosowanie w kuchni 

 Jadane na surowo, w galaretkach, ciastach i kompotach mają wielu 

miłośników, dlatego bardzo często ten krzew pojawia się w przydomowych 

ogrodach. Sok z agrestu wykazuje właściwości dietetyczne i polecany jest na 

poprawę przemiany materii. Owoce agrestu można także mrozić, a poddane 

procesowi suszenia staną się idealną zdrową przekąską. Owoc ten można 

dodawać także do deserów i ciast. 

Czy wiesz, że… 

 Agrest pojawił się w Polsce wieki temu. Nasi przodkowie nazywali go 

czasem „kosmatkami” albo „włochacinami”. Jego nazwa pochodzi jednak z 

języka włoskiego i początkowo oznaczała u nas rodzaj kwaśnego wina. 

                                               korzystano z miesięcznika: Szlachetne Zdrowie 
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