
C Z A R Ż E Ń S K A   P A N I 

18 WRZEŚNIA 2022 ROKU, XXV NIEDZIELA ZWYKŁA.  

BIULETYN PARAFII NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY W CZARŻU 

ROK 5. NUMER 10 (208)  www.czarze.parafia.net.pl 

 

LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 
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ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 
 

„Kto w bardzo małej sprawie jest wierny(…)” 

Na naszą codzienność składa się szereg drobnych, powtarzalnych, 

czasem monotonnych czynności. Wszystkie one jednak mają 

swoje znaczenie i ważne jest , by wykonywać je dobrze, z uwagą, 

by podobały się Bogu i ludziom. Stale powinna nam towarzyszyć 

świadomość, że przez wierność w drobnych rzeczach wzrastamy 

ku świętości – w normalnym, uczciwym życiu, w czasem trudnej, 

czasem radosnej codzienności, gdzie jest miejsce i dla Boga, i dla 

drugiego człowieka. 

  

TYTUŁ NUMERU: 

APOSTOŁOWIE … ŚWIĘCI 

… TAK JAK I MY - LUDZIE 
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WIĘCEJ O ODPUŚCIE 

 

 W zeszłym tygodniu przedstawiliśmy główne informacje o odpuście. 

Ponieważ po ich opracowaniu czułam niedosyt, dlatego w tę niedzielę podaje 

więcej faktów i przykładów. Coraz bardziej jestem przekonana, że wiedza na 

ich temat pogłębi naszą wiarę i doprowadzać będzie do zbawienia.  

 Odpust jest także określany jako czynność ustalona przez Kościół. 

Lista zawarta w głównym dokumencie przedstawia  70 czynności, a w tej 

liczbie 31 – to odpusty zupełne. 

 Oto niektóre z czynności, których wypełnienie daje nam uzyskanie 

odpustu zupełnego: 

 

1. Adoracja Najświętszego Sakramentu przez pół godziny. 

2. Pobożne przyjęcie błogosławieństwa papieskiego „Urbi et orbi”, choćby 

tylko przez radio cz telewizję. 

3. Pobożne nawiedzenie cmentarza od dnia 1 do 8 listopada i modlitwa na 

cmentarzu za zmarłych, choćby tylko w myśli. 

4. Pobożna adoracja i ucałowanie krzyża w Wielki Piątek w czasie 

uroczystego obrzędu liturgicznego. 

5. Udział w ćwiczeniach duchownych przez trzy pełne dni. 

6. Publiczne odmówienie aktu wynagradzania Najświętszemu Sercu 

Jezusowemu w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

7. Przyjęcie po raz pierwszy Ciała Pańskiego lub uczestniczenie w takiej 

pobożnej ceremonii. 

8. Odmówienie jednej części różańca wspólnie z kimś w dowolnym miejscu 

lub samemu, ale wówczas tylko w kościele lub kaplicy. 

9. Pobożne czytanie Pisma Świętego  przez pół godziny. 

10. Odprawienie drogi krzyżowej przed stacjami prawnie erygowanymi. 

11. Nawiedzenie kościoła parafialnego w święto tytułu (Patrona) i pobożne 

odmówienie „Ojcze nasz” i „Wierzę” 

 

 
                                                                            OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



BOHATEROWIE DZIEJÓW… - APOSTOŁOWIE 
 Zadaniem dzisiejszej wypowiedzi jest przedstawienie postaci, wokół 

których nowy Kościół zaczął się formować. Przede wszystkim jest to dwunastu 

Apostołów.  

 Szymon Piotr urodził się w Betsaidzie, u wybrzeży Jeziora Galilejskiego. 

Ożenił się w Kafarnaum. Żył z rybołówstwa, kiedy Jezus go powołał. Jezus często 

gościł w jego domu, nadał mu imię Piotr (w języku aramejskim „Kefas”) i wyznaczył 

go na przyszłą głowę Apostołów. Po Zesłaniu Ducha Świętego Piotr wiernie podjął 

tę rolę w Jerozolimie, następnie w Antiochii, a w końcu w Rzymie, gdzie poniósł 

męczeństwo za Nerona, między 64 i 67 rokiem po Chrystusie. Jest jedynym 

Apostołem, który jeszcze dziś ma bezpośredniego następcę w osobie papieża, 

biskupa Rzymu. Inni swoją władzę i swoje posługiwanie przekazali w całości 

kolegium biskupiemu. 

 Jan, syn Zebedeusza, pochodzący z Galilei, początkowo uczeń Jana 

Chrzciciela, później poszedł za Jezusem i był Mu szczególnie bliski. Po Zesłaniu 

Ducha Świętego Dzieje Apostolskie wielokrotnie przedstawiają go blisko Piotra. Jan 

opuściwszy Jerozolimę przepowiadał w Azji Mniejszej, a w końcu został głową 

Kościoła w Efezie. Jan – zgodnie z tradycją umarł spokojnie dożywszy późnej 

starości,  być może tuż po roku 100. 

 Jakub, syn Zebedeusza, zwany Większym, był jednym z trzech szczególnie 

umiłowanych uczniów Jezusa wraz ze swym bratem Janem i Szymonem-Piotrem. 

Pierwszy poniósł męczeństwo. Zginął podczas krótkotrwałego prześladowania za 

Agryppy I, który kazał go ściąć między 42 a 44 rokiem po Chrystusie. 

 Andrzej, brat Szymona-Piotra, był uczniem Chrzciciela. To on przedstawił 

Jezusowi swego brata Szymona. Głosił Ewangelię u wybrzeży Morza Czarnego, 

założył Kościół w Bizancjum (Konstantynopol). W Grecji został umęczony w Patras, 

gdzie czci się jego relikwie. 

 Filip, podobnie jak Piotr i Andrzej pochodzi z Betsaidy, również był 

uczniem Chrzciciela, był jednym z pierwszych powołanych do pójścia za Jezusem. 

Nie ma jasnej tradycji co do jego losów po Zesłaniu Ducha Świętego. 
 Tomasz, z przydomkiem „Didimos”, czyli „Bliźniak”, wsławił się swymi 

trudnościami w uwierzeniu, że Jezus prawdziwie zmartwychwstał – aż do dnia, gdy 

Go sam zobaczył. Ewangelię głosił na terenach wschodnich: w Syrii, Mezopotamii i 

Persji. W końcu przybył do Indii, gdzie bardzo dawna wspólnota chrześcijańska czci 

jego grób.                                                                                                      
                                                                                  OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER                                                                                                      

  

 



 OPOWIADANIE.    SAMOTNE ŻYCIE 

  Syn samotnej matki, 

urodził się w pewnej zapadłej 

mieścinie. Rósł w innej osadzie, 

gdzie pracował jako stolarz aż 

do trzydziestego roku życia. 

Następnie przez trzy lata 

obchodził ziemię, nauczając. 

 

Nie napisał żadnej książki. 

Nie otrzymał nigdy publicznego urzędu. 

Nie miał własnej rodziny ani domu. 

Nie uczęszczał na uniwersytet. 

Nie oddalił się więcej niż trzydzieści kilometrów od miejsca swoich narodzin. 

Nie osiągnął niczego, co można nazwać sukcesem. 

Nie miał żadnych pism uwierzytelniających, tylko samego siebie. 

 Miał zaledwie trzydzieści trzy lata, gdy opinia publiczna obróciła się 

przeciw niemu. Jego przyjaciele uciekli. Został sprzedany swoim wrogom i 

osądzony w pożałowania godnym procesie. Przybito go do krzyża, pomiędzy 

dwoma złoczyńcami. Gdy umierał, jego oprawcy pogrywali w kości o jego 

ubranie – jedyną własność, jaką posiadał na ziemi. Kiedy umarł, został 

złożony do grobu, użyczonego przez przyjaciela, powodowanego litością. 

 Trzeciego dnia ten grób był pusty. Minęło dwadzieścia wieków i oto 

dzisiaj On stanowi centrum historii ludzkości.                                                        

             KORZYSTANO  Z: BRUNO FERRO – 49 BAJEK. KRÓTKIE OPOWIADANIA DLA DUCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



ŚW. JAKUB  WIĘKSZY 

Patron pielgrzymów i wędrowców 
 

Droga Jakuba, syna Zebedeusza, 

skrzyżowała się z drogą Pańską podczas 

połowu na jeziorze Genezaret (Jezioro 

Tyberiadzkie). Chrystus powołał Jakuba 

Większego (kim innym w Nowym 

Testamencie jest Jakub Mniejszy) i tym 

sposobem stał się on, obok swojego brata, 

przyszłego apostoła Jana, jednym z 

pierwszych Jezusowych uczniów. 

Jan i Jakub – synowie Marii Salome, 

przyrodniej siostry Maryi, jako najbliżsi 

uczniowie Mistrza, byli z Nim na górze 

Tabor i w Ogrodzie Oliwnym, asystując 

Jego przemienieniu i później agonii. 

 Gdy apostołowie rozeszli się w świat, aby nauczać o Chrystusie, Jakub 

udał się do Hiszpanii. Niestrudzenie przemierzał drogi tego kraju, głosząc 

Dobrą Nowinę, nawracając jednak zaledwie dziewięciu uczniów… Z 

siedmioma z nich powrócił do Judei, gdzie tym razem pozyskał dla Chrystusa 

tłumy. Około roku 44 Jakub został ścięty na rozkaz króla Heroda Agryppy I. 

Zginął jako pierwszy z dwunastu apostołów, dlatego tylko o jego męczeńskiej 

śmierci wspominają Dzieje Apostolskie. Zwolennicy Jakuba Większego 

przenieśli jego szczątki na tereny Hiszpanii, tam gdzie głosił Ewangelię. 

 Zgodnie z legendą, pewien hiszpański pustelnik, wiedziony niezwykle 

mocnym i nadnaturalnym światłem gwiazdy, odnalazł relikwie Jakuba w 

polu. Stąd też wzięła się nazwa Composteli (campus stellea – „pole 

gwiazdy”), które stało się ośrodkiem kultu apostoła oraz celem licznych 

pielgrzymek. 

 

 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 POZNAĆ SENSY PISMA ŚWIĘTEGO 

 Chrześcijanie muszą znać Pismo Święte. Musimy wiedzieć czego Pan 

Bóg oczekuje od nas lub co nam nakazuje. Ta Księga powinna być czytana, 

rozważana, interpretowana i kochana. Powinna być ważna nie tylko od święta, 

ale też i w codzienności. Innymi słowy powinna być używana, wertowana, 

czytana. Także należy podkreślać ważne dla nas fragmenty, a w ten sposób stanie 

się częścią naszego życia. Znając Pismo Święte można zadawać sobie bardzo 

ważne pytanie: Co Jezus uczyniłby w mojej sytuacji? Odpowiedź wskaże nam 

drogę pójścia za naszym Panem. 
 Kilka słów o sensach Pisma Świętego. Według tradycji są dwa rodzaje 

sensów: sens duchowy i dosłowny. Sens duchowy dzieli się na: alegoryczny, 

moralny i anagogiczny. KKK: „Ścisła zgodność między tymi czterema rodzajami 

sensu zapewnia jego bogactwo w żywej lekturze Pisma Świętego w Kościele”: 

1. „Sens dosłowny. Jest to sens oznaczony przez słowa Pisma Świętego 

i odkrywany przez egzegezę, która opiera się na zasadach poprawnej 

interpretacji. Św. Tomasz z Akwinu dodaje: „Wszystkie rodzaje sensu Pisma 

Świętego powinny się opierać na sensie dosłownym”. 

2. „Sens duchowy. Ze względu na jedność zamysłu Bożego nie tylko tekst Pisma 

Świętego, lecz także rzeczywistość i wydarzenia, o których mówi, mogą być 

znakami. 

- Sens alegoryczny. Możemy osiągnąć głębsze zrozumienie wydarzeń, poznając 

ich znaczenie w Chrystusie. Na przykład przejście przez Morze Czarne jest 

znakiem zwycięstwa Chrystusa, a przez to także znakiem chrztu”. 

 Alegoria to podobieństwo, porównanie zdarzeń ewangelicznych do 

wydarzeń z historii Izraela. 

„- Sens moralny. Wydarzenia opowiadane w Piśmie Świętym powinny 

prowadzić nas do prawego postępowania. Zostały zapisane <ku pouczeniu nas>. 

- Sens anagogiczny. Możemy widzieć pewne rzeczywistości i wydarzenia w ich 

znaczeniu wiecznymi; prowadzą nas do naszej Ojczyzny. W ten sposób Kościół 

na ziemi jest „znakiem Jeruzalem niebieskiego” 

 Sens anagogiczny odnosi nas do wieczności, do tego o czym myślimy i 

pamiętamy jako ludzie wierzący. Katechizm podaje dwuwiersz, który w skrócie 

podaje znaczenie czterech sensów: 

„Sens duchowy przekazuje wydarzenia, alegoria prowadzi do wiary, 

sens moralny mówi, co należy czynić, anagogia – dokąd dążyć”. 

 Podsumowując, powyższe kryteria pozwalają lepiej zrozumieć 

i wyjaśnić sens Pisma Świętego. I jeszcze mój ulubiony – św. Augustyn: „Nie 



wierzyłbym Ewangelii, gdyby nie skłaniał mnie do tego autorytet Kościoła 

Katolickiego”. 

 Kiedy bierzemy do rąk Pismo Święte, chcemy posłuchać tego, co Pan 

Bóg ma nam do powiedzenia i chcemy to zrozumieć, by wprowadzić w nasze 

życie – pamiętajmy, że nie jest to książka, którą ktoś napisał wczoraj opierając 

się na swoich doświadczeniach, ale jest o Księga, która jest Księgą życia. 

Napisana pod natchnieniem, a jej autorem jest Pan Bóg. Pamiętajmy też o roli 

Ducha Świętego, który pomaga interpretować i porządkować. Trzeba pamiętać 

też, że przed medytacją treści jakiejś Księgi należy zaznajomić się z historią jej 

powstania i wiadomością o ziemskim autorze. Warto też przez pryzmat 

interpretacji biblijnego tekstu spojrzeć   na teraźniejszość. Już kończąc proszę, 

by rozważyć, gdzie jest nasza Ojczyzna? 

 Następny odcinek tego cyklu będzie poświęcony „budowie” Pisma 

Świętego. Inaczej mówiąc „Kanonowi Pisma Świętego”. Już wcześniej 

wspominałam, że lista ksiąg Starego Testamentu liczy 45 tytułów, a w Nowym 

Testamencie wymienia się ich 27. Proponuję zadanie domowe. Proszę sięgnąć do 

swojej Biblii i wymienić po kolei tytuły pierwszych 30 ksiąg ze Starego 

Testamentu: 

 

1……………………………….                2……………………………….. 

3……………………………….                4……………………………….. 

5……………………………….                6……………………………….. 

7……………………………….                8……………………………….. 

9……………………………….                10……………………………… 

11………………………………               12…………………..………….. 

13………………………………               14……………………………… 

15………………………………               16……………………………… 

17………………………………               18…………………..………….. 

19………………………………               20……………………………… 

21………………………………               22……………………………… 

23………………………………               24…………………..………….. 

25………………………………               26……………………………… 

27………………………………               28……………………………… 

29………………………………               30……………………………… 

 
                                                                             OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

EDUKACJA MEDIALNA – ODPOWIEDŹ NA  

TECHNOLOGICZNE NIEPOKOJE WSPÓŁCZESNOŚCI 

Teologiczne odniesienie 
 

 Dzisiaj poruszam teologiczne odniesienie Kościoła do edukacji medialnej. 

 Dlaczego Kościół zajmuje się edukacją medialną? Krytycy uważają, że 

Kościół obawia się władzy mediów, która podważa jego pozycję społeczną, 

dlatego tak często wypowiada się na ich temat. A przecież Kościół jest z natury 

komunikowaniem. Komunikuje Ewangelię, dobrą nowinę, dobry przekaz 

o człowieku. Kościół nie może nie komunikować i nie doskonalić środków 

komunikacji. Komunikacja Kościoła ma określony cel i zadanie. Ma zmierzać do 

komunii z Chrystusem, pomiędzy nami samymi i w nas samych. Do komunii 

interpersonalnej, jaką charakteryzuje wspólnota świętych, do intrapersonalnej 

komunii człowieka, a więc tego, co w nim cielesne i tego, co duchowe. 

 Krytycy zapominają o misyjnym nakazie Chrystusa: idźcie i nauczajcie 

wszystkie narody (Mt 28, 19). Kościół jest nauczycielem ludzkości – stwierdzał 

św. Jan Paweł II. Nauczanie to dotyczy wszystkich sfer naszego życia. Dlatego 

Kościół poczuwa się do obowiązku wniesienia własnego wkładu w lepsze 

zrozumienie perspektyw i odpowiedzialności związanych z aktualnym rozwojem 

społecznego przekazu. Dla Kościoła szczególnie ważne, bo związane z jego istotą 

i przesłaniem, są zatem i komunikacja, i nauczanie. 

 Posługiwanie się techniką i technologią współczesnej komunikacji jest 

integralną częścią misji Kościoła w trzecim tysiącleciu – podkreślał Papież. 

Wskazuje na trzy obszary zastosowania mediów w misji Kościoła. Są nimi: 

informacja religijna, ewangelizacja i katecheza oraz formacja duszpasterzy 

i wiernych, wychowanie do dojrzałej odpowiedzialności użytkowników 

i adresatów rozmaitych narzędzi komunikacji.  Edukacja medialna staje się zatem 

jednym z elementów współczesnej misji Kościoła i ważnym zadaniem 

duszpasterskim.                                                          

                                                                                     OPRACOWAŁ: ARTUR BARTNIK 



KOLOROWANKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

JABŁKA 

 7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO JEŚĆ JABŁKA 

 Jabłka to smaczne i zdrowe owoce. Można je zjadać na surowo, 

w sałatce, piec, dodawać do wypieków, deserów, przygotowywać pyszną 

szklistą, gęstą, pachnąca cynamonem i goździkami konfiturę. Poznajmy powody, 

dla których warto jak najczęściej sięgać po te owoce. 

1. Zawarty w jabłkach błonnik wspomaga pracę jelit, dzięki czemu owoce te są 

dobre na problemy trawienne. Nie wszyscy tolerują surowe jabłka, dlatego 

można je upiec w piekarniku, a wtedy są bardziej lekkostrawne. 

2. Jabłka, te kwaskowate, zawierają dużo witaminy C, która ma dobroczynny 

wpływ na funkcjonowanie m. in. naszego układu odpornościowego, a także na 

naszą skórę. Zawierają także witaminy: A, B1, B2, PP i B3. 

3. Zawierają duże ilości pektyn i poleca się je osobom mającym problemy ze zbyt 

wysokim cholesterolem. Pektyny zmniejszają jego wchłanianie, a tym samym 

działają jako doskonała profilaktyka miażdżycy i chorób serca. 

4. Jabłka zawierają potas, który odpowiada za regulację gospodarki wodnej 

organizmu i wzrost oraz kondycję mięśni, m. in. mięśnia sercowego. 

5. Jabłka to bogate źródło żelaza (zapobiega niedokrwistości) oraz cynku i jodu 

(doskonale działają m. in. na nasz układ odpornościowy i hormonalny), a także 

wapnia niezbędnego do budowy kości i zębów. 

6. Jabłka zawierają magnez, który ma działanie anty zawałowe; krzem, który jest 

niezbędny dla zdrowego wyglądu włosów i paznokci. Maja również w swoim 

składzie kwercetynę, która jest przeciwutleniaczem wykazującym silne działanie 

przeciwzapalne oraz wspomagające pracę układu odpornościowego. 

7. Zawierają także kwasy organiczne (jabłkowy, cytrynowy, chinowy, 

bursztynowy i inne). Działają odkwaszająco na organizm, co jest szczególnie 

ważne, gdy spożywa się dużo mięsa i tłuszczu.                                             

                                         

                                                  KORZYSTANO Z MIESIĘCZNIKA: SZLACHETNE ZDROWIE 
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