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LITURGIA SŁOWA NA NIEDZIELĘ 

Czytania:(Am 6,1.4-7); (1Tm 6,11-16);  Ps 146 

Ewangelia wg św. Łukasza (16,19-31) 

 

ROZWAŻANIE SŁOWA BOŻEGO 

 

„ZA ŻYCIA OTRZYMAŁEŚ SWOJE DOBRA”. 

  

Pan Jezus nie krytykuje 

bogatych ani nie faworyzuje 

biednych. Nie wypomina 

też bogaczowi bogactw 

dlatego, że są one złe, bo 

same w sobie są neutralne. 

Uwagę kieruje raczej na 

jego nastawienie, w którym liczyła się tylko własna 

przyjemność. To przestroga także dla nas – obojętnie, kim 

jesteśmy i ile posiadamy. Nikt i nic nie może zasłaniać nam 

Boga obecnego także w potrzebujących. 

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


O GRZECHU 

„JĘZYKOWY” GRZECH 

Któż z nas nie grzeszy językiem? Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że 

użyty bez miłości, przychylności, może stać się źródłem rozszerzającym swój 

krąg do rozmiarów oceanu. Ile razy w literaturze oraz w komentarzach 

politycznych, mały szept jednego człowieka stawał się krzykiem tysięcy ludzi. 

Moje pokolenie pamięta tzw „propagandę szeptaną” czasów komuny – często 

skierowaną na Kościół i stan duchowieństwa, by uczynić wyłom w relacjach z 

wiernymi i kruszyć przywiązanie narodu do wiary i Kościoła. Zauważamy, że w 

naszym otoczeniu wystarczy, aby ktoś zaczął rozgłaszać – prawdziwe lub nie – 

informacje, a atmosfera parafii robi się podzielona, kłamliwa. Podział jest cechą 

szatana, więc to on zbiera wtedy żniwo.          PAN BÓG JEST JEDNOŚCIĄ. 

Z powyższej wypowiedzi wynika, że świat, naród, parafia jest podzielona na 

dwie grupy. Jedna kaleczy bliźnich słowami, a druga leczy się z „językowych” 

ran. W Piśmie Świętym, w Księdze Przypowieści, jest takie zdanie: „Życie i 

śmierć są w mocy języka” (18,21). Z serca biorą początek cztery przymioty: 

dobro i zło, życie i śmierć. Jeszcze pogański bajkopisarz Ezop, odpowiadając na 

dwa pytania, udzielił jednej odpowiedzi: 

„- Co jest najlepsze na świecie? 

- Język. 

- Co jest najgorszego? 

- Język.” 

Jest on pieszczotliwy i przebiegły, wszędzie się wślizgnie niby drobna igła. Język 

głaszcze, gdy schlebia, gryzie kiedy obmawia, pali rzucając oszczerstwa, biegnie 

szybko jak zatruta strzała, a gdy przeszywa serce, zabija duszę. Św. Franciszek 

Salezy, nawiązując do Starego Testamentu (Księgi Izajasza) tak napisał o języku: 

„Ach, czemuż nie mam choćby jednego węglika ze świętego ołtarza, abym odjął 

nieprawość z ich ust i abym oczyścił dusze z grzechu na wzór Serafina, który 

uświęcił wargi Izajasza. Kto zdołałby uwolnić świat od obmowy, zmniejszyłby 

o połowę grzechy i nieprawości ludzkie”. Z listu św. Jakuba (4,11): „Bracia, nie 

oczerniajcie jeden drugiego”. 
                                                                            OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 

 



BOHATEROWIE DZIEJÓW… - APOSTOŁOWIE 

CIĄG DALSZY 
  

Dzisiaj jeszcze o głównych bohaterach „Dziejów Apostolskich”. Ci 

Apostołowie są nieco mniej znani. Czasami ich imiona są tylko wymieniane 

w Ewangelii lub w apokryfach. Oto oni: 

Bartłomiej.  Znajdujemy jego imię tylko w spisie Apostołów w Ewangelii i 

w Dziejach. Być może chodzi o ucznia Jezusa, którego czwarta Ewangelia 

nazywa Natanaelem. 

Mateusz, dzierżawca podatków w Kafarnaum, został powołany przez Jezusa 

i natychmiast za Nim podążył. Przepowiadał Hebrajczykom Palestyny i Syrii 

i dla nich napisał Ewangelię w języku aramejskim. 

Jakub, syn Alfeusza, zwanym także „bratem Pana”, czyli krewnym Jezusa. 

„Brat Pana” był głową Kościoła w Jerozolimie po odejściu Piotra. Paweł 

nazywał go jednym z „filarów” Kościoła. Jest autorem – inspiratorem Listu, 

który nosi jego imię. Stracony w roku 62. 

Szymon, Zelota, zwany także Kananejczykiem, pochodził z wybrzeża 

fenickiego, starożytnej nazwy Kanaan. 

Juda, Tadeusz, brat Jakuba. Jest autorem Listu, prawdopodobnie głosił 

Ewangelię w Fenicji i poniósł śmierć męczeńską niedaleko Beyrutu. 

Maciej, uczeń Jezusa od samego początku, po wniebowstąpieniu wybrany do 

zajęcia w grupie Dwunastu miejsca Judasza zdrajcy. 

I jeszcze o św. Pawle. Tutaj pragnę przypomnieć, że już pisałam o nim i jego 

trzech podróżach misyjnych oraz o więzieniu i śmierci w Rzymie. Św. Paweł 

wraz ze swoimi uczniami tworzy grupę, która w opracowaniach nazywana 

jest Apostołami – misjonarzami. Obok Szawła, który stał się nowym 

człowiekiem o imieniu Paweł, w „Dziejach Apostolskich” występują także: 

Barnaba – Lewita z Cypru, który podróżował z Pawłem; Marek ewangelista; 

Szczepan – pierwszy męczennik; Filip, Sylas, Apollos, Tymoteusz, Tytus, 

małżonkowie Akwila i Pryscylla oraz Łukasz - autor trzeciej Ewangelii i 

Dziejów Apostolskich.                                                                                               

                                                           
                                                                                OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER                                                                                     



  OPOWIADANIE.    ŚLADY NA PIASKU/ SEMAFOR                                     

ŚLADY NA PIASKU 

 Pewien człowiek tuż przed śmiercią zobaczył całe swoje życie. Pojawiło się 

ono w postaci śladów na piasku. Człowiek zauważył, że ślady te raz są podwójne, 

jakby ktoś szedł obok niego, a raz pojedyncze. Zastanowiło go to. Wspomniał różne 

wydarzenia ze swego życia i zwrócił się z pytaniem do Jezusa: 

- Panie, już wiem skąd się wzięły te ślady i co one oznaczają, ale nie rozumiem 

dlaczego są właśnie takie? 

- A czego nie rozumiesz? 

- Bo jak to jest, Panie? Kiedy byłem szczęśliwy i radosny, kiedy wszystko mi 

się układało – szedłeś obok mnie, ale kiedy było mi źle, kiedy życie waliło mi się na 

głowę – szedłem już sam. Gdzie wtedy byłeś, Panie? 

Jezus uśmiechnął się i powiedział cicho: 

- Mylisz się, mój drogi. Nigdy nie byłeś sam, kiedy cierpiałeś. Widzisz, 

te samotne ślady – to są moje ślady, bo to ja niosłem cię wtedy w ramionach… 

SEMAFOR 

Babcia weszła do kościoła, trzymając za rękę wnuczka. 

Odszukała spojrzeniem czerwoną lampkę wskazującą, gdzie znajduje się 

tabernakulum z Najświętszym Sakramentem. Uklękła i zaczęła się modlić. 

Dziecko oczyma wodziło od babci do czerwonej lampki, od lampki do babci. W 

pewnym momencie zniecierpliwiło się: "Babciu! Gdy pojawi się zielony kolor, 

wyjdziemy, dobrze?" 

Ta lampka nigdy nie stanie się zielona. Nieustannie powtarza: "Zatrzymaj się!". 

Jest tam skała. Jedyna prawdziwa skala, na której istoty ludzkie znajdują 

oparcie. Jedyny postój, który daje prawdziwy odpoczynek. "Przyjdźcie do mnie 

wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a JA was pokrzepię". 

Jedyne kazanie Jezusa: "Nawracajcie się!" Oto bowiem królestwo Boże jest 

wśród was".                                            

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

 



ŚW. MAREK EWANGELISTA 

Patron pisarzy, notariuszy, 

koszykarzy i szklarzy 
 

Być może Marek to ów młodzieniec 

z napisanej przez siebie Ewangelii, który 

nocą, gdy Chrystus został pojmany, uciekł, 

gubiąc po drodze odzienie… Marek był 

synem Marii z Jerozolimy. To właśnie 

w domu swej matki, gdzie gromadzili się 

pierwsi wyznawcy Chrystusa wraz 

z apostołami, poznał św. Piotra – księcia 

apostołów”. W roku 45 wyruszył z Barnabą i 

Pawłem na ziemie pogańskie, a dokładnie na 

Cypr, by tam głosić Dobrą Nowinę. Marek 

zostawił jednak swoich towarzyszy i wrócił 

do Jerozolimy, ku ogromnemu 

rozczarowaniu Pawła. Jednak po kilku latach ewangelista Marek ponownie 

trafił na Cypr, by potem udać się do Rzymu, gdzie służył tamtejszemu 

Kościołowi. Pracował jako sekretarz i tłumacz św. Piotra, którego nauczanie 

stanowi podstawę drugiej Ewangelii. Tradycja, choć negowana, czyni z niego 

założyciela Kościoła w Aleksandrii. To właśnie w tym mieście Marek poniósł 

męczeńską śmierć w czasie świąt wielkanocnych – ze sznurem uwiązanym 

wokół szyi był wleczony przez miasto. Jakub de Vorgaine w swej Złotej 

legendzie zapisał: „jego ciało rozszarpywane jest na ziemi, a krew zrasza 

kamienie”. W IX wieku dwóch weneckich kupców sprowadziło do swego 

miasta relikwie ewangelisty. Wkrótce została tutaj wzniesiona bazylika, 

której patronuje św. Marek. 

 W ikonografii jest często przedstawiany w trakcie pisania Ewangelii, 

z lwem u swoich stóp. Ten atrybut jest związany z przywoływanym przez 

Marka św. Janem Chrzcicielem, głuszącym Dobrą Nowinę na pustyni – 

miejsce, gdzie żyje wiele dzikich zwierząt. 



NAUCZANIE KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

 KANON PISMA ŚWIĘTEGO. 

STARY TESTAMENT.  NOWY TESTAMENT. 

 Kanon – to lista ksiąg Pisma Świętego. Samo słowo kanon pochodzi 

z języka greckiego. Nazywano tak narzędzia, które wytwarzały przedmioty, 

były wzorem. Z czasem „kanon” używano w znaczeniu normy. Biblią 

posługuje się wiele wyznań. Najczęściej spotykamy się z świadkami Jehowy, 

którzy chcą „rozmawiać” na temat wiary na podstawie Starego Testamentu. 

Kiedy jednak porównamy tłumaczenia, wydania ich biblii z katolickimi, 

możemy dostrzec różnice. Jak możemy samodzielnie rozpoznać wydanie 

poprawne od innych? Otóż Pismo Święte, jego bohaterowie i teksty Ksiąg są 

tekstami, które dla Żydów, a później dla chrześcijan stały się świętymi. 

 Biblia powstała w ciągu 1000 lat, a ustne przekazy z pokolenia na 

pokolenie ponad 2000 lat. Święta Księga powstała w konkretnej kulturze 

i historii. Księga po księdze towarzyszyła ludowi Bożemu. Równolegle 

powstały inne dzieła religijne, które nie weszły do kanonu Ksiąg 

natchnionych. To daje nam do myślenia: Jakie kryteria musiała spełnić 

Księga,  by znaleźć się wśród Ksiąg natchnionych oraz kiedy ostatecznie 

został ustalony kanon? 

 Odpowiedź na te pytanie formuje opinię, po czym rozpoznać, że 

wydanie jest katolickie – nasze? W historii kanonem nazywano zbiór pism 

religii żydowskiej i chrześcijańskiej uważanych za natchnione przez Pana 

Boga. Księgi natchnione powstające przed narodzeniem Jezusa Chrystusa 

nazwano Starym Testamentem te zaś, które opisywały Jego życie, działalność 

i nauczanie zyskały miano Nowego Testamentu. Księgi, które nie weszły w 

skład kanonu, zwane są apokryfami. 

 KKK: Tradycja apostolska pozwoliła Kościołowi rozpoznać jakie 

pisma powinny być zaliczone do Ksiąg Świętych. 

STARY TESTAMENT (46 Ksiąg). Chrześcijanie, których liczba szybko 

rosła, posługiwali się Biblią tłumaczoną na język grecki – tłumaczenie zwane 

Septuaginta. Została przetłumaczona 200 lat przed narodzeniem Pana Jezusa 

i dołączono do niej ksiąg. 



NOWY TESTAMENT (27 Ksiąg). Powstał w pierwszych dziesięcioleciach 

po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Najstarsza (św. Marka) 

powstała około 51 r., najmłodsza (św. Jana) na początku II w. Ciekawie 

wygląda popularyzowanie Nowego Testamentu. Przykładem „reklamy” jest 

List św. Pawła do Kolosan. Święty Piotr także pisze o Listach św. Pawła. A 

zatem już wtedy działo się to, co dzieje się wśród współczesnych ludzi 

zainteresowanych wzrostem wiary. Informowano i polecano literaturę. 

Kanony Ksiąg Pisma Świętego powstały już od połowy II w. (Kanon 

Muratoriego). Pierwsza jest „Księga Kanoniczna” – zbiór Ksiąg Biblii, 

zasady wiary, liturgii – ta nieomylna reguła wiary powstała w I w. 

Kryteria kanonu streszcza 5 punktów: 

1. Tradycja bosko-apostolska. 

2. Stosowanie Księgi w chrześcijańskiej liturgii. 

3. Apostolskie pochodzenie (autorem nie musiał być apostoł). 

4. Budująca treść. 

5. Powszechność używania. 

 Oficjalnie określenie kanonu Biblii zostało ogłoszone na Soborze we 

Florencji w 1441 roku przez papieża Eugeniusz IV. Sprawa dotyczyła 

powrotu do Kościoła pewnej grupy (jakobitów) i przy spisywaniu Dekretu 

dołączono listę ksiąg Pisma Świętego. Natomiast jako dogmat ogłoszono  

Kanon 100 lat później – 1546 roku – na Soborze Trydenckim. Do powstania 

Kanonu przyczyniły się problemy zaistniałe w XVI w. wraz z powstaniem 

wyznań protestanckich. Katolicy zgodnie z tradycją pozostali z Biblią grecką 

– Septuagintą, natomiast protestanci oparli się o starą Biblię hebrajską. W ten 

sposób pominięto wiele (7) Ksiąg, które powstały później. Nasz Stary i Nowy 

Testament składa się z 72. Są one zgodne z tradycją, zastosowaniem w 

historycznym sensie, pochodzą z kręgu apostolskiego. 

 W następnym odcinku skupimy się na przedstawieniu jedności 

Starego i Nowego Testamentu.        

     

 
                                                                             OPRACOWAŁA: BARBARA CARTER 



WIARA A NOWE TECHNOLOGIE 

EDUKACJA MEDIALNA – ODPOWIEDŹ NA  

TECHNOLOGICZNE NIEPOKOJE WSPÓŁCZESNOŚCI 

Lęk technologiczny 

 
 

 Każdy nowy wynalazek techniczny może wywoływać na początku 

niepokoje. Poczucie niepokoju w związku z nowymi technologiami przewija się w 

historii od dawna. Taki sam odruch lęku musiał mieć człowiek, który jako pierwszy 

zobaczył koło. Pomyślał pewnie, że zatracimy umiejętność chodzenia. Podobne 

obawy żywił król Tamuz opisany przez Platona w Fajdrosie dostrzegał zarówno 

szanse, jak i zagrożenia wynalazku pisma. Jego zdaniem pismo oduczy ludzi 

zdolności zapamiętywania. 

 Lęk jest rodzajem stanu emocjonalnego, szczególną formą strachu 

pojawiającą się wtedy, gdy sygnały niebezpieczeństwa są niewyraźne. Osoba nie 

wie, co i skąd jej grozi oraz nie ma sposobów obrony. Zagrożenia technologiczne 

wydają się właśnie subtelne i ledwie zauważalne na początku. Ich konsekwencje 

kulturowe i antropologiczne pojawiają się dopiero później. 

 Nasze obawy potęguje fakt, że nowe technologie dotyczą bezpośrednio 

naszego życia – zwłaszcza w jego sferze zawodowej. Bez ich znajomości możemy 

mieć trudności w znalezieniu pracy, utrzymaniu siebie i rodziny, jak obecnie 

zdarza się w przypadku osób, które nie potrafią sprawnie korzystać z komputera. 

Nowe technologie mogą budzić inne niepokoje egzystencjalne. Wywierają wpływ 

na kondycję człowieka – na to, kim jest, jak myśli i czuje, jak przeżywa siebie, 

świat wartości i relacje z Bogiem. Obawiamy się o osobisty i społeczny rozwój, o 

wychowanie naszych dzieci i uczniów. Inny problem, to często podnoszona 

kwestia manipulacji czy szkodliwego wpływu mediów na naszą psychikę, postawy 

moralne, tradycyjny system wartości czy wiarę w Boga.  

 

                                                  

                                                                                     OPRACOWAŁ: ARTUR BARTNIK 



KOLOROWANKA 

 

 

 

Św. Marek Ewangelista 

PRZYJEMNEJ ZABAWY 



PRZEPISY KULINARNE I „ZDROWE” PORADY 

PRZEPISY Z JABŁKAMI 

Konfitura z jabłek 

Składniki: 

- 2 kg jabłek papierówek 

- ½ szklanki wody 

- 60 dag cukru 

- sok wyciśnięty z 2 cytryn 

- po łyżeczce kardamonu i cynamonu 

 

 

Pierożki z jabłkiem 

Składniki na ciasto: 

- 4 szklanki mąki 

- 250g masła 

- 70g świeżych drożdży 

- szklanka śmietany 

- jajko plus jajko do posmarowania 

- aromat waniliowy 

- 2 łyżki cukru 

Nadzienie: 

- 1 kg jabłek 

- szklanka cukru 

- łyżeczka cynamonu                                                   

 

                                                 

 

 

                                                  KORZYSTANO Z MIESIĘCZNIKA: SZLACHETNE ZDROWIE 

Składniki ciasta zagniatamy i odstawiamy. 

Obrane jabłka ścieramy na tarce jarzynowej, 

dodajemy cukier, mieszamy i odstawiamy na 

30 minut. Następnie odciskamy z soku i 

mieszamy z cynamonem. Ciasto 

rozwałkowujemy na grubość 0,5cm, 

wycinamy krążki, na środku kładziemy 

łyżeczkę jabłek, składamy na pół i zlepiamy. 

Przekładamy na blachę wyłożoną papierem 

do pieczenia i odstawiamy do wyrośnięcia. 

Wierzch smarujemy jajkiem i pieczemy 15-

20 minut w 
150 st. C. 

Jabłka wydrążamy, kroimy na kawałki, 

przekładamy do garnka, podlewamy 

wodą i prażymy. Następnie przecieramy 

przez sito, dodajemy przyprawy, sok z 

cytryny, cukier i gotujemy 10 minut. W 

trakcie gotowania często mieszamy. 

Gorące jabłka przekładamy do słoików i 

szczelnie zakręcamy. 
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