
*  Parafia p.w. św. Mikołaja w Świebodzicach  *  nr 7(21)  *  lipiec 2018  *

Pod wspólnym dachem nieba
W piątek 25 maja odbył się w naszym mieście  II 

Świebodzicki Dzień Akceptacji  i  Zrozumienia  „Pod 
wspólnym dachem nieba” organizowany przez Zespół 
Szkół Specjalnych. Uroczyste świętowanie rozpoczę-
ło się Mszą Świętą pod przewodnictwem ks. dziekana 
Józefa Siemasza w parafii pw. św. Apostołów Piotra 
i Pawła. W sposób szczególny modlitwą objęto wszyst-
kie osoby przeżywające trudności z powodu choroby, 
niepełnosprawności  i  niedostatku.  Uczniowie  zaś 
w ciekawy i poruszający sposób przypomnieli zgro-
madzonym motyw Chrystusa jako Dobrego Pasterza, 
wytrwale  czekającego  na  swoje  owce. Następnie 
w rynku zawiązano wspólny marsz, w którym aktywnie 
wzięli udział nie tylko wszyscy uczniowie i nauczycie-
le Zespołu Szkół Specjalnych, ale również delegacje 
z innych świebodzickich szkół i przedszkoli, przedsta-
wiciele władzy  oraz mieszkańcy  naszego miasta. 

Uczestnicy marszu  na  znak  jedności  z wszystkimi 
osobami niepełnosprawnymi połączyli się niebieską 
wstęgą,  która  oplotła mury  ratusza,  tworząc  „krąg 
życzliwości”.  (cd. na str. 2)

(cd. na str. 2)

Pielgrzymka do Rychwałdu
W sobotę 9 czerwca, w litur-

giczne wspomnienie Niepokala-
nego Serca Maryi, grupa modli-
tewno-pielgrzymkowa  wraz 
z opiekunem ks. Piotrem Ochoń-
skim zorganizowała jednodnio-
wą pielgrzymkę do Rychwałdu, 
do wyjątkowo pięknego sanktu-
arium położonego  na Żywiec-
czyźnie u podnóża Beskidów.
Naszą pielgrzymkę rozpoczę-

liśmy  już  z  samego  rano,  bo 
zbiórka i wyjazd z ul. Piłsudskie-
go miał miejsce o 5 rano. W cza-
sie kilkugodzinnej drogi do Ry-
chwałdu nie zabrakło modlitwy 
różańcowej, śpiewów i czasu na 
sen oraz odpoczynek. 
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(cd. ze str. 1)
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Po  tym  radosnym geście  zawiązania wspólnoty, 
uczestnicy marszu udali się w kierunku Parku Miej-
skiego, unosząc na swych dłoniach niebieską płachtę, 
będącą  nawiązaniem do  hasła  przewodniego  tego 
spotkania. W parku nie zabrakło miejsca na wspólne 
świętowanie  –  śpiewy,  zabawy  oraz  poczęstunek, 
a wszystko to w duchu jedności i radości ze wspólne-
go spotkania.
Cieszymy się, że kolejna już edycja Świebodzickie-

go Dnia Akceptacji  i Zrozumienia cieszyła się dużą 
przychylnością  i  otwartością  społeczności  naszego 
miasta. Mamy nadzieję, że święto to na stałe zapisze 

się w  dorocznym  kalendarium ważnych wydarzeń 
Świebodzic.

Elżbieta Dziakowicz

Pod wspólnym dachem nieba

Do miejsca  docelowego  nasza 
grupa  dotarła  o  10:30. Od  razu 
wszyscy skierowali się do Bazyliki 
Mniejszej, po to by przywitać się z 
Matką Bożą Rychwałdzką i podzię-
kować  za  szczęśliwy  dojazd  do 
Sanktuarium. Następnie wysłucha-
liśmy historii miejscowej  świątyni, 
w tym zwłaszcza cudownego Ob-
razu Matki Bożej Rychwałdzkiej – 
Pani Ziemi Żywieckiej. O godz. 11 
miała  miejsce  uroczysta  Msza 
Święta. Przewodniczył jej miejsco-
wy  franciszkanin  o.  Piotr,  który 
poprzednio przez wiele lat posługi-
wał jako misjonarz w Uzbekistanie. 
On  to wygłosił  do  nas  okoliczno-
ściową homilię, której słowa skie-
rował przede wszystkim do grupy 
pierwszokomunijnych  dzieci  z 
Częstochowy,  które  również  tego 
dnia wybrały się na pielgrzymkę do 
rychwałdzkiej  świątyni w celu po-
dziękowania  za  dar  sakramentu 
Komunii Świętej. W kazaniu pod-
kreślona  została  zwłaszcza  rola 
rodziców w wychowaniu  swoich 
pociech w wierze katolickiej, gdyż 
to właśnie oni jako piersi uczą swe 
dzieci słów modlitw oraz podstaw 
naszej wiary.  Jednak,  zgodnie ze 
słowami o. Piotra, rola rodziców nie 
ogranicza się tylko do podania su-
chej wiedzy lecz przede wszystkim 
polega na żywym przykładzie wiary, 

który ma być spójny z przekazywa-
nymi  treściami. Po błogosławień-
stwie, jak w każdą sobotnią Mszę 
Świętą składkową, odbyło się na-
maszczenie rychwałdzkim olejkiem 
radości. Olejek ten jest miejscowym 
sakramentalium  i  namaszczenie 
nim ma pomóc wzrastać w wierze 
i strzec wiernych od złych mocy. Po 
tym obrzędzie nasi pielgrzymi mie-
li  trochę  czasu  wolnego,  który 
można było wykorzystać na zwie-
dzanie  świątyni,  przykościelnych 
kaplic, czy wystawy stałej dot. ry-
chwałdzkiej  bazyliki mieszczącej 
się w  jednej  z  dwóch  okazałych 
wież  kościelnych. W  tym  czasie 
można było także zaopatrzyć się w 
dostępne w  świątynnym sklepiku 
dewocjonalia oraz zakupić w pobli-
skiej zielarni znane na całą Polskę 
zioła o. Grzegorza Sroki. Punktual-
nie o 13:30 nasza grupa spotkała 
się  przed Bazyliką  i  po  zrobieniu 
pamiątkowego zdjęcia i odmówie-
niu krótkiej modlitwy wszyscy uda-

liśmy się do źródełka i figurki Matki 
Bożej, gdzie odśpiewaliśmy majów-
kę. Następnie  dzięki  uprzejmości 
Ojców Franciszkanów napaliliśmy 
ognisko przy plebanijnych zabudo-
waniach  i  zgodnie z naszą utartą 
tradycją zjedliśmy wspólny posiłek. 
Po  nim  około  godziny  15-nastej 
miało miejsce  pożegnanie  z Ry-
chwałdzkim Sanktuarium i wyjazd 
do  Świebodzic.  Także  w  czasie 
drogi powrotnej nie zabrakło śpie-
wów, czy słów modlitwy koronką do 
Bożego Miłosierdzia. Ostatecznie 
wróciliśmy do naszego miasta oko-
ło  godziny  20.00.  Wszystkim 
uczestnikom pielgrzymki serdecz-
nie  dziękujemy  za  możliwość 
wspólnej modlitwy  i  jednocześnie 
zapraszamy do kolejnych pielgrzy-
mek organizowanych przez naszą 
grupę pielgrzymkowo-modlitewną 
o których oczywiście będziemy na 
bieżąco informować.

Ks. Piotr Ochoński

Pielgrzymka do Rychwałdu
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Poświęcenie salki dla Odnowy w Duchu Świętym
Dzień 14 czerwca był długo wyczekiwany przez 

wspólnotę odnowy w Duchu Świętym w naszej 
parafii. W tym dniu ks. Piotr Ochoński dokonał 
poświęcenia  salki,  która  przeszła  kapitalny  re-
mont.  Została  odnowiona  podłoga,  na  której 
położono panele, pomalowano ściany, zakupiono 
nową szafę i zawieszono nowe klosze. Do tego 
zawisły dwa nowe obrazy ukazujące Matkę Bożą 
Częstochowską i św. Jana Pawła II.

W  imieniu  księdza Piotra  oraz wszystkich  członków 
wspólnoty, z całego serca pragniemy podziękować wszyst-
kim anonimowym darczyńcom, dzięki którym ten remont 
mógł zostać zrealizowany. Osobom wykonującym wszelkie 
remontowe prace. Szczególne słowa wdzięczności kieru-
jemy pod adresem Pana  Jarosława Karolczaka,  który  – 
dosłownie i w przenośni – uratował nam życie, zgadzając 
się na położenie płyt PCV i wyłożeniu paneli. Wszystkim 
z serca składamy Bóg zapłać.

Pragnę  państwu  polecić  kolejne  książki  godne 
uwagi. „Opowiem Ci o moim Chrystusie” –  to 
książka napisana przez O.S. C. Napiórkowskiego.
Kaplica, w której odbyły się rekolekcje, była uboga. 
Nad ołtarzem wisiał prosty drewniany krzyż z wize-
runkiem Chrystusa. Spojrzałem na Niego. Wtedy 
właśnie po raz pierwszy spojrzałem na Chrystusa 
nie jak na drewnianą lalkę, ale oczami duszy zoba-
czyłem żywego, zbroczonego krwią, skatowanego 
Człowieka-Boga, który umarł z miłości do mnie. Do 
oczu napłynęły mi łzy – łzy szczęścia, że znalazłem 
Miłość  (a  raczej Miłość mnie odnalazła),  i  żal  za 
swoje dotychczasowe grzeszne, egoistyczne życie. 
Zrozumiałam,  jaką  dla  Boga  stanowią wartość, 
skoro ofiarował za mnie swojego Jedynego Syna. 
Wiedziałam, że to On, Jezus, zaprosił mnie, aby mi 
osobiście opowiedzieć o swojej miłości.
Ks. Tomasz: Życie potwierdza prawdę Ewangelii. 
To  kapłan  z  kilkunastoletnim stażem duszpaster-
skim, nie przestaje być zafascynowany obecnością 
Boga w życiu ludzi. Autor daje świadectwo miłości 

Boga, który jest rozkochany w człowieku i w prze-
dziwny czasami sposób przypomina mu o swojej 
czułej  obecności.  Bóg wyrywa  szatanowi  swoje 
dzieci. Dzieje się to niekiedy w sposób cichy, ledwie 
widoczny, a innym razem tak cudownie, że ludzie 
zmieniają swoje życie o 180 stopni! Te historie wy-
darzyły  się  naprawdę,  chwytają  za  serce,  uczą 
pokory, wdzięczności, modlitwy.
A.  Palla:  Sukces w  twoich  rękach.  Sukces  jest 
ucieczką od miernoty i niepowodzenia, a nie drabi-
ną do bogactwa czy znaczenia. Prawdziwy sukces 
polega  na  rozwinięciu  danego  nam przez Boga 
potencjału, dlatego jest tak indywidualny, jak różne 
są nasze pasje i osobowości. Książka ta dopomoże 
ci odnaleźć życiową misję oraz rozwinąć potrzebne 
do jej realizacji talenty. Pod warunkiem, że szczerze 
pragniesz wzrostu. Większość ludzi odbiera status 
quo, choć to recepta na regres. Tylko niewielu ma 
silne pragnienie, aby wzrastać – ta książka jest dla 
nich.

KsiążKi waRte PRzeCzytania

Elwira Kirklo-Rusek
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Dzień DzieCKa
Wspaniała  pogoda, moc atrakcji,  dmuchańce, 

trampoliny, gry i zabawy, a do tego występ iluzjo-
nisty i wielka loteria – mali świebodziczanie z pew-
nością mogą  potwierdzić,  że  tegoroczny  piknik 
z okazji Dnia Dziecka był – jak zawsze – bardzo 
udany.
Festyn odbył się 2 czerwca w Parku Miejskim, 

a na zabawę z okazji najweselszego święta w roku 
zaprosili  naszych milusińskich burmistrz Bogdan 
Kożuchowicz oraz radni Rady Miejskiej.
Zabawa w parku poprzedzona została skromnym 

w tym roku Marszem dla Życia i Rodziny, zorgani-
zowanym przez parafię pw. św. Mikołaja.
 – To najmilszy dzień w roku, życzę wam kocha-

ni wspaniałej  zabawy,  poza  tym pamiętajmy,  że 
życzenia z okazji Dnia Dziecka dotyczą nas wszyst-
kich  –  bo wszyscy  byliśmy albo nadal  jesteśmy 
dziećmi  – mówił  burmistrz  otwierając  zabawę 
wspólnie z księdzem dziekanem Józefem Siema-
szem.
Wspaniałe atrakcje, przygotowane przez orga-

nizatorów,  zachęcały  do  aktywnego  spędzenia 
czasu  były  ogromne gry  planszowe,  na  których 
dzieci mogły zagrać razem ze swoimi rodzicami, 
szachy, dmuchańce, eurobungee, kącik sportowy 
przygotowany przez MKS Victoria Świebodzice, 
malowanie buziek, wielkie bańki, animacje na sce-
nie,  konkursy, występy dzieci  z  sekcji  tanecznej 
Miejskiego Domu Kultury, a gdy się nasi milusińscy 
zmęczyli  się nieco  i zgłodnieli – czekały na nich 
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pyszne kiełbaski, przygotowane przez naszych 
radnych. Za grillami stanęli Wiceprzewodniczący 
RM Zdzisław Pantal  i  Jan Klepiec  oraz  radni 
Teresa Małecka, Zofia Marek, Sławomir Łukaw-
ski, Jarosław Dąbrowski, Piotr Krzyśpiak, Marek 
Jakubina, Jerzy Kirklo, Zbigniew Opaliński, Da-
riusz Błaszczyk, Jacek Żygłowicz, Marek Gąsior 
oraz Zastępca Burmistrza Miasta Krystian Wo-
łoszyn.
– To już tradycja, że my, radni, podczas tego 

pikniku serwujemy kiełbaski, mamy też popcorn. 
Wszystko  po  to,  żeby  dzieci  jak  najlepiej  się 
bawiły  – mówią  radni,  którzy  uwijali  się  przy 
grillu  naprawdę  dzielnie,  i  z  całą  pewnością 
można  potwierdzić,  że  nakarmili  wszystkich 
uczestników festynu– zarówno małych, jak i du-
żych.
Na deser pikniku były jeszcze dwie wspaniałe 

atrakcje to występ iluzjonisty Damiana Kościa, 
uczestnika telewizyjnego show Mam talent. Ar-
tysta  zabrał  nas  do  świata magii,  prezentując 
ciekawe triki, a przy tym okazał się także weso-
łym  rozmówcą. Ostatnią  atrakcją  festynu było 
losowanie nagrody głównej – roweru, ufundowa-
nego przez burmistrza Bogdana Kożuchowicza. 
Los uśmiechnął  się do  Ignacego Glińskiego – 
serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy wszystkim  za  udział w  pikniku 

i zapraszamy na kolejne miejskie wydarzenia – 
już w najbliższy weekend odbędzie się Festiwal 
Sztuki i Rzemiosła Targira-art., a za dwa tygodnie 
doroczne święto miasta, czyli Dni Świebodzic.

Agnieszka Bielawska-Pękala
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Jak Bóg mówi do nas?
23 marca 1857 roku w jednym z 

nowojorskich domów  towarowych 
uruchomiono pierwszą windę. Dzię-
ki pionierskiej pracy Eliasza Otisa 
ten nowy rodzaj transportu przeno-
sił w górę i w dół klientów pięciopię-
trowego budynku, poruszając się z 
zawrotną  prędkością  dwunastu 
metrów na minutę. Sukces windy 
Otisa  zainaugurował  nową erę w 
budownictwie i po upływie niespeł-
na piętnastu lat funkcjonowały już 
dwa tysiące wind. Wkrótce pojawi-
ły  się  pierwsze  drapacze  chmur, 
przeobrażając  krajobraz wszyst-
kich większych miast. Można po-
wiedzieć,  że Eliasz Otis  poprzez 
swój  wynalazek  zmienił  świat! 
Dzięki  istnieniu windy  ludzie  nie 
musieli  już przemierzać niezliczo-
nych  stopni  po  to,  by  dotrzeć  do 
celu. Robotnicy nie musieli ryzyko-
wać zdrowia i życia, nosząc ciężkie 
i nieporęczne pakunki na wyższe 
piętra  fabryk. Wzrosła wydajność 
pracy,  poprawiło  się  bezpieczeń-
stwo, pojawiły się kolejne  innowacje. 
Okazało się, że zasada:  „nie mu-
sisz  się  napracować,  by  dotrzeć 
do celu”, jest prostą drogą do suk-
cesu.
Jest  to doskonała analogia na-

szego podejścia  do Bożego daru 
objawienia. Możemy poświęcić całą 
swoją energię na to, by zrozumieć 
Boga  i  Jego plan  zbawienia oraz 
starać się zachować Jego przyka-
zania.  Jest  to  porównywalne  ze 
wspinaniem  się  po  niezliczonych 
stopniach  schodów. Drugą  opcją 
jest wejście do windy i przyciśnięcie 
guzika.
Co mamy zrobić, żeby otworzyć 

się na Boże objawienie? Gdzie jest 
przycisk tej windy? W tym artykule 
chcemy przyjrzeć się trzem najważ-
niejszym  sposobom  działania 
„ Bożej  windy”  –  przez  stworze-
nie,   Pismo Święte  i Tradycję Ko-
ścioła.

GŁOs stwORzenia
Stworzenie  jest  prawdziwym 

cudem.  Jest  także  objawieniem 
Boga. Wszystko,  co  znajduje  się 
wokół nas, a także w nas samych 
— piękno kwiatów, śpiew ptaków, 
ośnieżone  szczyty  gór, majestat 
niebios, jak i bijące serce, sprawne 
dłonie  czy  niezwykłe  zdolności 
naszych umysłów – kieruje nas ku 
Temu, który to stworzył.
Zastanów się przez chwilę nad 

tym,  co mówi  nauka  o  naszym 
DNA. Każda komórka ciała ma w 
sobie cząsteczkę DNA, zawierają-
cą niepowtarzalny kod genetyczny 
determinujący wzrost,  kolor wło-
sów,  kolor  oczu, mocne  i  słabe 
strony naszego organizmu, a nawet 
w dużym wydajność pracy, popra-
wiło się bezpieczeństwo, pojawiły 
się kolejne innowacje. Okazało się, 
że zasada: „nie musisz się napra-
cować,  by  dotrzeć  do  celu”,  jest 
prostą drogą do sukcesu.
Jest  to doskonała analogia na-

szego podejścia  do Bożego daru 
objawienia. Możemy poświęcić całą 
swoją energię na to, by zrozumieć 
Boga  i  Jego plan  zbawienia oraz 
starać się zachować Jego przyka-
zania.  Jest  to  porównywalne  ze 
wspinaniem  się  po  niezliczonych 
stopniach  schodów. Drugą  opcją 
jest wejście do windy i przyciśnięcie 
guzika.
Co mamy zrobić, żeby otworzyć 

się na Boże objawienie? Gdzie jest 
przycisk tej windy? W tym artykule 
chcemy przyjrzeć się trzem najważ-
niejszym sposobom działania „Bo-
żej windy” – przez stworzenie, Pi-
smo Święte i Tradycję Kościoła.

GŁOs stwORzenia
Stworzenie  jest  prawdziwym 

cudem.  Jest  także  objawieniem 
Boga. Wszystko,  co  znajduje  się 
wokół nas, a także w nas samych 
— piękno kwiatów, śpiew ptaków, 

ośnieżone  szczyty  gór, majestat 
niebios, jak i bijące serce, sprawne 
dłonie  czy  niezwykłe  zdolności 
naszych umysłów – kieruje nas ku 
Temu, który to stworzył.
Zastanów się przez chwilę nad 

tym,  co mówi  nauka  o  naszym 
DNA. Każda komórka ciała ma w 
sobie cząsteczkę DNA, zawierają-
cą niepowtarzalny kod genetyczny 
determinujący wzrost,  kolor wło-
sów,  kolor  oczu, mocne  i  słabe 
strony naszego organizmu, a nawet 
w  dużym  stopniu  „okablowanie” 
mózgu.  Każda  cząsteczka DNA, 
złożona z dwóch pasm owiniętych 
wokół  siebie,  rozwinięta miałaby 
około dwóch metrów, a gdybyśmy 
rozciągnęli wszystkie  swoje  czą-
steczki DNA, powstałby łańcuch o 
długości  dwukrotnie większej  niż 
średnica  układu  słonecznego. A 
wszystko to znajduje się wewnątrz 
każdego z nas! Cała ta informacja 
genetyczna  jest  dokładnie  znana 
przez Boga i przez Niego zaplano-
wana.
Już samo rozważanie cudu na-

szego DNA wystarczy, by napełnić 
nas podziwem nad głębią wiedzy 
Boga o nas oraz nad tym, jak blisko 
jest On związany z naszym życiem. 
Podobne uczucia może wzbudzić 
w  nas  kontemplacja  ogromu 
wszech świata – ponad 100 miliar-
dów planet krążących wokół miliar-
dów gwiazd – i to jedynie w naszej 
galaktyce! A astronomowie szacują 
ilość galaktyk we wszechświecie na 
100 do 200 miliardów. Ten ogrom 
daje nam wyobrażenie, jak wielki i 
pełen majestatu jest nasz Bóg.
Poprzez  zjawiska  tak  nam bli-

skie, jak nasze własne DNA, i tak 
wspaniałe,  jak  bezmiar  kosmosu, 
przemawia  do  nas Bóg Stwórca. 
Poprzez stworzenie objawia swoją 
moc, wielkość i wspaniałość. Mówi 
nam też, że nas kocha, że nas zna, 
że trzyma nas w swojej dłoni.
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Dobrym nawykiem  jest  spoglą-
danie co wieczór w niebo, na bezlik 
jaśniejących gwiazd. Podczas spa-
ceru przyglądaj się mijanym drze-
wom, kolorowym kwiatom, jasnemu 
słońcu,  które  daje  wszystkiemu 
wzrost. Kontempluj ogrom i bezkres 
morza, piękno jezior, rzek i strumie-
ni. Czy Boże  stworzenie  nie  jest 
godne  podziwu?  Nasz  wielki  i 
wspaniały Bóg pozwala nam oglą-
dać  przepiękny  spektakl  swojej 
chwały po to, by przyciągnąć nas 
do siebie.

 żywe sŁOwO
Oprócz „bezsłownego” objawie-

nia,  jakim  jest  świat  stworzony, 
otrzymaliśmy także bezcenne sło-
wa Pisma Świętego. Pismo Święte 
mówi nam o Bogu, o tym, kim On 
jest i jak bardzo nas kocha. Objawia 
nam, że ma On pełen miłości plan 
dla swojego Kościoła i dla każdego 
z nas. Zapewnia, że Bóg, potężny 
i pełen majestatu, jest także cierpli-
wy, bogaty w miłosierdzie  i  skory 
do przebaczania. Opisując wspa-
niałe  cechy Boga, Pismo Święte 
przytacza  szereg  historii,  które 
mówią nam o Jego sercu pełnym 
miłości i miłosierdzia. Opowiada o 
wyzwoleniu  Izraelitów  z  niewoli 
egipskiej.  Przypomina,  jak  Bóg 
przywoływał  swój  lud  do  siebie 
przez proroków, jak go prowadził i 
upominał, przygotowując na nadej-
ście Mesjasza. Opowiada, jak Je-
zus wypełnił  wszystkie  obietnice 
Starego Testamentu. Jak powołał i 
kształtował swoich uczniów, jak li-
tował  się  nad  ludzką  biedą,  jak 
karmił,  uzdrawiał  i  przebaczał.  I 
wreszcie relacjonuje mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa.
Wszystkie te opowieści pokazu-

ją,  jak  Bogu  na  nas  zależy,  jak 
przez cały czas towarzyszy nam w 
drodze  do  niebieskiej  ojczyzny. 
Każda z nich może przemówić do 
nas  osobiście,  odwołując  się  do 
naszych własnych potrzeb, proble-
mów, nadziei i lęków.

Przytoczmy tu słynne wydarze-
nie z życia wielkiego św. Augusty-
na.  Będąc  człowiekiem  bardzo 
wykształconym, pokładającym całą 
ufność w swojej wiedzy, miał pro-
blemy z otwarciem się na ideę ko-
chającego Boga, który chce mówić 
do niego osobiście. Nie stronił też 
od  hulanek  i  swawoli.  Pewnego 
dnia usłyszał głos dziecka mówią-
cy:  „Weź  i  czytaj”.  Ponieważ  w 
pobliżu nie było nikogo, Augustyn 
pomyślał, że może jest to przesła-
nie od Boga. Otworzył więc Biblię i 
natknął  się  na  werset  z  Listu 
św.  Pawła  do  Rzymian:  „Żyjmy 
przyzwoicie jak w jasny dzień: nie 
w  hulankach  i  pijatykach,  nie  w 
rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni 
i zazdrości. Ale przyobleczcie się w 
Pana  Jezusa  Chrystusa  i  nie 
troszczcie się zbytnio o ciało, do-
gadzając  żądzom”. To  słowo  tak 
bardzo poruszyło serce Augustyna, 
że oddał Panu całe swoje życie.
Bóg  chce  przemawiać  do  nas 

przez Pismo Święte, podobnie jak 
przemówił do Augustyna. Może nie 
zawsze efekt  będzie  tak mocny  i 
spektakularny, jak nawrócenie Au-
gustyna, ale słowo Boże z pewno-
ścią nie jest bezowocne. Przemie-
niło ono życie niejednego człowie-
ka. Dlatego warto się nim karmić, 
warto je czytać i rozważać.

żywa tRaDyCJa
Trzecim,  obok  stworzenia  i  Pi-

sma Świętego, sposobem objawia-
nia się Boga, jest święta Tradycja 
naszego  Kościoła.  Określenie 
„święta Tradycja”  dotyczy  nauki 
Jezusa zachowanej przez Aposto-
łów i przekazywanej z pokolenia na 
pokolenie. W połączeniu ze spisa-
nym słowem Pisma Świętego, daje 
nam ona pełniejszy obraz tego, kim 
jest  Bóg,  w  jaki  sposób  pragnie 
udzielać  nam  swoich  łask,  i  jak 
wygląda święte i pełne pokoju ży-
cie,  do  którego On  nas wzywa. 
Przypomnij  sobie, w  jaki  sposób 
przekazywali  ci  swoją mądrość 

rodzice  i  dziadkowie  – może po-
przez  historie  z własnego  życia, 
może poprzez sposób obchodzenia 
świąt czy uroczystości rodzinnych. 
Nawet to, czym kierowali się nada-
jąc imiona swoim dzieciom, może 
nam wiele o nich powiedzieć, po-
dobnie jak ich codzienne zwyczaje 
–  poranna  kawa,  rozmowy  przy 
stole czy ulubione programy  tele-
wizyjne.
Każda z tych tradycji ukazywała 

ci, co to znaczy być członkiem tej 
konkretnej  rodziny. Wyrażała  po-
glądy, przekonania i wartości, jaki-
mi rodzina żyła. A ponieważ była to 
twoja  rodzina,  ukazywała  ci  tak-
że, kim jesteś i w jaki sposób masz 
żyć.
Przenosząc to na grunt Kościoła, 

zauważmy, że doskonałym przykła-
dem  tego, w  jaki  sposób Kościół 
przez pokolenia żyje Pismem Świę-
tym, jest Msza święta. Nasza litur-
gia  sięga  korzeniami  starotesta-
mentalnych  opisów Paschy  oraz 
słów  Jezusa  podczas Ostatniej 
Wieczerzy. Uczestnicząc we Mszy 
świętej,  dołączamy  do  długiego 
szeregu wierzących i świętych, do 
nierozerwalnego  łańcucha wiary  i 
kultu  Boga. Chociaż  język Mszy 
świętej ulegał zmianom, a niektóre 
obrzędy pojawiały się i zanikały, to 
w swojej  istocie każda celebracja 
eucharystyczna pozostawała wier-
na Ewangelii. I  jest to najważniej-
sza Tradycja, przez którą Bóg daje 
nam swoje objawienie.

BÓG Jest HOJny
Spójrz,  na  jak wiele  sposobów 

Bóg  objawia  siebie.  Zobacz,  jak 
bardzo pragnie  znaleźć drogę do 
twojego serca i wejść w twoje życie. 
Nie myśl, że aby do Niego dotrzeć, 
musisz wspiąć się po niezliczonych 
stopniach schodów. On sam scho-
dzi ci na spotkanie i mocą swojego 
objawienia gotów jest wynieść cię 
tam, gdzie przebywa.
Jak hojny  i wspaniały  jest nasz 

Bóg!
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Niedziela, 1 lipca
Gdybyś miał jednym słowem opisać dzisiejszą historię uzdrowienia kobiety, to jak by ono brzmiało? Wiara? 

Dotyk? Moc? Każde z nich dobrze streszcza to, co się jej przydarzyło, ale dziś spróbujmy spojrzeć na tę sy-
tuację z jeszcze innego punktu widzenia. Zwróćmy uwagę na to, jak wielka była jej determinacja.
Kobieta, która od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi i z tego powodu musiała trzymać się na uboczu, teraz 

dzielnie przeciskała się przez tłum, ponieważ wierzyła, że Jezus może ją uzdrowić. Usiłowała za wszelką cenę 
dotrzeć do Jezusa – i nie doznała zawodu!
W Piśmie Świętym spotykamy także inne osoby działające z podobną determinacją. Jedną z nich była ko-

bieta kananejska, która nie zrażając się odmową Jezusa, usilnie nalegając, wyprosiła w końcu uzdrowienie 
dla  swojej  córki.  Inni  to na przykład niewidomy Bartymeusz,  jawnogrzesznica czy dziesięciu  trędowatych. 
Wszyscy oni pokonywali przeszkody w dotarciu do Jezusa, dzięki czemu otrzymali upragnione łaski.
Spójrzmy teraz na reakcję Jezusa w stosunku do tych osób. Do kobiety kananejskiej powiedział: „O niewia-

sto, wielka jest twoja wiara”.
Do Bartymeusza: „Twoja wiara cię uzdrowiła”. Do jawnogrzesznicy: „Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju”. 

Do  trędowatego, który  jako  jedyny powrócił, by Mu podziękować, powiedział:  „Wstań,  idź,  twoja wiara cię 
uzdrowiła”. A do kobiety z dzisiejszej Ewangelii: „Córko, twoja wiara cię ocaliła”.
W każdym z tych przypadków Jezus powiedział zainteresowanym, że to wiara sprawiła, że zostali uzdro-

wieni. Wiemy, oczywiście, że to Jezus ich uzdrowił, ale widzimy też, że Jego moc objawiła się dlatego, że ludzie 
ci szli do Niego z wielką wiarą, przezwyciężając wszelkie przeszkody. Gdyby nie ich wiara i determinacja, być 
może w ogóle nie zostaliby uzdrowieni!
Weźmy dziś wzór z tych bohaterów i bohaterek wiary! Złóżmy naszą ufność w Panu! Trwajmy na modlitwie 

za siebie i swoich bliskich. Wyciągnijmy rękę, by dotknąć płaszcza Jezusa.
„Jezu, ufam Tobie bez względu na wszystko”. Po drugie, rozejrzyj się wokół siebie. Zobacz, czy nie zadajesz 

się wyłącznie z tymi, którzy są ci bliscy lub podzielają twoje wartości. Jeśli tak jest, nie będziesz umiał znaleźć 
wspólnego języka z tymi, których Bóg postawi na twojej drodze. Spróbuj więc, na przykład, nawiązać rozmo-
wę z kimś, kto stanie za tobą w kolejce w supermarkecie. Albo zagadnij sąsiada, który od lat nie bywa w ko-
ściele. Pozwól sobie na spontaniczne kontakty, a nawet nie zauważysz, kiedy zaczniesz dzielić się z innymi 
swoją wiarą.
A najważniejsze, przyjmuj miłosierdzie. Nie przestawaj się modlić. Trwaj na modlitwie przy Panu. Pozwól, 

by Jego miłosierne serce oddziaływało na twoje, zmiękczając je swoją miłością. Pozwól, by Jego otwartość 
na wszystkich, biednych i bogatych, zdrowych i chorych, odnoszących sukcesy i ponoszących klęski, wyzwo-
liła w tobie podobną postawę. A wtedy będziesz sam szukał okazji do dzielenia się Jego miłosierdziem. Ze 
wszystkimi.
„Jezu, dziękuję Ci za to, że patrzysz na nas wszystkich z miłosierdziem”.

Kurczak pieczony z ziemniakami 
w sosie śmietanowo-musztardowym

składniki:
1 kg kawałków kurczaka (udka, podudzia lub pierś)
0,75 kg ziemniaków
1,5 szklanki śmietany – nie mniej niż 18%
3 czubate łyżki musztardy miodowej
2 łyżki oleju
sól, świeżo zmielony pieprz, majeranek, tymianek

Przygotowanie:
Umyte i osuszone kawałki kurczaka doprawić solą 
i pieprzem. Ziemniaki obrać i pokroić na połówki lub 
ćwiartki (zależności od wielkości). Na patelni roz-
grzać olej, włożyć mięso i smażyć z każdej strony 
po 3-4 min, aż się przyrumieni. Zdjąć z ognia i prze-

łożyć do dużego naczynia do zapiekania. Na patel-
nię  z  tłuszczem  po  smażeniu  kurczaka włożyć 
ziemniaki i smażyć ok. 4 min. a następnie przełożyć 
do naczynia z kurczakiem. Całość posypać ziołami, 
wstawić do rozgrzanego do 180 stopni piekarnika 
i zapiekać 30 min. (ziemniaki po tym czasie powin-
ny  być  prawie  upieczone).  Śmietanę wymieszać 
z musztardą i polać nią podpieczone mięso i ziem-
niaki (nie mieszać). Wstawić ponownie do piekarni-
ka na kolejne 20-30 minut, aż ziemniaki całkowicie 
będą miękkie.
Podawać  z dużą porcją  surówki,  najlepiej  pasuje 
mizeria.

Smacznego!

Michałowa poleca
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6. Aleksander  Kłębokowski
7. Klaudia Korczakowska
8. Zuzanna Kostrzewa
9. Kacper Kulczycki

10. Szymon Mroziuk
11. Urszula Stawiak
12. Kornel Szczygło
13. Emilia Wozowczyk
14. Michał Wójcicki

Klasa IIIc
1. Cyprian Dyjak
2. Piotr Juszczyk
3. Karolina Karolczak
4. Nicola Kiełtyka
5. Jakub Kobos
6. Anna Lewandowska
7. Dawid Ptasiński
8. Dawid Rosiński

Klasa IIId
1. Jakub Bednarski
2. Lena Bronicka
3. Justyna Chromow
4. Marcel Dyjak
5. Kamil Fuja
6. Olaf Gniewek

7. Daniela Gumowska
8. Wiktor Hałuszka
9. Kacper Kopacz
10. Natalia Korzec
11. Aleksandra Kujat
12. Kacper Kulpa
13. Kornelia Napieracz
14. Marcel Pilarski
15. Marcel Runo
16. Wiktoria Rutkowska
17. Emilia Tarapata
18. Natalia Toczko
19. Mikołaj Wawrzyniak

Klasa IIIe
1. Paulina Bachman
2. Piotr Choptiany
3. Julia Kuklińska
4. Aleksandra Laskowska
5. Fabian Lech
6. Wiktoria Pęksa
7. Jagoda Robecka
8. Julia Szydlarska
9. Bartosz Zabłocki

i Komunia Święta 27 maja 2018 r.

Dzieci spoza szkoły
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Klasa IIIa

Klasa IIIb
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Klasa IIId

Klasa IIIc i IIIe
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Niedziela, 8 lipca
Wielu teologów próbowało odgadnąć, co konkretnie miał tu na myśli św. Paweł. Niektórzy sądzili, że cho-

dziło mu o jakąś dolegliwość fizyczną, jak chroniczna choroba oczu, migrena czy wada wymowy. Inni twier-
dzili, że mówi on o diabelskich pokusach. Jeszcze inni, że jest to aluzja do „fałszywych apostołów”, którzy 
wyrządzili „wiele zła”. Cokolwiek to było, ów „oścień” był dla Pawła ogromną udręką. Podczas gdy Ewangelia 
z poprzedniej niedzieli opowiadała o tym, jak Jezus uzdrawiał tych, którzy w Niego uwierzyli, dzisiejsze czyta-
nie mówi nam, że nawet ludzie wielkiej wiary nie zawsze doznają uzdrowienia. Paweł miał wielką wiarę i bła-
gał Pana o uwolnienie, ale oścień pozostał.
Zatrzymajmy się nad tym przez chwilę – Paweł, cudotwórca, przez którego ludzie doznawali uzdrowienia 

po prostu dotykając jego szat, sam nie został uzdrowiony. Najwyraźniej uzdrowienie jest tajemnicą, której nie 
potrafimy zrozumieć do końca.
Możemy jednak zrozumieć jedno – Bóg, nasz Ojciec niebieski, przenika i zna każdego z nas. On wie, dla-

czego Paweł nie został uwolniony od swego ościenia. Wie, dlaczego św. Franciszek z Asyżu nie został uzdro-
wiony z choroby oczu. Wie, dlaczego niektórzy z naszych bliskich wciąż muszą znosić cierpienia.
Bóg zna wszystkie ościenie naszego życia – duchowe, emocjonalne i fizyczne. On ma plan dla każdego 

z nas. Choć pewnie dopóki nie zjednoczymy się z Nim w niebie, nie dowiemy się, dlaczego jedne ościenie Bóg 
nam zabiera, a inne zostawia. Nie jest to jednak powód, aby tracić wiarę. Wręcz przeciwnie, tajemnica ta po-
winna  ją  jeszcze pogłębiać! Czasami  jedyne, co możemy zrobić,  to modlić się o odwagę, dyspozycyjność 
i wytrwałość, a następnie zaufać Bogu i uwierzyć w to, czego „nie widzimy”.
Tak właśnie uczynił Paweł. Zaufał, że wystarczy mu Bożej łaski. I wystarczyło. Wystarczy jej  i nam, jeśli 

zaufamy Bogu. „Jezu pomóż mi uporać się z ościeniami mojego życia. Powierzam je Tobie, Panie”.

naRODOwy PROGRam tRzeźwOŚCi
„Można  zatem się  zastanawiać,  czy my na  serio 

wierzymy w życie wieczne, jeśli tak niewiele czynimy 
dla stworzenia atmosfery społecznej, która skutecznie 
blokowałaby rozwój alkoholizmu.
Przecież tu chodzi już nie tylko o to, że alkoholizm 

wprowadza wielki chaos w życie społeczne i jest źró-
dłem nieszczęścia wielu rodzin; tutaj już chodzi wręcz 
o życie wieczne wielu spośród nas”

O. Jacek Salij OP

Dnia 13 lutego 2018 r. w Warszawie, w 51 Tygodniu 
Modlitw o Trzeźwość Narodu, Bp Tadeusz Bronakow-
ski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa 
Trzeźwości, ogłosił wszystkim Rodakom w kraju i za 
granicą Narodowy Program Trzeźwości.
Powiedział, że czyni to „w roku jubileuszu stulecia 

odzyskania  niepodległości  przez Polskę, w  trosce 
o trzeźwość, która jest fundamentem wolności osobi-
stej  i  narodowej,  jako  dar  i  zadanie Narodowego 
Kongresu Trzeźwości”.
Narodowy Program Trzeźwości to efekt dwuletniej 

pracy wielu osób, efekt narad i konferencji, refleksji 
ekspertów, konsultacji i dyskusji, zwłaszcza Narodo-
wego Kongresu Trzeźwości, który odbył się w 2017 
roku. To  przemyślany  plan  działania,  nowoczesny, 
oparty na wiedzy naukowej i na doświadczeniach tych, 
co są blisko codziennego życia Polaków. To program 
realny, chociaż wymagający konsekwentnego działa-
nia przez wiele lat, zapewne przez okres życia całego 
pokolenia.

Chcemy zdjąć z Polaków przekonanie, że jesteśmy 
wobec nadużywania alkoholu bezradni; chcemy usu-
nąć  fałszywą  normę  społeczną wręcz  nakazującą 
pijaństwo. Problemy alkoholowe generuje mniejszość 
Polaków (ok. 17%). Niestety, narzucają oni pozostałym 
swój niszczący styl życia. Chcemy z  tym skończyć. 
Nie walczymy z alkoholem, nie proponujemy prohibi-
cji. Chcemy zaprosić Rodaków do wspólnej pracy na 
rzecz  osiągnięcia  trwałej  trzeźwości,  jako  rękojmi 
osiągania WSZYSTKICH  innych  ambitnych  celów 
społeczno-gospodarczych. Brakuje bowiem w społe-
czeństwie, a zwłaszcza w jego elitach, pełnej wiedzy 
o sytuacji, o skutkach pijaństwa i drodze do przezwy-
ciężania tego strasznego zjawiska. Czy Polacy zatę-
sknią za pełną trzeźwością?

Kościół w Polsce i nasza Ojczyzna potrzebują dzi-
siaj nowego myślenia, nowej świadomości, nowego 
zrozumienia dla wyzwań  trzeźwościowych. Musimy 
ambitnie i odważnie walczyć ze stereotypami i szko-
dliwymi nawykami silnie zakorzenionymi w społeczeń-
stwie. To trudna walka, często trudniejsza niż zmaga-
nia z zewnętrznym przeciwnikiem.
W  takiej walce  nie można działać  przypadkowo, 

potrzebny jest plan, potrzebne są jasne drogowskazy. 
Takim bezcennym planem  jest Narodowy Program 
Trzeźwości.
Narodowy Program  to  źródło wieloletniej  pracy, 

doświadczeń,  wiedzy  jego  autorów,  ale  też  owoc 
dwuletnich narad i konferencji, konsultacji i dyskusji, 
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zwłaszcza ubiegłorocznego wrześniowego Narodo-
wego Kongresu Trzeźwości.
Program  ten nie  jest  jednak  lekiem,  ale  receptą. 

Sam program nie wystarczy. Trzeba go brać w dłonie, 
trzeba go czytać i konsekwentnie realizować. Dopiero 
wówczas przyniesie oczekiwane rezultaty. Dlatego go 
promujemy, dlatego prosimy Maryję i św. Jana Pawła II 
o wstawiennictwo i wsparcie w naszych ludzkich wy-
siłkach.
Potrzeby i wyzwania są ogromne. Trzy miliony osób 

nadużywa alkoholu. Prawie milion  to osoby uzależ-
nione. Co dziesiąty nowotwór to następstwo picia al-
koholu. Co czwarta śmierć młodej osoby przed 30 ro-
kiem  życia  to  skutek  alkoholu.  Czy możemy  żyć 
spokojnie znając te dane?
Tak wiele łez, cierpienia i bólu niesie alkohol rodzi-

nom. Przemoc, rozwody, cierpienia psychiczne. Bar-
dzo  często  doświadczają  tego  dzieci,  bezbronne, 
niewinne ofiary, które niosą piętno przez całe życie, 
a  często  same  również  doświadczają  uzależnień 
w dorosłym życiu.
Alkohol to nie tylko straty moralne i duchowe, nie 

tylko cierpienie, ale  też wymierne koszty – miliardy 
złotych, które nie wspierają gospodarczego i społecz-
nego rozwoju Ojczyzny, ale idą na pokrycie strat. Nie 
stać nas na takie marnotrawstwo.
Dlatego  potrzebujemy  Narodowego  Programu 

Trzeźwości. Potrzebujemy go jak syreny alarmowej, 
która wybudzi nas ze szkodliwego snu, ale też jako 
źródła inspiracji do konkretnych działań.
Przede wszystkim podkreślamy, że nie walczymy 

z alkoholem, nie proponujemy prohibicji.
Często  zarzuca  się  nam  radykalizm,  aby osłabić 

wydźwięk naszych propozycji, aby ustawić je na łatwej 
do krytykowania pozycji dziwnego ekstremum. Tymcza-
sem propozycje z Narodowego Programu są przede 
wszystkim przejawem mądrości, płyną z doświadcze-
nia, są poparte badaniami naukowymi i idą w zgodzie 
z zaleceniami międzynarodowych  organizacji.
Co więcej, Program jest zaproszeniem dla Polaków. 

Ten dokument sam się nie zrealizuje. On jest wołaniem 
o mobilizację społeczną, o zaangażowanie różnych 
grup i środowisk.
Ten Program nie wymaga rzeczy nadzwyczajnych. 

Możemy raczej powiedzieć, że wymaga jedynie przy-
wrócenia normalności, wymaga powrotu do tego, co 
naturalne. A więc sytuacji, w której szkodliwe i nisz-
czące  nawyki mniejszości  nie  stają  się  sposobem 
działania i myślenia zdrowej większości.
Tylko tyle, ale też aż tyle. Żyjemy bowiem w cza-

sach, w których często właśnie normalność jest po-
strzegana jako aberracja, a zdanie agresywnej mniej-
szości narzuca się społeczeństwom jako obowiązują-
cą normę.
Wiele  pracy  przed  nami,  ale  także  coraz więcej 

znaków, że ta praca ma sens. To zachęta do dalszych 
działań. Widzimy, że zmiana jest możliwa.

Wszystkich prosimy, abyście stali się ambasadora-
mi Programu. Abyście nie tylko o nim mówili, zachę-
cali do jego lektury, ale przede wszystkim realizowali 
działania w nim zapisane. Niech to będzie nasz kon-
kretny wkład w obchody stulecia naszej niepodległo-
ści, a przede wszystkim nasz wkład w nową ewange-
lizację, której tak bardzo potrzebujemy!

KU tRzeźwOŚCi naRODU!
Troska o trzeźwość to jeden z filarów duszpaster-

stwa w Polsce. W  naszej Ojczyźnie  żyje  obecnie 
niemal milion  alkoholików  oraz  trzy miliony  ludzi, 
którzy  się  upijają. Ci  ludzie  skazują  samych  siebie 
i swoich bliskich na ogromne cierpienie. Oddalają się 
od  Boga. Wpadają w  niewolę  grzechów. Niszczą 
szczęście w małżeństwie i rodzinie. Poważnie osła-
biają gospodarkę. Powagę sytuacji powiększa fakt, że 
około 90% piętnastolatków ma już za sobą inicjację 
alkoholową, a część z nich regularnie się upija.
Uzależnienia  to  najbardziej  skrajna  forma utraty 

wolności. Człowiek uzależniony to bowiem ktoś, kto 
najpierw stracił wolność w sferze emocji. To ktoś śle-
po zakochany w alkoholu, a zatem w swoim śmiertel-
nym wrogu. To ktoś, kto odruchowo ucieka od bole-
snych  przeżyć,  zamiast  wyciągać  z  nich  wnioski 
i modyfikować na lepsze swoje zachowania. Po drugie, 
człowiek  uzależniony  to  ktoś,  kto  utracił  wolność 
w sferze myślenia. To ktoś, kto odruchowo i nałogowo 
oszukuje samego siebie, gdyż wmawia sobie, że nie 
jest uzależniony. Taki człowiek nie ma wolności logicz-
nego myślenia. Zniewolenie emocjonalne prowadzi 
zatem do  zniewolenia  intelektualnego. Po  trzecie, 
człowiek uzależniony nie ma wolności w budowaniu 
relacji międzyludzkich. Odruchowo lgnie do tych ludzi, 
którzy ułatwiają mu trwanie w nałogu, a przynajmniej 
mu w tym nie przeszkadzają. Wszystkimi innymi ludź-
mi próbuje manipulować, żeby ich sobie podporząd-
kować. Jeśli okazują się odporni na jego manipulacje, 
to unika kontaktu z nimi lub atakuje ich za brak „miło-
ści” z ich strony. Po czwarte, uzależniony traci wraż-
liwość na miłość i na cierpienie ze strony innych. Jest 
całkowicie skupiony na samym sobie i na tym, by nie 
zmieniać dotychczasowego stylu życia. A kto nie jest 
wrażliwy na dobro otrzymywane od innych, ten traci 
najważniejszy  przejaw wolności,  czyli  zdolność  do 
przyjmowania miłości i do odpowiadania miłością na 
miłość.
Miłość Chrystusa przynagla zwłaszcza nas, kapła-

nów, do ratowania naszego Narodu przed plagą i klę-
ską  nietrzeźwości. W  setną  rocznicę  odzyskania 
niepodległości  tym wyraźniej  uświadamiamy sobie, 
jak wiele mamy na tym polu do zrobienia. Na począt-
ku XX wieku  spożycie  alkoholu wynosiło  1-3  litry. 
Obecnie jest to około 10 litrów rocznie na głowę sta-
tystycznego Polaka.
Narodowy Program Trzeźwości to zadanie rozpisa-

ne na całe pokolenie. To program, którego realizacja 
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Niedziela,15 lipca
Według statystyk Biura Informacji Demograficznej od początku istnienia Ziemi mieszkało na niej w przybli-

żeniu 108 miliardów ludzi. Czy więc możesz sobie wyobrazić, że już przed założeniem świata Bóg widział cię 
wśród tego mnóstwa ludzi żyjących na kuli ziemskiej, poznał cię i przeznaczył dla siebie?
Kiedy słyszymy, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata, brzmi to dość teoretycznie. To „nas” odbiera-

my szeroko: jako lud Boży, wszystkich wierzących czy nawet wszystkich ludzi. Choć jednak należymy do tych 
wielkich grup, nie jesteśmy anonimowymi członkami tłumu. Boża miłość jest skierowana konkretnie do każde-
go z nas. On kocha cię takiego, jakim jesteś. Kocha cię najle-piej, jak tylko możesz być kochany.
Otwórz się dziś na tę z pozoru niewiarygodną prawdę — nawet gdyby na świecie miało żyć 100 trylionów 

ludzi, nie ma to żadnego znaczenia. Ty – ze wszystkim twoimi osobistymi cechami, a nawet dziwactwami – 
byłeś w umyśle i sercu Boga od samego początku. On stworzył cię w konkretnym celu i pragnie, abyś przeby-
wał z Nim na zawsze!
Oto jeden ze sposobów, na jaki możesz przybliżyć sobie tę zdumiewającą prawdę – przeczytaj jeszcze raz 

dzisiejsze czytanie, ale wszędzie, gdzie widzisz słowo „my” czy „nas”, podstaw swoje imię. Na przykład: „Niech 
będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa; On napełnił [twoje imię] błogosławień-
stwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał [twoje imię] przed założeniem świata, aby [twoje imię] był święty i nieskalany przed 

Jego obliczem”. Przeczytaj powoli ten fragment kilka razy. Odczytaj go na głos. Poproś Boga, by pomógł ci 
jeszcze głębiej zrozumieć, jak bardzo cię kocha. A potem po prostu chłoń Jego miłość.
„Ojcze, to zdumiewające, że od wieków jestem w Twoim sercu. Pomóż mi zawierzyć Twojej miłości do mnie 

dziś i każdego dnia”.

ma doprowadzić do zmniejszenia przynajmniej o po-
łowę ilości spożywanego obecnie alkoholu i do pro-
mowania abstynencji wśród Polaków. Chodzi o zmia-
nę mentalności w tej dziedzinie, by nie było tak, jak to 
jest obecnie, że kilkanaście procent Polaków, którzy 
wypijają trzy czwarte całego sprzedawanego w Polsce 
alkoholu, narzuca swoje chore zasady ogromnej więk-
szości trzeźwego społeczeństwa.
Narodowy Program Trzeźwości  ukazuje  główne 

zadania Kościoła, rodziny, państwa i samorządu w tro-
sce o  abstynencję wielu  i  o  trzeźwość wszystkich. 
Kościół zawsze będzie się troszczył o trzeźwość Na-
rodu, gdyż  jest ona warunkiem  trwania w przyjaźni 
z Bogiem, a także warunkiem respektowania Dekalo-
gu  i  uczciwego wypełniania  podjętych  zobowiązań 
w małżeństwie i rodzinie, w pracy zawodowej, parafii, 
środowisku i państwie. Człowiek nietrzeźwy schodzi 
z  drogi  błogosławieństwa  i  życia.  Zaczyna dręczyć 
same go siebie i swoich bliskich. Zwykle wikła się też 
w coraz większe zło moralne.
Kościół nie może pozostawać bierny w obliczu tego 

typu dramatów ludzi uzależnionych i ich udręczonych 
rodzin. Miłość  Chrystusa  przynagla  duchownych 
i świeckich do aktywnego przeciwdziałania pijaństwu 
i alkoholizmowi. Nie chodzi tu o moralizowanie, ape-
lowanie czy straszenie. To nie działa. Chodzi o formo-
wanie dojrzałych chrześcijan, którzy potrafią mądrze 
myśleć, solidnie pracować i ofiarnie kochać. Tylko ten, 
kto doświadcza radości z tego, że kocha i jest kocha-
ny, nie potrzebuje „pomocy” alkoholu czy innych sub-
stancji psychotropowych, czyli takich substancji, które 
zaburzają myślenie i na krótko „poprawiają” nastrój za 
cenę coraz większej duchowej, psychicznej, społecz-
nej i zdrowotnej degradacji danej osoby i jej bliskich. 

Kościół przypomina, że podstawą trzeźwości Narodu 
jest więź  z Bogiem,  formowanie  rodzin, w  których 
każdy kocha każdego, a także kształtowanie prawego 
sumienia i postępowanie według Bożych przykazań.
Niezwykle istotne jest, aby wszyscy kapłani aktyw-

nie  i  ofiarnie włączyli  się w  realizację Narodowego 
Programu Trzeźwości. Los Narodu także w aspekcie 
trzeźwości zależy najbardziej od tego, co dzieje się 
w poszczególnych  parafiach. Praca  trzeźwościowa 
jest błogosławiona, a dar abstynencji ze strony kapła-
nów jest szczególnie cenny, gdyż przykłady pociąga-
ją bardziej niż najpiękniejsze nawet słowa.
Ważne jest tworzenie i wspieranie grup modlitew-

nych w intencji trzeźwości, a także tworzenie nowych 
i aktywizacja już istniejących katolickich bractw i sto-
warzyszeń abstynenckich. Cenną rzeczą jest wspie-
ranie grup Anonimowych Alkoholików oraz grup Al-
-Anon,  a  także  promowanie  na  wskroś  przecież 
chrześcijańskiego Programu Dwunastu Kroków, który 
ludzi uzależnionych czy współuzależnionych prowadzi 
od kryzysu do świętości. Cenne jest włączanie coraz 
większej liczby dzieci i młodzieży w Dziecięcą Krucja-
tę Niepokalanej,  ruch Światło-Życie, czy  inne ruchy 
istniejące w Kościele, a coraz więcej dorosłych w Kru-
cjatę Wyzwolenia Człowieka. Ważne jest organizowa-
nie czuwań i pielgrzymek trzeźwościowych, a także 
rekolekcji o tej tematyce.
Pamiętajmy o tym, że każda solidnie prowadzona 

forma duszpasterstwa przynosi błogosławione owoce 
w postaci trzeźwości Narodu. Trzeźwość bowiem to 
coś znacznie więcej niż tylko powstrzymywanie się od 
sięgania po alkohol przez dzieci i młodzież, a także 
coś więcej niż umiar lub abstynencja ze strony doro-
słych. Trzeźwość  to mądrość w myśleniu, wolność 
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w działaniu  i  ofiarność w miłości. W  kształtowaniu 
takich postaw nikt nie zastąpi Kościoła, a głównym 
miejscem wychowywania trzeźwych ludzi jest parafia.

Bp Tadeusz Bronakowski

Narodowy Program Trzeźwości nie jest wyłącznie 
typowym programem profilaktyki zdrowotnej, ale pró-
bę  zmiany  nawyków  i  sposobu  działania  znacznej 
części społeczeństwa. Jak wyżej wspomniano, jego 
celem jest promocja trzeźwości jako sprawności mo-
ralnej (cnota – habitus).
To nadaje mu ogólnoludzki,  rozwojowy charakter 

i wskazuje na decydującą rolę czynnika duchowego 
w tak rozległej zmianie. Konieczne jest z tego powodu 
wykraczanie poza czysto polityczno-państwowy ho-
ryzont  i dostrzeganie roli  takiego wysiłku w rozwoju 
duchowym Narodu.
Bardzo ważną rolę mają do spełnienia parafie i inne 

ośrodki  życia  duchowego.  Ich  działalność  już  jest 

znaczna,  ale może  być  bardziej  ożywiona  i  lepiej 
ukierunkowana (NPT, 9.1)
Środowiska parafialne powinny poszerzyć dotych-

czasowe,  bardzo  cenne  działania  na  rzecz  osób 
uzależnionych i ich rodzin o ogólną edukację wszyst-
kich parafian na temat kształtowania cnoty trzeźwości, 
również prowadząc parafialne programy profilaktycz-
ne (zwłaszcza rodzinne).
Ważną rolę do odegrania mają kościelne poradnie 

rodzinne,  których  sieć  należy wspierać  i  rozwijać. 
Trzeba zapewnić wsparcie katechetom w nabywaniu 
umiejętności profilaktycznych. Konieczne jest odpo-
wiednie  przygotowanie  kleryków.  Ze względu  na 
wielką wartość kościelnej działalności trzeźwościowej, 
pewna część funduszy gminnych powinna być stale 
rozdysponowana dla parafii, o  ile prowadzić będzie 
działalność w ramach Programu. Czynnik ochronny 
w  postaci  aktywnego  życia  religijnego  jest  bardzo 
ważny i empirycznie zweryfikowany. (NPT, 10.5).

Święta Brygida szwedzka, zakonnica, patronka europy (23 lipca)
Brygida urodziła się w 1303 r. na 

zamku w Finstad  koło Uppsali.  Jej 
rodzina była spokrewniona z dynastią 
królewską w Szwecji. Rodzina ta była 
bardzo  religijna. Ojciec  co  tydzień 
przystępował do sakramentów poku-
ty i Eucharystii. Odbył także podróż 
do Hiszpanii na grób św. Jakuba w 
Compostelli. Według żywotów Brygi-
da miała  od  dziecka  cieszyć  się 
oznakami  szczególnej  przyjaźni 
Pana Jezusa. Kiedy miała 7 lat, uka-
zała się jej Najświętsza Maryja Pan-
na i złożyła na jej głowie tajemniczą 
koronę. Trzy lata później zjawił się jej 
Chrystus na krzyżu. Na widok męki 
Pana Jezusa Brygida miała zawołać: 
„O, mój  kochany Panie!  Kto Ci  to 
zrobił? Nie  chcę  niczego,  jak  tylko 
miłować Ciebie!” Kiedy Brygida mia-
ła  12  lat,  zmarła  jej matka  (1314). 
Ojciec  oddał  kapłanom  sumę  200 
marek w złocie, co było dużym ma-
jątkiem,  prosząc,  by modlili  się  o 
spokój duszy dla małżonki. Po śmier-
ci żony wziął rodzeństwo Brygidy – 
Katarzynę i Izraela – na swój zamek, 
a Brygidę oddał na wychowanie do 
wujenki na zamku w Aspanas. Suro-
wy tryb życia, jaki na zamku wprowa-
dziła wujenka, odpowiadał Brygidzie, 
która chciała cała należeć do Chry-
stusa. Wbrew  swojej woli  Brygida 
została wydana w czternastym roku 
życia za syna gubernatora Waster-
gotlandu, 19-letniego Ulfa Gotmars-

sona.  Po  ślubie  przeniosła  się  na 
zamek męża (1316). Chociaż utratę 
dziewictwa  opłakiwała  rzewnymi 
łzami, umiała w swoim małżeństwie 
dostrzec wolę Bożą i starała się być 
dla męża najlepszą żoną. Trafiła też 
na dobrego człowieka. Dlatego żyli 
szczęśliwie  razem  28  lat  (1316-
1344).  Pałac  Brygidy  należał  do 
najświetniejszych w kraju. Było w nim 
zawsze rojno od gości. Brygida dba-
ła o to, by wszyscy wchodzący w jej 
progi  czuli  się  dobrze.  Kierowała 
domem i gospodarstwem wzorowo, 
dbała  o  służbę,  z  którą  codziennie 
odmawiała pacierze. Nie pozwalała 
wszakże na żadne pohulanki  i zbyt 
swobodne zachowania. Szczególnie 
jednak była oddana mężowi, okazu-
jąc mu przywiązanie i wprost matczy-
ną opiekę. Dała mu 4 synów i 4 córki: 
Martę (1319), Karola (1321), Birgera 
(1323), Benedykta (1326), Gutmara 
(1327),  św.  Katarzynę  Szwedzką 
(1330),  Ingeborgę  (1332)  i Cecylię 
(1334). Na wychowawców dla swoich 
dzieci dobierała pedagogów o odpo-
wiednim wykształceniu  i  głębokiej 
wierze.  Każde  dziecko miało  inny 
charakter.  Trzeba  było  ze  strony 
matki wiele subtelności, by uszano-
wać ich osobowość, a nie dopuścić 
do wypaczenia ich charakterów, bo-
wiem mąż był często poza domem, 
zajęty  sprawami  publicznymi.  Nie 
zaniedbała wszakże Brygida wśród 

tak licznych zajęć rodzinnych troski 
o własną  duszę.  Jej  kierownikiem 
duchowym  był  uczony wiceprzeor 
cystersów,  Piotr  Olafsson.  Na  jej 
prośbę  jeden  z  kanoników  katedry, 
Maciej, przetłumaczył Pismo święte 
na język szwedzki, by Brygida mogła 
w nim się rozczytywać. Na jej życze-
nie  kanonik  ten  ułożył  również  ko-
mentarze  do  Pisma  świętego. W 
1332 roku Brygida została powołana 
na dwór króla Magnusa II w charak-
terze  ochmistrzyni.  Korzystając  z 
osobistego majątku, jak też z majątku 
króla,  nad  którym  otrzymała  za-
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Niedziela, 22 lipca
Tym poetyckim sformułowaniem św. Paweł zachęca Efezjan do refleksji nad cudem doświadczanej przez 

nich jedności. Wielu z nich było poganami, patrzącymi na Żydów z taką samą wyższością, z jaką tamci patrzy-
li na nich. A mimo to wielbili Jezusa wspólnie ze swymi żydowskimi braćmi i siostrami. Dzięki Chrystusowi 
istniejący od stuleci mur dzielący te narody został obalony, ustępując miejsca braterskiej miłości.
Nie pierwszy to raz Jezus zjednoczył Żydów i pogan. Paradoksalnie, takie „zjednoczenie” miało miejsce 

dużo wcześniej, w pierwszy Wielki Piątek. To wtedy „Herod i Poncjusz Piłat z poganami i pokoleniami Izraela” 
przełamali swoje wzajemne uprzedzenia, aby zgładzić Jezusa. Oczywiście nie wszyscy uczestniczyli w tym 
spisku, jest jednak jasne, że nienawiść do Jezusa zjednoczyła wówczas Żydów z poganami.
Czy to nie zdumiewające, że coś tak potwornego, jak męka i śmierć Jezusa, stało się źródłem wielkiego 

błogosławieństwa dla nas wszystkich? Diabeł stworzył fałszywą i chwiejną jedność w celu wyeliminowania 
Jezusa, ale skutki  jego planu okazały się odwrotne do zamierzonych. Ta parodia  jedności przerodziła  się 
w prawdziwą jedność, którą mogli się cieszyć Efezjanie oraz wszyscy inni chrześcijanie. Ci, którzy wcześniej 
dzielili się na Żydów i pogan, niewolników i wolnych, biednych i bogatych, teraz we wspólnotach pierwotnego 
Kościoła żyli jak bracia i siostry w Chrystusie, dając świadectwo mocy Ducha uzdrawiającej odwieczne  podziały.
Skoro Jezus był w stanie przezwyciężyć stulecia podziałów pomiędzy Żydami i poganami, to z pewnością 

potrafi uleczyć podziały w twoim życiu. Pewnie nie dokona się to w jednej chwili i może nie w taki sposób, jak 
tego oczekujesz, ale jest to możliwe – zwłaszcza jeśli sam także będziesz nad tym pracować. Spróbuj dziś 
pomyśleć o konkretnej relacji z kimś, komu trudno ci przebaczyć lub samemu poprosić o przebaczenie, a na-
stępnie zastanów się, co możesz zrobić, aby obalić dzielący was mur. Próbuj przezwyciężać  to, co dzieli. 
Wyzbywaj się wrogości, która rodzi lęk, rywalizację i uprzedzenia. Staraj się ze wszystkich sił przebaczać tym, 
którzy cię ranią. Proś Ducha Świętego, by kruszył zatwardziałe serca – twoje i innych.
„Przyjdź, Panie Jezu, by uzdrowić wszelkie podziały i niezgodę pomiędzy nami”.

szczytny  zarząd,  hojnie wspierała 
kościoły, klasztory i ubogich. W 1339 
roku  utraciła  nieletniego  syna. Dla 
uproszenia błogosławieństwa Boże-
go dla całej rodziny udała się z piel-
grzymką na grób św. Olafa (+ 1030). 
Tradycją w domu były pielgrzymki do 
Compostelli. I Brygida wraz z mężem 
udała się na grób św. Jakuba Aposto-
ła  (1342).  Pielgrzymka  trwała  rok. 
Towarzyszył  im spowiednik, cysters 
Svenung,  który  później  opisał  całą 
podróż. Po  powrocie  z  pielgrzymki 
Ulf wstąpił do cystersów w Alvastra, 
gdzie zmarł w lutym 1344 r. Brygida 
była wolna. Postanowiła  oddać  się 
wyłącznie  służbie Bożej  i  pełnieniu 
dobrych  uczynków. Długie  godziny 
poświęcała modlitwie. Mnożyła akty 
umartwienia i pokuty. Naglona obja-
wieniami,  pisała  listy  do możnych 
tego świata, napominając ich w imię 
Pana Boga. Królowi szwedzkiemu i 
zakonowi krzyżackiemu przepowie-
działa kary Boże, które też niebawem 
na nich spadły. W 1352 roku wezwa-
ła papieża Innocentego VI, aby po-
wrócił do Rzymu. To samo wezwanie 
skierowała w  imieniu Chrystusa do 
jego następcy, bł. Urbana V, który też 
w  1367  roku  faktycznie  do Rzymu 
powrócił. Kiedy zaś papież, zniechę-
cony zamieszkami w Rzymie, powró-

cił do Awinionu, przepowiedziała mu 
rychłą  śmierć,  co  się  niebawem 
sprawdziło (+ 1370). Niemniej żarli-
wie  zabiegała  o  powrót  do Rzymu 
papieża Grzegorza XI. Była hojną dla 
fundacji  kościelnych  i  charytatyw-
nych. Dom jej stał zawsze otworem 
dla  potrzebujących.  Z  poparciem 
króla, który na ten cel ofiarował po-
siadłość w Vadstena,  i za zezwole-
niem Stolicy Świętej, Brygida założy-
ła nową rodzinę zakonną pod wezwa-
niem  Najświętszego  Zbawiciela, 
zwaną często „brygidkami”. Jej córka, 
św.  Katarzyna  Szwedzka,  w  roku 
1374 została jego pierwszą opatką. 
W roku 1349 Brygida udała się przez 
Pomorze, Niemcy, Austrię i Szwajca-
rię do Rzymu, by uzyskać odpust z 
okazji  roku  jubileuszowego  1350. 
Chodziło jej również o zatwierdzenie 
reguł  swojego  zakonu. W Rzymie 
założyła  klasztor  swojego  zakonu. 
Korzystając  ze  swojej  obecności w 
Italii, Brygida przewędrowała wraz z 
córką cały kraj, nawiedzając pieszo 
ważniejsze ówczesne sanktuaria: św. 
Franciszka w Asyżu, św. Antoniego 
w Padwie, św. Dominika Guzmana w 
Bolonii,  św.  Tomasza  z Akwinu w 
Ortonie, św. Bartłomieja w Beneven-
to,  św. Macieja w Salerno,  św. An-
drzeja Apostoła w Amalfi, św. Miko-

łaja w Bari oraz św. Michała Archa-
nioła na Monte Gargano. Do Rzymu 
powróciła  dopiero w 1363  roku. W 
1372 roku udała się z pielgrzymką do 
Ziemi Świętej. Miała wówczas 70 lat. 
Po powrocie do Rzymu,  zmęczona 
podróżą, zmarła 23 lipca 1373 r., w 
dniu,  który  przepowiedziała. W  jej 
pogrzebie wzięły udział  tłumy wier-
nych.  Był  to  prawdziwy  hołd,  jaki 
złożył jej Rzym. Kroniki głoszą, że z 
okazji  pogrzebu  św.  Brygidy wielu 
chorych  zostało  uzdrowionych.  Jej 
ciało poprzez Korsykę, Styrię, Mora-
wy i Polskę sprowadzono do Szwecji, 
gdzie złożono w klasztorze w Vadste-
na, który założyła. Dzięki staraniom 
córki, św. Katarzyny, została kanoni-
zowana już w 1391 r. W 1489 roku 
złożono relikwie matki i córki, to jest 
św. Brygidy Szwedzkiej i św. Katarzy-
ny Szwedzkiej, w jednej urnie. Kiedy 
Szwecja przeszła na protestantyzm 
(1595), relikwie te zaginęły bezpow-
rotnie.
Brygida pozostawiła po sobie księ-

gę Objawień. Wkrótce znała ją cała 
Europa. Była wielokrotnie przepisy-
wana. W  księdze  tej  św.  Brygida 
spisała  przepowiednie  dotyczące 
Kościoła, papieży żyjących w jej cza-
sach,  losów  państw  i  ówczesnych 
panujących oraz odnośnie do przy-
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KOmUnia Jest DLa... GRzesznyCH
Cała liturgia Mszy św. zmierza do zjednoczenia się 

z Bogiem w Komunii Świętej. Kiedy wreszcie ma na-
dejść ta chwila, modlimy się słowami: „Panie nie je-
stem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz 
tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja”. Dla 
wielu ludzi słowa „nie jestem godzien” oznaczają „nie 
przyjmę Pana Jezusa w Komunii, bo już dawno nie 
byłem u spowiedzi”. Nie wynika z tego bynajmniej, że 
natychmiast udadzą się po przebaczenie w sakramen-
cie pojednania. Jest to zachowanie podobne do czło-
wieka, który mówi: „Nie poproszę po raz kolejny mo-
jego przyjaciela o pomoc, bo nadużyłem jego zaufa-
nia”. Zamiast załatwić stary problem i naprawić zło, 
na nowo odbudowując przyjaźń, taki człowiek utrwala 
chorą sytuację i w imię fałszywie rozumianej lojalności 
nie prosi o potrzebną pomoc.
Fatalnie rozumiana „niegodność” w obliczu odda-

jącego nam się w Eucharystii  Jezusa, ma miejsce 
również wtedy, gdy ktoś czuje się zbyt mało święty, 
żeby przyjąć Komunię. „No niby nic tak bardzo złego 
nie zrobiłem, ale przecież tyle we mnie słabości, złych 
nawyków,  złośliwości wobec  innych.  Jak mogę  taki 
niedoskonały  spożyć Ciało Pana  Jezusa?”. To  jest 
postawienie sprawy na głowie. Bo właśnie dlatego, że 
jestem słabym grzesznikiem, mam przyjąć Chrystusa 
w Jego świętości i mocy.
Istnieje zależność między Eucharystią i Sakramen-

tem pojednania. Nie działa ona tylko w jedną stronę, 
to znaczy – muszę najpierw wyznać grzechy, aby móc 
przyjąć Ciało Chrystusa. Zależność ta jest wzajemna! 
Im częściej i z większą miłością karmię się Komunią, 
tym dobitniej, uczy doświadczenie niejednego wierzą-
cego, dostrzegam moją grzeszność. Obecność Eu-
charystycznego Chrystusa w moim sercu jest jak snop 
światła,  który pozwala zobaczyć mroki własnej nie-
wierności, kompromisów z grzechem, odmowy ducho-
wego wzrostu. Wówczas dużo bardziej  precyzyjnie 
potrafię wyznawać swoje winy podczas spowiedzi, ale 
także  z większą  skruchą  i  pokorą  jestem w  stanie 
powierzać Bogu  codzienne  zaniedbania  i  słabości. 
Moje  sumienie  staje  się  bardziej  odporne na  jakże 
często  irracjonalne  „poczucie  niegodności”  wobec 

zaproszenia do spotkania z Panem Jezusem w Ko-
munii. Umiem bowiem odróżniać  sytuację  grzechu 
ciężkiego, który tylko zasadnie zamyka mi drogę do 
Eucharystii,  od  szarzyzny  codziennych przewinień, 
które tej drogi nie zamykają, chociaż kła dą na niej po-
mniejsze przeszkody.
Trzeba koniecznie zerwać z myśleniem, jakoby sam 

czas  upływający  od  ostatniej  spowiedzi magicznie 
czynił mnie  niegodnym przyjęcia Ciała Chrystusa. 
Szkodliwy i niemądry jest zwyczaj odstępowania od 
praktyki Komunii jedynie dlatego, że minęło kilka ty-
godni  od  bożonarodzeniowego  lub wielkanocnego 
pojednania z Bogiem w sakramencie spowiedzi.
Prawdziwy respekt i powaga wobec tego niezwy-

kłego wydarzenia, mojego  zjednoczenia  z Bogiem, 
nie mogą więc polegać na odmowie przyjęcia  tego 
Daru w  imię swoich grzechów. One są po  to,  żeby 
oddać je Panu w spowiedzi, a wszelkie ich pozosta-
łości powierzyć Jego uzdrawiającej miłości poprzez 
skruchę serca.
Kiedy mówimy: „Panie nie jestem godzien”, powin-

niśmy  przeżywać  te  słowa  jako  przypomnienie,  że 
uczestniczymy w porażająco wspaniałej tajemnicy. Ja, 
człowiek z krwi i kości, chodzący po ziemi, mam wejść 
w Nieskończoność samego Boga. Mam się zanurzyć 
w oceanie Jego świętości i miłości, aby w nim utonąć, 
umrzeć i na najgłębiej ukrytym dnie odnaleźć nowe, 
Jego własne życie. Mam się stać świątynią Najwyż-
szego, Jego domem. Jestem zaproszony do dzielenia 
życia z moim Stwórcą i Panem wszechświata. Ojciec 
wprowadza mnie,  słabego  człowieka,  do  swojego 
Serca,  abym  tam  zamieszkał  i  by w moich  żyłach 
popłynęła Jego Krew. Taki cud nie może być trakto-
wany jako banalna, tuzinkowa czynność, jak na przy-
kład  zjedzenie  loda.  I  właśnie  dlatego,  świadomi 
ogromu wciągającej  nas Tajemnicy, modlimy  się  z 
miłością i powagą: „Panie nie jestem godzien, abyś 
przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie 
uzdrowiona  dusza moja”.  „Dzięki Tobie  całe moje 
życie zostanie zbawione, uratowane i przemienione”.

o. Wojciech Jędrzejewski OP

szłości wielu innych osób. Była prze-
konana, że pisze to, co jej dyktował 
Chrystus. Nawoływała  do  poprawy 
obyczajów,  groziła  karami Bożymi. 
Dzieło to miało wśród teologów spo-
ro  przeciwników.  Mimo  aprobaty 
papieży Grzegorza XI  i Urbana VI, 
dzieła św. Brygidy były przedmiotem 
ataków i dyskusji nawet na soborach 
w Konstancji (1414-1418) i w Bazylei 
(1431). Brygida, jakby w przeczuciu, 
ile kłopotu narobi  ta księga, dała  ją 

najpierw  do  przejrzenia  teologom. 
Ostatecznej  aprobaty  pismom  św. 
Brygidy  udzielił  Kościół w  akcie  jej 
kanonizacji.
1  października  1999  r.  św.  Jan 

Paweł II listem „motu proprio” ogłosił 
św. Brygidę współpatronką Europy 
(razem ze św. Katarzyną ze Sieny i 
św. Teresą Benedyktą  od Krzyża). 
Św.  Brygida  jest  także  patronką 
Szwecji,  pielgrzymów  oraz  dobrej 
śmierci.

W  ikonografii  św. Brygida przed-
stawiana  jest w  ciemnowiśniowym 
habicie  z  czerwonym welonem,  na 
nim korona z białego płótna z pięcio-
ma czerwonymi znakami – symboli-
zującymi pięć ran Jezusa. Czasami 
siedzi  przy  pulpicie  i  spisuje  swoje 
wizje. Jej atrybutami są: heraldyczny 
lew, korona; księga, którą pisze; pta-
sie pióro, pielgrzymi kapelusz, serce 
i krzyż.
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Xiii niedziela zwykła 1.07.2018 r.
godz. 730 + Antonina Ledwołk (1 rocz. śm.)
godz. 900 + Stanisław Pawlak (10 rocz. śm.) + z rodziny
godz. 1015 Msza św. dziękczynna o łaskę zdrowia dla 
Marii Talarskiej
godz. 1130 + Bogdana Kulczyk
godz. 1300 + Michał Koropczuk (43 rocz. śm.) + Julia 
Koropczuk + ich rodzice
godz. 1800 + rodzice: Czesława i Marian Kuśmierczyk 
+ mąż Janusz + siostra Dorota
Poniedziałek 2.07.2018 r.
godz. 700 + Janina Niewitecka (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Maria Koza (1 greg)
godz. 1800 + Wojciech Wolanin (18 rocz. śm.) + Antonina 
Ziemiańska (18 rocz. śm.)
wtorek 3.07.2018 r. św. tomasza apostoła
godz. 7 00 + Maria Koza (2 greg)
godz. 900 + Michał Damian Gadzina (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia
Środa 4.07. 2018 r.
godz. 700 + Zofia Ślęzak (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Maria Koza (3 greg)
godz. 1800 Msza św. dziękczynna za kapłanów: ks. Józefa 
i  ks.  Piotra,  aby  Pan  Bóg  im  błogosławił  na  drodze 
kapłaństwa, napawał siłą radości i darami Ducha Świętego
Czwartek 5.07.2018 r.
godz. 700 + Maria Koza (4 greg)
godz. 900 + Łucja Zaradna (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Stefan + Maria + Jan + Stefan
Piątek 6.07.2018 r. bł. marii teresy Ledóchowskiej
godz. 700 + Maria Koza (5 greg)
godz. 900 + Joanna (32 rocz. śm.)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Stanisławy i Józefa Droździak 
z ok. 55 rocz. ślubu
sobota 7.07.2018 r.
godz. 700 + Maria Koza (6 greg)
godz. 900 Intencja wynagradzająca wszelkie zniewagi 
jakimi obrażamy Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 + Leonard Węgłowski (19 rocz. śm.)
XiV niedziela zwykła 8.07.2018 r.
godz. 730 + Maria Koza (7 greg)
godz. 900 + Czesław Blaźniak (10 rocz. śm.)
godz. 1015 + Eugeniusz Rycerz
godz. 1130 + Franciszek Kapała (10 rocz. śm.) + Irena 
+ Helena

godz. 1300 I) O łaskę nieba i miłosierdzia Bożego 
dla + Czesław Kobierski i + z rodziny
II) Msza św. dziękczynna z ok. 10 rocz. ślubu Anny 
i Roberta i o pomyślny przebieg operacji dla syna Michała 
i zdrowie dla córki Joanny
godz. 1800 + Agnieszka Bąk (2 rocz. śm.)
Poniedziałek 9.07.2018 r.
godz. 700 + Maria Koza (8 greg)
godz. 900 + Regina + Władysław Sasal
godz. 1800 + Halina Sójka (4 rocz. śm.) + rodziców
wtorek 10.07.2018 r.
godz. 700 + Danuta Laskowska + Marian Laskowski 
(od szwagierki Marianny z rodziną)
godz. 900 + Maria Koza (9 greg)
godz. 1800 + rodziców: Maria (5 rocz. śm.) i Zygmunt 
Lubaszewscy
Środa 11.07.2018 r. św. Benedykta, opata
godz. 700+ Maria Koza (10 greg)
godz. 900 + Jan Pochroń (od kuzynki Bogumiły z rodziną 
z Czarnej)
godz. 1800 + Stefania Grabias (od uczestników pogrzebu)
Czwartek 12.07.2018 r. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu
godz. 700 + Maria Koza (11 greg)
godz. 900 + Danuta Laskowska + Marian Laskowski 
(od rodziny Kuśmierczaków i Gąsiorów)
godz. 1800 + Janusz Lasek
Piątek 13.07.2018 r. św. pustelników andrzeja Świerada 
i Benedykta
godz. 700 + Maria Koza (12 greg)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Marii Maksymów z ok. 97 rocz. 
urodzin
godz. 1800 W intencji podziękowań i próśb ku czci 
MB Fatimskiej
sobota 14.07.2018 r.
godz. 700 + Maria Koza (13 greg)
godz. 900 + Henryk Szafraniec (7 rocz. śm.)
godz. 1800 + rodziców: Helena i Czesław Pawlak + brat 
Waldemar Pawlak
XV niedziela zwykła 15.07.2018 r.
godz. 730 + Maria Koza (14 greg)
godz. 900 + Michał Strojek (1 rocz. śm.) + mama 
Katarzyna Strojek
godz. 1015 + Jan + Aniela Gołąbek (od siostry ze szwagrem)
godz. 1130 + Antoni Kłyszejko (24 rocz. śm.)
godz. 1300 + Stanisław Niziołek (10 rocz. śm.) + rodziców: 
Józef i Katarzyna
godz. 1800 +Michał (1 rocz. śm.) + Katarzyna + Stanisław 
+ Zbigniew Strojek

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. mikołaja w Świebodzicach
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Poniedziałek 16.07.2018 r. nmP z Góry Karmel
godz. 700 + Maria Koza (15 greg)
godz. 900 + Danuta Laskowska (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + rodzice; Stefania i Piotr Niderla
wtorek 17.07.2018 r.
godz. 700 + Maria Koza (16 greg)
godz. 900 + Danuta + Marian Laskowscy (od rodziny 
Kuśmierczaków i Kęsych)
godz. 1800 + ojciec Zygmunt Strojczyk (15 rocz. śm.) 
+ Jego rodziców i teściów
Środa 18.07.2018 r.
godz. 700 + Maria Koza (17 greg)
godz. 900
godz. 1800 + Zygmunt Juziuk (40 rocz. śm.)
Czwartek 19.07.2018 r.
godz. 700
godz. 900 + Maria Koza (18 greg)
godz. 1800 + Eugeniusz Dymitraszewski (4 rocz. śm.)
Piątek 20.07.2018 r.
godz. 700 + Maria Koza (19 greg)
godz. 900
godz. 1800
sobota 21.07.2018 r.
godz. 700 + Maria Koza (20 greg)
godz. 900
godz. 1800 + Anna Bychowiec (2 rocz. śm.)
XVi niedziela zwykła 22.07.2018 r.
godz. 730 + Maria Koza (21 greg)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Pelagii z ok. 80 rocz. urodzin
godz. 1015 + Barbara + Czesław Krzywania
godz. 1130 + Łucja Jańczyk (13 rocz. śm.)
godz. 1300 + Józefa Faściszewska (44 rocz. śm.) 
+ Stanisław Faściszewski i ich + rodzice
godz. 1800 + Maria i Antoni Kowalik
Poniedziałek 23.07.2018 r. św. Brygidy
godz. 700 + Maria Koza (22 greg)
godz. 900
godz. 1800
wtorek 24.07.2018 r. św. Kingi
godz. 700
godz. 900 + Maria Koza (23 greg)
godz.  1800  Do  Bożej  Opatrzności,  z  podziękowaniem 
za otrzymane  łaski,  z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla wnuczki Anny z ok. 5 rocz. urodzin
Środa 25.07.2018 r. św. Jakuba apostoła
godz. 700 + Maria Koza (24 greg)
godz. 900
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Katarzyny z ok. urodzin
Czwartek 26.07.2018 r. św. Joachima i anny
godz. 700 + Maria Koza (25 greg)
godz. 900
godz. 1800

Piątek 27.07.2018 r.
godz. 700 + Maria Koza (26 greg)
godz. 900
godz. 1800
sobota 28.07.2018 r.
godz. 700 + Maria Koza (27 greg)
godz. 900
godz. 1800 + Józef (26 rocz. śm.) + z rodziny
XVii niedziela zwykła 29.07.2018 r.
godz. 730 + Maria Koza (28 greg)
godz. 900 + Roman + Kazimiera Nowaccy + Władysława 
+ Bolesław Szymczak
godz. 1015 + Kazimierz Rosiński (8 rocz. śm.)
godz. 1130 I) + Anna + Franciszek Romanów
II) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Janusza z ok. urodzin
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Justyny i Jakuba Głodkowicz 
z ok. 1 rocz. ślubu
godz. 1800 + Agnieszka + Piotr + Wojciech Janowscy 
+ Marianna + Mikołaj Gruszka
Poniedziałek 30.07.2018 r.
godz. 700
godz. 900 + Maria Koza (29 greg)
godz. 1800 + Jerzy Lech + z rodziny + Bronisława 
+ Władysław Łodziato + z rodziny
wtorek 31.07.2018 r. św. ignacego Loyoli
godz. 700 + Maria Koza (30 greg)
godz. 900
godz. 1800 + Maria Falkiewicz

PieLGRzymKa
Ofiara za pielgrzymkę: dorośli 

100 zł, dzieci i młodzież 80 zł – 
kogo nie stać, może dać mniej.
Spotkania pielgrzymkowe wg 

informacji na plakacie.
Wyruszamy 31 lipca – Msza 

św.  w  katedrze  świdnickiej 
o godz. 10:00.
Zakończenie  9  sierpnia  – 

Msza św. w Kaplicy Cudownego 
Obrazu o godz. 9:00.
Zapisy na pielgrzymkę duchową i pieszą odbywają 

się w parafiach lub w centrum pielgrzymkowym naszej 
grupy – w parafii  pw.  św. Apostołów Piotra  i Pawła 
w Strzegomiu – bliższe informacje ks. Krzysztof Pa-
pierz: papierz-1986@o2.pl  lub sms o  treści  „Proszę 
o kontakt w sprawie pieszej pielgrzymki” pod nr  tel. 
694 546 157.
Parafie dekanatów: Bolków, Strzegom, Świebodzice 

i  Żarów  przynależą  do  grupy  V,  której  patronuje 
św.  Ojciec Pio.
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 1600-1700, czwartek w godz. 1600-1700,  
sobota w godz. 1000-1100 i 1600-1700

Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 730, 900, 1015 (z udziałem dzieci),  
1130 (z udziałem młodzieży), 1300 (suma), 1800

• dni powszednie: 700, 900, 1800

• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu 
 małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 1300

Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 645, 845, 1800 
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św. 
• I piątek miesiąca w godz. 830-900 i 1700-1800

Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 1300

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca: po każdej Mszy św. 
• I sobota miesiąca w godz. 730-900

• w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
pl. Kościelny 2, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 44 15
Nr konta: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000 

Proboszcz: ks. Józef Siemasz

Wikariusze: ks. Artur Merholc, ks. Piotr Ochoński

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl

Bramę wieczności 
przekroczyli:

sakrament Chrztu św. 
przyjęli:
Zuzanna Miazga, 3 czerwca
Pola Kornalewicz, 17 czerwca
Miłosz Klimek, 24 czerwca

+ Michał Damian Gadzina, 
zm. 2 czerwca, przeżył 25 lat

+ Łucja Władysława Zardana, 
zm. 5 czerwca, przeżyła 86 lat

+ Stefania Grabias, zm. 8 czerwca, 
przeżyła 86 lat

+ Zbigniew Czapla, zm. 15 czerwca, 
przeżył 60 lat

+ Danuta Laskowska, zm. 16 czerwca, 
przeżyła 71 lat

+ Ryszard Pszczolarski, zm. 20 czerwca, 
przeżył 60 lat

+ Stefan Wojtyniak, zm. 20 czerwca, 
przeżył 83 lata

+ Stanisław Gawłowski, zm. 21 czerwca, 
przeżył 83 lata


