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Akolitat kleryka Grzegorza

W sobotę 29 czerwca 2019
roku nasz kleryk Grzegorz na
uroczystej Mszy św. w katedrze
świdnickiej z rąk J.E. ks. bpa
Ignacego Deca otrzymał posługę akolitatu i stał się akolitą.
Jest to kolejny krok w formacji
ku Chrystusowemu Kapłaństwu.
Kim jest akolita?
Akolita – termin pochodzący
od greckiego słowa „akólouthos” – to człowiek „idący za
kimś, towarzyszący”. To chrześcijanin ustanowiony do pomocy kapłanowi i diakonowi
w sprawowaniu liturgii.
(cd. na str. 2)

XVI Piesza Pielgrzymka
Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę

Serdecznie zapraszamy na XVI Pieszą
Pielgrzymkę Diecezji Świdnickiej na Jasną
Górę, która w tym roku odbędzie się od
środy 31 lipca do piątku 9 sierpnia. Hasłem
tegorocznej pielgrzymki są słowa: „W mocy
Ducha Świętego”.
Pielgrzymka to: ładowanie akumulatorów
– rekolekcje w drodze – obóz survivalowy
– świetna przygoda – niezła zabawa –
umocnienie wiary – poznanie wielu wspaniałych braci i sióstr – doświadczenie niespotykanego dobra – spotkanie prawdziwego Pana Jezusa.
Piesza Pielgrzymka Świdnicka to taki
wielki poligon wiary, poligon nauki o praw-

dach wiary i o wartościach, poligon
szkolenia, jak żyć wiarą, jak jej
bronić i jak ją przekazywać innym. Zróbcie wszystko, co
tylko w waszej mocy, aby
pójść, podjąć decyzję –
można nawet przed samym
wyjściem! Niech się też
zwiększy grupa duchowego
uczestnictwa! Im mocniejsze
zaplecze, tym pewniejsi „frontowcy” pielgrzymki. Prosimy
o włączenie się w dzieło pielgrzymki także chorych i niepełnosprawnych.

(cd. na str. 3)
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Akolitat kleryka Grzegorza

(cd. ze str. 1)

Jeszcze do 1972 r. w Kościele
łacińskim było to ostatnie z tzw.
święceń niższych (ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat) udzielane
kandydatowi do kapłaństwa w czasie seminaryjnej formacji. Papież
Paweł VI po Soborze Watykańskim
II postanowił odnowić i zreformować posługi i wyznaczył akolitom
nowe miejsce w Kościele. Obecnie
akolitat nie jest zastrzeżony dla
kandydatów do kapłaństwa, co
więcej, papież powierzył akolitom
część obowiązków, które dawniej
należały do subdiakonów, a także
przywrócił część funkcji, które odebrano akolitom na przestrzeni wieków. Jednak akolita nie jest nazywany już prawnie duchownym. Stał
się szczególnym sługą ołtarza, ale
nie jest ustanawiany jedynie do
posługi w liturgii, lecz też do posługiwania chorym i cierpiącym. Kar-

miąc się Eucharystią, ma za zadanie uczyć się szczerej miłości do
potrzebujących.
Częstym błędem ze strony wiernych jest utożsamianie wszystkich
szafarzy nadzwyczajnych Komunii
św. z akolitami. Akolita jest z urzędu
nadzwyczajnym szafarzem Komunii św., ale zadanie akolity wykraczają poza samą liturgię. Inni szafarze nadzwyczajni Komunii św. są
upoważnieni przez biskupów jedynie do pełnienia konkretnej funkcji
w liturgii, stawia im się niższe wymagania, powołuje na określony
czas i do posługiwania w konkretnej diecezji.
Akolita może udzielać Komunii
św. w czasie Mszy św. lub poza nią,
zanosić ją do chorych lub w wypadku konieczności podać ją umierającemu jako wiatyk. Czyni to jednak
tylko, gdy ze względu na podeszły
wiek lub stan zdrowia kapłan lub

diakon nie mogą tego czynić lub
liczba osób przystępujących do
Komunii jest tak duża, że powodowałoby to znaczne przedłużenie się
celebracji. Akolita ustanowiony
obrzędem jest więc z urzędu szafarzem nadzwyczajnym Komunii
św. (zwyczajnymi szafarzami są
duchowni: biskup, prezbiter i dia-
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XVI Piesza Pielgrzymka
Diecezji Świdnickiej
na Jasną Górę

(cd. ze str. 1)

kon). Może on również wystawić Najświętszy Sakrament do adoracji, nie ma natomiast prawa do udzielania nim błogosławieństwa.
Charakterystycznym przywilejem akolity jest puryfikowanie naczyń liturgicznych w przypadku braku
diakona. Puryfikacji nie można powierzać żadnemu
innemu świeckiemu, nawet nadzwyczajnemu szafarzowi Komunii św.
Akolita z racji swojej posługi ma pierwszeństwo
przed innymi świeckimi w wypełnianiu szeregu funkcji
podczas Mszy św. Do właściwych akolitom zadań
należy:
– podawanie ksiąg, w szczególności mszału;
– pomoc w przyjmowaniu darów (gdy jest procesja
z darami) lub podaje je kapłanowi z kredensu;
– przygotowywanie ołtarza (umieszczanie na nim
korporału, puryfikaterza, palki, kielicha oraz mszału;
gdy brak diakona podanie celebransowi pateny z chlebem);
– asystowanie kapłanowi podczas okadzenia darów,
krzyża i ołtarza (gdy nie asystują kapłanowi diakoni);
– okadzenie kapłana i wiernych (gdy brak diakona);
– rozdzielanie Komunii św.;
– puryfikowanie i porządkowanie naczyń liturgicznych po rozdzieleniu Komunii albo też po zakończeniu
Mszy św.
Gdy w liturgii nie uczestniczą ustanowieni akolici
albo są nieliczni, część z tych zadań powierza się, na
zasadzie zastępstwa, innym odpowiednio przygotowanym świeckim, takim jak ministranci czy też nadzwyczajni szafarze Komunii św.
Posługi akolitatu udziela biskup lub wyższy przełożony zakonny, będący prezbiterem. Zarówno jeden,
jak i drugi, czyni to wobec osób, nad którymi rozciąga
się jego jurysdykcja.
W czasie tego obrzędu na znak dopuszczenia do
służby Eucharystii kandydat otrzymuje z rąk celebransa patenę z chlebem albo kielich z winem. Ustanowieniu towarzyszy modlitwa, a także pouczenie:
„Przyjmij naczynie z chlebem (lub z winem) do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie
służyć Kościołowi przy stole Pańskim”.

Kto nie może pójść pieszo, niech koniecznie wstąpi w szeregi grupy „7” – duchowego uczestnictwa
i duchowego wsparcia. Pielgrzymi bardzo potrzebują
waszych modlitw, cierpienia i ofiar. Warto się zapisać,
bo to inaczej zobowiązuje. Nadto wasze imiona pozostaną na zawsze w diecezjalnych księgach pielgrzymkowych.
Pielgrzymka wyruszy ze świdnickiej katedry w środę 31 lipca, po Mszy św. sprawowanej o godz. 10.00
przez J.E. ks. bpa Ignacego Deca.
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Nigdy nie zapomnę ich życzliwości i dobroci

Świadectwo, które publicznie
dawałam po krakowskich Światowych Dniach Młodzieży w 2016
roku, zakończyłam słowami, że
„polecam się dalszej służbie, również w Panamie”. Tak naprawdę
nie bardzo wtedy wierzyłam, że to
możliwe. Widziałam same trudności i myślałam, że potrzebny jest
cud, abym się tam znalazła. Tuż
przed wyjazdem widok spakowanej
walizki i książeczka turystyczna
z trudem uświadamiały mi, że to
prawda – lecę do Panamy.
Przechodziłam wtedy trudny
czas różnych zmian w życiu rodzinnym, kolejnych przeprowadzek i wielu zmartwień. Mój stres
łagodziła muzyka Ennio Morricone,
a w wieczór przed wylotem do
Panamy Bóg spełnił inne moje
marzenie – o jego koncercie. Było
już sporo po północy, kiedy wracałam z tego właśnie koncertu do
koleżanki, u której zostawiłam cały
bagaż i dokumenty przygotowane
do wyjazdu. O trzeciej nad ranem
miałyśmy jechać na lotnisko. Zatrzymałam się, żeby sprawdzić
w SMS-ie od niej adres, kiedy
mój telefon wyłączył się zupełnie
rozładowany. Nie pamiętałam,
w którym bloku jest jej mieszkanie, ani na którym piętrze. Mogłam
obejść całe osiedle i dzwonić po
kolei do każdego mieszkania albo...
uwielbić Boga w tej sytuacji, licząc
na Jego nadzwyczajne działanie.
Zrobiłam to drugie. Po chwili modlitwy podjechali samochodem jacyś
ludzie, którzy okazali mi ogromną
życzliwość i naładowali mój telefon.
Dzięki ich pomocy otworzyłam
wiadomość z adresem Asi i dotarłam do jej mieszkania, a potem już razem z nią – na miejsce
zbiórki.
Każdy dzień podróży, włącznie
z czasem spędzonym w samolotach, obfitował w bogactwo spotkań
z pięknymi ludźmi o ogromnych

sercach. Wolontariuszka Yarenis
stała się dla mnie jak siostra. Kiedy
mnie serdecznie powitała, poczułam ciepło domowego ogniska,
a ostatniego dnia powiedziała: „Pamiętaj, że masz siostrę w Panamie
i jesteś moją siostrą w Polsce”. Pani
Gizela, u której mieszkałyśmy z koleżanką, jej syn Isaac i córka Jisel
troszczyli się o nas jak o własną rodzinę. Zawozili w przepiękne miejsca, pokazywali bajeczne wybrzeża
obu oceanów oraz zakątki i ruiny
starego Panama Viejo, częstowali
pysznymi plackami z kukurydzy,
sorrucio i aromatycznymi daniami
świątecznymi. Woda panamska
(nawet kranowa) jest świetnej jakości, ale spe-cjalnie dla nas w lodówce przygotowali tę najlepszą. Dzięki
nim zwiedziliśmy Kanał Panamski.
64-letnia pani Gizela sama nigdy
wcześniej tam nie była, ale kiedy
dowiedziała się, że nasza grupa
nie miała w programie zwiedzania
kanału, zorganizowała dla nas wycieczkę w to legendarne miejsce.
Do dziś jestem z nimi w kontakcie
i tęsknię za nimi.
Bardzo ucieszyły mnie słowa
Ojca Świętego na temat jedności,
braterstwa i budowania mostów
zamiast utrwalania podziałów.
Ze względu na swoje położenie
geograficzne, Panama ma szczególne zadanie. Papież Franciszek
zwrócił uwagę, że pomiędzy Ameryką Północną a Południową, poza
dzielącym je kanałem, jest również
słynny most łączący oba kontynenty. Ojciec Święty zachęcał do
wznoszenia mostów między ludźmi, do budowania relacji opartych
na przyjaźni i pokoju. Od Lope,
sympatycznej dziewczynki, która
zaczepiła mnie w autobusie, dowiedziałam się, że do tych wartości
nawiązuje flaga Panamy. Połączenie czerwieni i granatu oznacza
zgodną współpracę między konkurencyjnymi partiami politycznymi

w budowaniu rządu, a gwiazdy przy
nich symbolizują pokój.
Serdeczni Panamczycy przywodzą mi na myśl służebną postawę
Maryi. Zapracowani miejscowi wolontariusze znosili wszelkie trudy
z uśmiechem. Często rezygnowali
ze snu, odpoczynku i wygód, by służyć swoim czasem, mieszkaniem,
jedzeniem, samochodem, pomocą
w naprawie telefonu albo kremem
na poratowanie poparzonej słońcem skóry. Nawet gospodarze niebędący oficjalnie w wolontariacie
z radością wypatrywali kolejnych
okazji niesienia pomocy pielgrzymom. Na przykład Alehandro, który
zaniósł moje torby, zanim zdążyłam
się zorientować, że mi z nimi niewygodnie, albo mężczyzna, który
specjalnie dla nas pobiegł po gitarę,
żeby umilić nam czas oczekiwania
w kolejce po obiad.
Głównym przesłaniem panamskich SDM były słowa Maryi: „Oto
ja, służebnica Pańska, niech mi
się stanie według twego słowa”.
Rekwizyt pielgrzyma – opaska
z wypisanym tym właśnie zdaniem
skłania mnie do nasłuchiwania, jakie słowo Pan kieruje do mnie tym
razem. Do czego Bóg zaprasza
mnie dzisiaj?
Czuła i kochająca obecność
Ducha Świętego nie pozwalała mi
w Panamie przejść obojętnie obok
wrażliwych i niezwykle serdecznych ludzi. Często poranionych,
o złamanych sercach, cierpiących
samotność, po rozbitych związkach, z tatuażami wyrażającymi
żałobę po śmierci bliskiej osoby,
poszukujących swojego miejsca
i powołania. Głodnych umocnienia w nadziei i spragnionych doświadczenia Boga, Jego bliskości,
a jednocześnie ufnych, gotowych
na przyjęcie trudów i przeciwności w chodzeniu za Jezusem. Ich
przyjaźń i chwile spędzone na
wymianie świadectw są dla mnie
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bezcennym skarbem odkrytym na
Nowym Lądzie.
Od czasu powrotu z ŚDM nad
ranem budzi mnie delikatne, ale
wyraźne poczucie błogosławieństwa. Początkowo byłam tym zdziwiona. Kto wstaje przed piątą, żeby
mnie błogosławić? Aż otworzyłam
wiadomość od moich ŚDM – owych
przyjaciół z Zimbabwe, u których
jest dwie godziny wcześniej — to
Elisha zdążył już mnie pobłogosławić: „Hej, droga siostrzyczko,
niech ci Duch Święty zsyła wszelkie
potrzebne dary i światło”. W marcu jego kraj niszczył cyklon Idali
i powódź. Piękne do tej pory parki
narodowe i miasta zostały zmiażdżone jak rozdeptane klocki lego.
Wiem, że Elisha i inne chłopaki

działali w wolontariacie, poszukiwali zaginionych osób i dostarczali
żywność poszkodowanym. Opłakujemy razem tragedię dotkniętych tą
klęską rodzin, ale nie tracimy wiary,
że Bóg jest dobry. Modlimy się słowami Jana Pawła II: „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi”,
w ufności, że ten sam Duch, który
ożywił Polskę, objawi swoją miłość
i ześle pomoc naszym cierpiącym
braciom.
ŚDM w Panamie to dla mnie coś
znacznie więcej niż egzotyczny wyjazd. Wróciłam tylko fizycznie. Wewnątrz jestem zupełnie inną osobą.
Kiedy ktoś pyta mnie o Panamę,
odpowiadam, że nie zawsze uda ci
się spotkać legendarną złotą żabę
(endemicznie występujący tam

gatunek żółtej ropuchy, zagrożony
wyginięciem), ale ja doświadczyłam
cenniejszego złota ludzkich serc,
przeczystych niczym najlepsza
na świecie panamska woda, którą
tak chętnie się dzielą, płonących
miłością bardziej niż żar słońca na
równikowym niebie w upalne dni.
Nigdy nie zapomnę ich życzliwości
i dobroci.
Oddając się naszemu wspólnemu Niebieskiemu Tacie, cieszę się,
że jesteśmy rodzeństwem i możemy działać w tej samej ewangelicznej służbie. Ufam, że wkrótce znów
się spotkamy, w okolicznościach
i na drogach, jakimi On sam nas
poprowadzi. Niech nam się stanie
według Jego słowa!
Emilia Beszterda

Aktywne wakacje

w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
Nasi wychowankowie w tym roku bardzo aktywnie
spędzają czas wakacji, który już się rozpoczął pod
koniec czerwca. W tym czasie grupa niepełnosprawnych wychowanków pojechała nad morze. Dla chłopców są to niezapomniane chwile w życiu, choć tylko
trwały siedem dni!

Przy Domu Pomocy Społecznej od kilku lat istnieje
Drużyna Harcerska „Nieprzetartego szlaku”. Należy
do niej piętnastu wychowanków w różnym wieku.
Chłopcy mają spotkania z harcerzami z ZHR, którzy
regularnie w każdą sobotę prowadzili zbiórki dla naszych harcerzy. Nasi harcerze biorą udział w biwakach
drużyn, festiwalach piosenek harcerskich itp. Kolejną
wyprawą naszej Drużyny harcerskiej był trzy dniowy
pobyt pod namiotami w Boguszowie-Gorcach. To czas
uczenia się samodzielności, zaradności i zaufania
drugiej osobie.
Przez okres wakacji w naszym Domu odbywa się
wiele zajęć terapeutycznych, edukacyjnych i kulturalnych. Zajęcia realizowane są w ramach różnych
projektów we współpracy z różnymi instytucjami.
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Jednymi z ulubionych zajęć jest onoterapia, czyli
zajęcia terapeutyczne z osiłkiem. Dzięki tej terapii nasi
wychowankowie, szczególnie ci najmniejsi, wzbogacają swój świat przeżyć, co wspomaga ich aktywizację,
spontaniczność i motywację oraz funkcje poznawcze
umysłu jak: myślenie, pamięć, skupianie się, koncentrację. Zajęcia te relaksują dzieci, pozwalają wyciszyć

emocje itp. Nasi chłopcy bardzo lubią kontakt z osiołkiem, jak widać na załączonych zdjęciach.
Kolejne zajęcia w których uczestniczyli wychowankowie Domu to zajęcia z felinoterapii (terapia z kotem).
Do naszego Domu przyjechała grupa studentów,
która z naszymi podopiecznymi przeprowadziła zajęcia z kotami. Działanie tej terapii daje poczucie otwartości, jak również pozwala na łatwiejsze nawiązanie
kontaktu z otoczeniem.
W naszym Domu Pomocy Społecznej odbywają się
także cyklicznie zajęcia z dogoterapii, czyli terapia
z psem i są ukierunkowane na konkretny cel rehabilitacji. Dziecko będące w kontakcie z psem staje się
naturalne i szczere, przez co nie boi się okazywania
uczuć, dzięki czemu rozwija umiejętność odczuwania
i wyrażania emocji. Podopieczni przełamują lęki,
strach wobec zwierząt, co ułatwia im spokojne przemieszczanie się po ulicach miasta idąc na przykład
do szkoły.
Również podopieczni uczestniczyli w wyjazdach do
groty solnej przez okres 10 dni. Pobyt dzieci niepeł-
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nosprawnych w grocie solnej przyczynił się do nabycia
większej odporności na przeziębienia, alergie, stres
itp. relaks przy muzyce z szumem wody pozwolił im
się poczuć jak nad prawdziwym morzem.

Kilka razy w tygodniu pod opieka siostry Olgi nasi
wychowankowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach sportowych, korzystając z możliwości wyjścia
na kręgielnię, basen, siłownię OSiR. Dzięki tym wyczynom sportowym, są bardziej sprawni fizycznie, a to
daje im ogromną satysfakcję i radość.
Na terenie naszej posesji organizowane są dla
wychowanków różnego rodzaju rozgrywki sportowe
(hokej na trawie, mecze piłki nożnej, gra w kosza, ping
pong itp.). Chłopcy bardzo chętnie biorą w nich udział,
ucząc się nowych dyscyplin, zachęcając młodszych
kolegów do zdrowej rywalizacji, wysiłku fizycznego,
gdyż „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
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Nasi podopieczni mają świadomość, że za wszystko należy być wdzięcznym Panu Bogu, gdyż On
stworzył tak wspaniały i piękny świat.

Wakacyjne odwiedziny sióstr
Jako międzynarodowe Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w czasie wakacji miałyśmy
okazję spotkać się z siostrami naszego Zgromadzenia
z innych części świata.
Naszą wspólnotę Sióstr oraz podopiecznych Domu
Pomocy Społecznej w Świebodzicach odwiedziły
między innymi trzy siostry z USA z Prowincji Central
Pacyfik oraz trzy Siostry z Prowincji Czeskiej. Siostry
były zainteresowane specyfiką pracy naszego Domu
prowadzonej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
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Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości
i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby przemienić pogrążony w grzechu świat w królestwo dobra
i miłości. Nam, swoim uczniom, nakazał głosić Dobrą
Nowinę w mocy Ducha Świętego wszystkim ludom
i narodom. Jednym z potężnych środków przemiany
świata w Królestwo Boże jest gorliwa i wytrwała modlitwa. Sam Jezus Chrystus, Boży Syn, dał nam
przykład nieustannej modlitwy, do niej zachęcał i uczył
jej. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Jego słowa:
„Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie;
kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi,
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Łk 11, 9-10). Dlatego w sierpniu, miesiącu abstynencji, będziemy prosić Dobrego Ojca w intencji
wszystkich synów i córek polskiej ziemi, aby odrzucili to wszystko, co ich zniewala, co odbiera im wolność
wewnętrzną, a jednocześnie grozi naszej Ojczyźnie
utratą wolności zewnętrznej. Czynimy to w duchu
odpowiedzialności za budowanie Królestwa Bożego
na naszej ojczystej ziemi. Czynimy to w duchu odpowiedzialności za „to wielkie, wspólne dziedzictwo,
któremu na imię Polska” (św. Jan Paweł II, Jasna Góra
1983 r.).

Niedziela, 4 sierpnia

Zagrożenia wolności w naszej Ojczyźnie

To właśnie odpowiedzialność każe nam stanąć
w prawdzie i z odwagą ocenić sytuację zagrożenia
wolności w naszej Ojczyźnie. Sytuacja ta jest bardzo
poważna, związana przede wszystkim ze stałym
wzrostem spożycia alkoholu i popadaniem w różnorakie uzależnienia coraz większej liczby rodaków.
Alkohol w Polsce jest dostępny zawsze i wszędzie.
Można go kupić całą dobę, także na stacjach paliw.
Ogromna liczba punktów sprzedaży alkoholu w przeliczeniu na mieszkańców oznacza, że ta destrukcyjna
substancja psychoaktywna jest na wyciągnięcie ręki.
To pogłębia proces degradacji społecznej.
Na szczególne potępienie zasługuje reklama alkoholu, utrwalająca stereotyp picia jako formy relaksu,
a przemilczająca straszliwe skutki pijaństwa i popadania w alkoholizm. Konieczne jest wprowadzenie
zakazu reklamy alkoholu. Wpływa ona na podświadome wybory młodych ludzi, których efektem bywa
uzależnienie i stopniowe staczanie się w dół. To
właśnie obecność reklamy alkoholu w przestrzeni
publicznej powoduje, że narosłe przez wieki szkodliwe
wzory spożycia tak łatwo są przekazywane w kolej-

Księga Koheleta jest jedną z najbardziej zagadkowych ksiąg biblijnych. Jej autor od samego początku
stawia nam przed oczy to, o czym nie lubimy myśleć – pozorny bezsens życia. Wartości materialne nie
nasycają. Sprawiedliwość jest zjawiskiem rzadkim. W obliczu śmierci wszystkie nasze dokonania wydają się bezcelowe. Jesteśmy uwięzieni w niekończącym się cyklu, gdzie „nic zgoła nowego nie ma pod
słońcem”.
W przypadku Koheleta nie mamy jednak do czynienia ze starym malkontentem, lecz raczej ze śmiałym
głosicielem niewygodnych prawd. Chociaż jest świadom, że to, co ma do powiedzenia, może się nie
podobać, nie chce, aby ktokolwiek ignorował rzeczywistość.
Koheletowi nie chodzi o namalowanie ponurego obrazu rzeczywistości. Jego księga opisuje świat
zamknięty na Boga. Pokazuje, jak wyglądałoby życie bez Ojca w niebie, który obiecuje trzymać nas
w swojej dłoni. Na końcu swojej księgi Kohelet zapewnia nas, że takiego Ojca mamy. Radzi nam: „Pomnij
(...) na Stwórcę swego w dniach swej młodości, zanim jeszcze nadejdą dni niedoli”. Ożywiaj w sobie
pamięć o Bogu, abyś był w stanie przetrwać złe czasy, gdyż one z pewnością nadejdą. Nigdy nie zapominaj o tym, kim jest Bóg i co On uczynił. Nigdy nie zapominaj o tym, co uczynił dla ciebie.
Jest to mądra rada, ale my wiemy, że jest coś jeszcze więcej. Zmartwychwstanie Jezusa zmieniło
wszystko! On otworzył nam bramy nieba i odtąd możemy nie tylko wspominać Boga, ale doświadczać
Jego żywej obecności o działania w naszych sercach. Możemy doświadczać obecności Chrystusa, Jego
pociechy i uzdrawiającej mocy w naszym codziennym życiu. Tam, gdzie Kohelet powiedziałby: „Wspomnij
na Stwórcę”, my możemy dodać: „Tak, ale również otwórz się na obecność Jezusa!”
Bracia i siostry, nasze życie ma sens. Choć bywa niezrozumiałe i niebezpieczne, pamiętajmy, że Jezus
pokonał śmierć i rozproszył mroki. Jego obietnice nie są próżne, a Jego moc jest rzeczywista. Zwróć się
do Niego, a przekonasz się, że to wszystko, o czym mówił Kohelet, nie jest już marnością.
„Chwała Tobie, Jezu, za to, że zwyciężyłeś śmierć i otworzyłeś przed nami niebo!”
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nych pokoleniach. W świadomości wielu Polaków
alkohol to powszechny napój, produkt spożywczy,
nawet prozdrowotny, a przecież ten „oswojony” kulturowo produkt jest niebezpieczną substancją, której
niewłaściwe używanie powoduje utratę zdrowia i prowadzi do przedwczesnej śmierci. Alkohol stał się dla
naszego społeczeństwa czymś tak bardzo ważnym,
wartościowym, że wszelkie próby ograniczenia sprzedaży, chociaż motywowane dobrem obywateli i poparte najnowszymi badaniami naukowymi, traktowane są
jako zamach na wolność osobistą. Na przyzwyczajanie Polaków do wszechobecności alkoholu biznes
alkoholowy nie żałuje pieniędzy, gdyż jest to dla niego
niewyczerpane źródło zysku. Jeśli nie przeciwstawimy
się tej zmasowanej ofensywie, która pochłania coraz
większą liczbę młodych ofiar, stracimy to, co dla bytu
narodowego jest najistotniejsze – zdrowie i szczęście
młodego pokolenia.
Z wielkim bólem obserwujemy tak częste przekraczanie prawa, polegające na sprzedaży alkoholu
osobom nieletnim. Apelujemy do władz państwowych
i samorządowych o podjęcie zdecydowanych kroków,
aby prawo w tym zakresie było bezwzględnie egzekwowane.
Z rozpitym społeczeństwem nie zrealizujemy wspaniałych projektów modernizacji Polski. Dlatego jednym
z najistotniejszych obowiązków państwa i samorządów jest troska o trzeźwość narodu, wyrażająca się
między innymi likwidacją reklamy, ograniczaniem fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu. Ze
zdziwieniem i bólem przyjmujemy informacje, że są
samorządy, które ciągle zwiększają liczbę punków
sprzedaży alkoholu i skracają odległości od obiektów
chronionych, tłumacząc społeczeństwu, że istniejące
ograniczenia są absurdalne. Samorządy te nie biorą
pod uwagę ani badań naukowych, ani wiedzy eksperckiej, ani cierpień rodzin z problemem alkoholowym. Są to bez wątpienia działania nierozumne,
niszczycielskie i skrajnie nieodpowiedzialne.
Do zadawnionych ran, spowodowanych przez pijaństwo i alkoholizm, a także nikotynizm, dochodzą
nowe w postaci różnorakich uzależnień, jak chociażby
uzależnienia od hazardu, mediów społecznościowych,
gier komputerowych czy też smartfonów. Można śmiało powiedzieć, że osłabiony na skutek nadużywania
alkoholu i palenia tytoniu naród, jest coraz mniej odporny na nowe zagrożenia, prowadzące do groźnych
nałogów. W obliczu tej tragicznej sytuacji konieczne
jest podjęcie natychmiastowych działań zarówno prewencyjnych, jak i naprawczych.

Praca Kościoła nad otrzeźwieniem narodu

Kościół w Polsce od wieków ofiarnie pracuje nad
ochroną trzeźwości narodu. Nie jest to praca akcyjna,
ale codzienny trud ogromnej liczby osób duchownych
i świeckich apostołów trzeźwości. Na szczególne
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podkreślenie zasługuje osobiste świadectwo abstynencji wielu kapłanów. Jest to wspaniały przykład dla
wiernych potrafiących radośnie żyć bez alkoholu,
a jednocześnie umocnienie dla tych, którzy walczą
o odzyskanie utraconej trzeźwości. Kościół cieszy się
licznymi inicjatywami podejmowanymi w diecezjach
i parafiach, takimi jak rekolekcje trzeźwościowe, spotkania modlitewne, pielgrzymki, wykłady i warsztaty,
i wiele innych. Gorliwy apostolat różnych wspólnot
abstynenckich i trzeźwościowych napawa nadzieją,
że stale będzie wzrastać liczba tych, którzy praktykować będą cnotę trzeźwości.
Kościół w Polsce prowadząc apostolstwo trzeźwości walczy o człowieka wolneg i szczęśliwego w rodzinie i w społeczeństwie. Tam, gdzie brakuje trzeźwości, pojawiają się poważne problemy, mnożą się
dramaty całych rodzin, wspólnot i środowisk. Trzeźwość jest tamą, która chroni życie indywidualne, rodzinne i społeczne przed cierpieniem. Można powiedzieć, że płyniemy po wzburzonym morzu, aby dążyć
do upragnionego, bezpiecznego portu. Tym portem
jest trzeźwa, prawdziwie wolna Polska. Żeby ten cel
osiągnąć, musi nastąpić mobilizacja wszystkich żywotnych sił, całej wspólnoty narodowej.
Nie będzie trzeźwej Polski bez współpracy rodziny,
Kościoła, instytucji państwowych i samorządowych.
Nie będzie trzeźwej Polski bez odwagi mówienia
prawdy, nawet trudnej, o naszych problemach. Nie
będzie trzeźwej Polski bez mocnego sprzeciwu na
rozpijanie Polaków, zwłaszcza najmłodszych. Czy
zdajemy sobie sprawę, że prawie milion dzieci w Polsce żyje w rodzinach z problemem alkoholowym?
Dzieci te potrzebują specjalistycznej pomocy, którą
powinny zapewnić władze państwowe i samorządowe.
W tym roku przypadają trzy piękne jubileusze:
25-lecie Stowarzyszenia Wesele Wesel – małżeństw,
które miały przyjęcia bezalkoholowe, 40-lecie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i 45-lecie Anonimowych Al
koholików w Polsce. Osobom zaangażowanym w te
ważne dzieła dziękujemy za wytrwałą służbę i życzymy
obfitych łask Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela.

Młodzi trzeźwi i wolni

W tym roku naszym działaniom przyświeca hasło
„Młodzi trzeźwi i wolni”.
Do najważniejszych czynników chroniących dzieci
i młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych zaliczamy: silną więź emocjonalną z rodzicami,
regularne praktyki religijne, zainteresowanie nauką
szkolną, a także szacunek do norm, wartości i autorytetów. Te wnioski potwierdza życie. Katolickie wychowanie dzieci i młodzieży powinno być podstawą,
na której buduje się mocne, zdrowe, wolne i trzeźwe
społeczeństwo. Dziś młode pokolenie trzeba uczyć
sztuki życia, uczyć kochać odpowiedzialnie. Niezwykle
istotne jest również wychowywanie do ofiarności i pra-
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cowitości. Często młody człowiek sięga po alkohol
i narkotyki, czy szuka zapomnienia w inny sposób
z powodu lęku. Trzeźwi młodzi to ci, którzy zachowują abstynencję od alkoholu, a jednocześnie w wolności potrafią odrzucić to wszystko, co im szkodzi, co
niszczy radość i szczęście. Najlepsza ochrona przed
uzależnieniami, to miłość. A dobry rodzic, wychowawca,
nauczyciel to najlepszy profilaktyk. Dobry, to znaczy
kochający mądrą miłością, odpowiedzialny i uczący
odpowiedzialności, wymagający od siebie i od innych.
Drodzy rodzice i dziadkowie!
Pokażcie swoim dzieciom i wnukom, jak piękne jest
życie bez alkoholu. Poświęćcie czas na wspólne rozmowy, spacery, na radosną zabawę. Pamiętajcie
o słowach bł. ks. Bronisława Markiewicza, że ten, kto
wychowuje dzieci i młodzież sięgając po alkohol, kto
rozpija dzieci i młodzież, ten jest zdrajcą narodu i wiary.
Drodzy Młodzi!
Nie dajcie się zniewolić! Nie lękajcie się zachowywać koniecznej abstynencji przez całe swoje młode
życie. Tylko to da wam gwarancję, że nie popadniecie
w ten straszliwy nałóg i tym samym nie zaprzepaścicie
szansy na szczęśliwe życie. Nie wierzcie, że alkohol
załatwi za was jakiekolwiek problemy, że wzmocni
waszą atrakcyjność i da wam przyjaciół. Nie wierzcie
reklamom, które obiecują radość i przyjaźń z butelką
piwa w ręku. Z odwagą wybierajcie życie w przyjaźni
z Jezusem i twórzcie nową kulturę, bo tylko ona daje
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wspaniałe możliwości doświadczenia piękna, szczęścia, prawdziwej miłości i wolności.

Motywacja do podjęcia sierpniowej abstynencji

Świadomi powagi sytuacji w naszej Ojczyźnie prosimy o podjęcie dobrowolnej abstynencji od alkoholu
w sierpniu, w miesiącu wielkich patriotycznych rocznic
i świąt Maryjnych. Nasi przodkowie nie szczędzili sił
i krwi, aby bronić ziemi ojczystej. My także pokażmy,
że jesteśmy gotowi bronić wolności wyrzekając się
tego, co zniewala tak wielu spośród nas. Wypracujmy
w sobie cnoty, dzięki którym staniemy się oparciem
dla młodych, autorytetami tak bardzo potrzebnymi
w sytuacji upadku wartości. Niech decyzja o zachowaniu abstynencji od alkoholu w sierpniu stanie się
początkiem błogosławionej drogi trzeźwości dla
wszystkich rodaków w kraju i poza jego granicami.
Bez praktykowania świadomej abstynencji przez wielu Polaków nie będzie trzeźwej Polski.
Niech Maryja, Królowa Polski, błogosławi naszym
dobrym postanowieniom. Niech wspiera nasze wysiłki podejmowane dla otrzeźwienia polskiego Narodu,
zwłaszcza realizację Narodowego Programu Trzeźwości. Niech powoła licznych abstynentów, którzy
z radością będą świadczyć, że Polska jest krajem
ludzi trzeźwych i wolnych.
bp Tadeusz Bronakowski,
przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Czy jesteś gotów? Słudzy z dzisiejszej Ewangelii byli gotowi. Z zapalonymi lampami i przepasanymi
biodrami czekali, aż ich pan zapuka do drzwi. Wiedzieli, że prędzej czy później przybędzie. Nie siedzieli więc bezczynnie, ale czuwali, przygotowując wszystko, co mogło być potrzebne.
Jest to dobra analogia do naszego życia wiary! Wiara nie jest czymś abstrakcyjnym; polega na praktykowaniu tego, w co wierzymy. Wymaga podjęcia konkretnych kroków, jakie z niej wypływają. Jest to
motyw, który przewija się nie tylko w Ewangelii, ale we wszystkich dzisiejszych czytaniach: bądź gotów,
zachowaj czujność, oczekuj z wiarą. Wiara wyklucza bierność.
W dzisiejszym pierwszym czytaniu Izraelici posłuszni Bożym poleceniom przygotowali Paschę i oczekiwali wybawienia. W drugim czytaniu Abraham opuścił swoją ojczyznę i wyruszył do Ziemi Obiecanej,
chociaż nie wiedział nawet, gdzie ona się znajduje! Działali oni w nadziei, że Bóg będzie wierny swoim
obietnicom.
Ty także możesz postępować podobnie. Wiesz, że masz kochającego Ojca w niebie i dlatego możesz
zaufać, że twoje starania i czuwanie nie będą daremne. Ćwicząc się w aktywnym ocze-kiwaniu, pamiętaj, że nie jesteś sam. Wspierają cię wszyscy święci — ci kanonizowani i ci znani tylko Bogu – którzy
także oczekiwali Go z tęsknotą. Mieszka w tobie Duch Święty, który przypomina ci, że Bóg nie czyha na
to, by przyłapać cię na gorącym uczynku, ale chce z tobą świętować i błogosławić ci.
Jeśli potrzebujesz zachęty, zobacz w jak zaskakujący sposób pan z Ewangelii nagradza swoje sługi
– każe im zasiąść do stołu, sam przepasuje się i zaczyna im usługiwać. Wiernemu i roztropnemu rządcy
powierza troskę o całe swoje mienie. Podobnie Bóg Ojciec czyni wobec tych, którzy Mu służą. Z radością
oddaje im – i nam – swoje królestwo.
„Panie, wierzę, że jesteś Bogiem dobrym i wiernym, który dotrzymuje obietnic. Pomóż mi być gotowym
na Twoje przyjście”.
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Wierność powołaniu

Św. Jan Paweł II, któremu postać
św. Stanisława Kostki od młodości
była bliska, podsumował jego krótkie, ale spełnione życie słowami:
„Żyjąc krótko, przeżył czasów wiele”.
I rzeczywiście, w biografii Świętego
splata się wiele nici: młodzieńczy
bunt i zarazem głęboka świadomość
własnej drogi, zapał i spontaniczność, ale też zadziwiające w tak
młodym wieku determinacja i konsekwencja towarzyszące realizowaniu
powołania, miłość Boga i bezkompromisowa pobożność. Nie przypadkiem św. Stanisław Kostka, otoczony
kultem natychmiast po śmierci, jest
patronem polskiej młodzieży.

WYZWANIA I DETERMINACJA
Św. Stanisław urodził się w grudniu 1550 roku w Rosikowie, na Mazowszu, w rodzinie
kasztelana zakroczymskiego Jana Kostki. Gdy miał
czternaście lat, ojciec wysłał go ze starszym bratem
Pawłem na naukę do kolegium Towarzystwa Jezusowego w Wiedniu. Młode zgromadzenie zakonne, za-

Niedziela, 18 sierpnia

łożone przez św. Ignacego Loyolę,
właśnie zaczęło tworzyć sieć
szkół, gdzie kształcono przyszłe
katolickie elity państw i narodów.
Przebywając wśród nauczycieli
jezuitów, wysłany na naukę chłopiec odkrył powołanie do życia
zakonnego.
Od początku pobytu w Wiedniu
Stanisław musiał bronić swojej
wiary, a okoliczności mu nie sprzyjały. Wkrótce po jego przybyciu do
Wiednia internat dla młodzieży
szlacheckiej, uczącej się u ojców
jezuitów, został przejęty przez
władze świeckie. Stanisław po
zamknięciu internatu zamieszkał
w protestanckiej gospodzie,
opuszczając środowisko katolickie, w którym łatwiej by mu było
wzrastać w wierze. A były to czasy naznaczone żywymi sporami religijnymi, które dzieliły ówczesną Europę
oraz propagandą antykatolicką, często nic przebierającą w środkach, która mogła zachwiać wrażliwością
i rodzącym sic powołaniem chłopca. Źródłem ciągle

Szczerze mówiąc, tak właśnie myślimy. Czyż prorok Izajasz nie zapowiedział nadejścia „Księcia Pokoju” Czyż aniołowie w noc Bożego Narodzenia nie śpiewali: „a na ziemi pokój”. Oczywiście, że Jezus
przyszedł zaprowadzić pokój na ziemi!
Choć jest to niewątpliwie prawdą, to jednak z drugiej strony starzec Symeon prorokował, że Jezus ma
być znakiem, „któremu sprzeciwiać się będą”. W rzeczywistości cala działalność publiczna Jezusa budziła spory i kontrowersje. Faryzeusze i saduceusze spierali się o Jego naukę. Sanhedryn żydowski nie
mógł dojść do porozumienia w Jego sprawie. Nawet jeden z Jego najbliższych uczniów wystąpił przeciwko Niemu, stając się zdrajcą.
Czy więc Jezus jest źródłem pokoju? Czy raczej źródłem podziałów?
I jedno, i drugie. Jezus wie, że nie wszyscy przyjmą Jego naukę i pokój, jaki ona niesie. Wie również,
że z tego powodu nastąpią rozłamy. Widzimy to na wielką skalę w konfliktach religijnych w różnych miejscach naszego globu, a także, na mniejszą skalę, w wielu naszych rodzinach. Z jednej strony mamy tych,
którzy przyjęli Jezusa i zbawienie, jakie On niesie. Z drugiej tych, którzy jeszcze nie otworzyli się na to
zbawienie i nadzieję, jaką mamy w Jezusie. Różnice te mogą zaostrzyć się do tego stopnia, że spowodują konflikty i rozłamy.
Podziały są nieuniknione, ale nie muszą trwać w nieskończoność. A zależy to także od ciebie. Jak
reagujesz, gdy te podziały dochodzą do głosu w twoim własnym domu? Współczuciem, modlitwą i zrozumieniem, czy też obrazą, kłótnią i potępieniem?
Jezus jest Księciem Pokoju, ponieważ przyszedł po to, by przynieść pokój naszym rozdartym sercom.
A kiedy nasze serca zostaną uzdrowione, stopniowo zaczynają kochać, jak On kocha, i przebaczać, jak
On przebacza. Jedynie miłość i przebaczenie Jezusa mogą przynieść jedność.
Twoja postawa ma znaczenie. Trwając blisko Jezusa, który jest twoim pokojem, przyczyniasz się do
pojednania pomiędzy ludźmi. Twój wpływ może okazać się nieoceniony!
„Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju”.
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go cierpienia była dla niego także po stawa starszego
brata oraz innych osób z najbliższego otoczenia, zirytowanych nadmierną – ich zdaniem – pobożność
św. Stanisława, przejawiającą się w długiej modlitwie,
lekturze, częstych postach czy biczowaniu. Nie stronili oni od przykrych docinków (taki charakter miało
dla nich nawet określenie „jezuita”), a co więcej – bicia.
Jak się wydaje, nie była to tylko kwestia młodzieńczej
żywości i potrzeby rozrywki rówieśników, ale także
wpływ środowiska rodzinnego chłopców, w którym
szanowano i ceniono „umiarkowani)” religijność, natomiast powołanie zakonne traktowano raczej jako
dopust Boży.
POWSZEDNIE DOMOWE MĘCZEŃSTWO
Młodszy brat nie chciał przeciwstawić się wprost
i wywoływać otwartego konfliktu, dlatego nie zmieniając swojego życia modlitwy i umartwień, starał się je
ukrywać, zachowując wobec starszego brata szacunek, spełniając różnorakie domowe posługi bez narzekania, w ciszy przeżywając jak to ujął ks. Piotr
Skarga – „domowe męczeństwo”. Przez sześć miesięcy nosił się z myślą o wstąpieniu do zakonu jezuitów, zanim wyjawił ją spowiednikowi. Zadziwia dojrzałość młodego człowieka, który potrafił tak długo
nosić w sobie ten zamiar, czekając, by dojrzewał.
Początkowo usłyszał odmowę: bez pozwolenia
rodziców przełożeni nie chcieli udzielić zgody na przyjęcie kandydata. Mimo takiego obrotu sprawy Stanisław złożył Bogu ślub, że wytrwa na obranej drodze.
Niedługo później zachorował i miał wizję: ukazał mu
się szatan w postaci groźnego psa, który chciał go
zaatakować. Chłopiec wezwał na pomoc św. Barbarę,
pamiętając o obietnicy, że kto się do niej ucieka, nie
umrze bez otrzymania Komunii. Święta przyszła
z aniołami i udzieliła mu Komunii, on jednak czuł się
coraz gorzej. Wtedy przyszła Najświętsza Panna
z Dzieciątkiem i położyła Je na łóżku chorego. Stanisław nagle ozdrowiał. Był pewien, że Maryja zachęca
go, by nie zatracił swojego powołania i nie zaniechał
starań wstąpienia do zakonu jezuitów.
Stanisław ponowił prośbę o przyjęcie, ale przełożony był stanowczy i po raz drugi mu odmówił. Chłopiec
za radą innego jezuity, będącego kaznodzieją przy
dworze cesarskim, postanowił szukać wsparcia u wyższych władz zakonnych: u Piotra Kanizjusza w Augsburgu albo u generała jezuitów, Franciszka Borgiasza,
w Rzymie.
W POŚCIGU ZA ŚWIĘTYM
Stanisław wiedział, że konsekwentne podążanie
ścieżką powołania może doprowadzić do zerwania
z rodziną. Podczas jednej z ostrych sprzeczek ze
starszym bratem ostrzegł go, iż ucieknie, jeśli brat
nadal będzie traktować go w ten sposób. Brutalna

Kaplica św. Stanisława Kostki przy kościele św. Andrzeja
na Kwirynale w Rzymie

reakcja Pawła Kostki na te słowa usunęła ostatnie
skrupuły Stanisława przed opuszczeniem rodziny.
Chłopiec wyruszył w drogę pieszo, w przebraniu.
Pościg, zorganizowany przez zdjętego żalem Pawła,
okazał się nieudany.
Gdy Stanisław dotarł do Augsburga, Piotr Kanizjusz,
ujęty wytrwałością młodzieńca w dążeniu do celu
mimo przeszkód, polecił go jezuitom z Dylingi, gdzie
młody Kostka miał spełniać posługi domowe. Doświadczony zakonnik chciał przekonać się, czy za gorącym
pragnieniem wstąpienia w szeregi jezuitów kryje się
coś więcej niż ambicje i marzenia, a więc: czy kandydat jest na tyle dojrzały, że nie odrzuci „niegodnych”
prac fizycznych oraz okaże pokorę i posłuszeństwo.
Stanisław przeszedł próbę pozytywnie, więc Kanizjusz
skierował go do domu generalnego w Rzymie. Chłopiec rozpoczął nowicjat przy kościele św. Andrzeja na
Kwirynale. Przełożeni młodego nowicjusza, zbudowani jego dojrzałością, pokorą i posłuszeństwem, nie
wahali się pokazać mu listu, jaki dotarł do Rzymu od
rozgniewanego ojca, grożącego synowi więzieniem
po powrocie do Polski. 1 to wyzwanie Stanisław przyjął mężnie, jak pisze ks. Skarga, opłakując ślepotę
rodziców, którzy nie rozpoznali Bożych darów: „Czym
mi, panie Ojcze, grozisz, tego ja sam pragnę”. Wyznał,
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że list ojcowski „próżno i szkodliwie” wysłany, nie
zmieni jego postanowienia, gdyż on nie boi się cierpieć
dla Boga, „który dla nas tak wiele ucierpiał”.
ŻYCIE PEŁNIĄ POWOŁANIA
W nowicjacie Stanisław okazywał „wielką skromność i umiarkowanie”, zawsze wesoły i przyjemny
w obejściu: „Nic o sobie nie trzymał, ani sobie czego
przypisowa!, każdego dziwnie poważając”. Właśnie
szacunek dla każdej osoby, wypływający z godności,
jaką Bóg obdarzył każdego bez wyjątku, w połączeniu
ze zrozumieniem, że to dzięki łasce Bożej człowiek
czyni dobre rzeczy, sprawiał, że młody nowicjusz nie
był pyszny i przykry dla otoczenia. Słowa św. Pawła
„Cóż masz, czego byś nie otrzymał?” – nie były bowiem dla niego jedynie retorycznym stwierdzeniem,
ale uwalniającą prawdą o ludzkiej kondycji: kondycji
istoty potrzebującej Boga, która sama nie może osiągnąć szczęścia i zbawienia, ale dostępuje tego dzięki
Bogu we wspólnocie braci. Stanisław był świadomy,
jak wiele otrzymał, zarówno od rodziców, jak i współbraci.
Podobnie, jak głoszą przekazy, „w prostocie i wiernie, co kazano wykonywał, na tym poprzestając, iż
kazano”. Posłuszeństwo, jeden z trzech filarów życia
zakonnego, w którym szczególnie sobie upodobał, nie
wypływało z „ducha gnuśnego”, ale z cnoty. Oddanie
wolności decydowania o sobie przełożonym, w których
decyzjach widzi się wolę Boga, umożliwia bowiem
pełne zaangażowanie w realizację powołania zakonnego, a nie własnego „widzimisię”. Nie oznacza to
w żadnym wypadku poprzestawania na minimum
wymagań, ale pełne oddanie się poleceniom przełożonych, wykonywanym z sercem. Mini-mum wymagań
odnosi się raczej do rezygnacji z forsowania własnych
pomysłów na rzecz dobra wspólnoty i nie ma w nim
nic z duchowego lenistwa i wygodnictwa, czego dowodzi choćby i poniższe drobne wydarzenie. Gdy
pewnego razu z powodów zdrowotnych zakazano
Stanisławowi modlić się (a młody jezuita modlił się
nieustannie), odczuł' ciężar posłuszeństwa, ale – jak
zauważono – szybko się opanował.
Co nieczęsto się zdarza, nie doświadczał na modlitwie roztargnień, jego skupienie było głębokie i czyste.
To właśnie czystość serca i głębokie życie modlitewne
sprawiały, że o rze-czywistości duchowej mówił w sposób tak prosty, szczery i zaangażowany, że nie mogło
to ujść uwagi osób, które obcowały z nim na co dzień.
Otoczenie zadziwiało jego szczególne nabożeństwo
do Matki Bożej: wymyślał „nowe i prześliczne” imiona
i stopnie chwały w niebie dla Tej, która tak wyraźnie
pomagała mu w jego drodze. Pewnego razu, idąc do
kościoła Matki Bożej Śnieżnej, zapytany przez towarzysza, czy Ją kocha, odparł po prostu: „To moja
Matka”. Według świadka, głos ten nie był człowieczy.

Grobowiec w kaplicy św. Stanisława Kostki przy kościele
św. Andrzeja na Kwirynale w Rzymie

POD PRĄD, SPOKOJNIE
Życie św. Stanisława było pozbawione jakiegokolwiek niepokoju, gwałtownych wstrząsów, chaotycznych poszukiwań; cechowało je raczej wytrwałe,
cierpliwe podążanie za raz podjętym wyborem, powołanie realizowane z wiernością odnawianą każdego
dnia. Jak pisze ks. Janusz Cegłowski: „Nie dał się
zwieść mirażowi kariery, bogatego i wygodnego życia,
przyszłości zabezpieczonej majątkiem rodziców. Miał
odwagę przeciwstawić się panującym modom na
życie. Nie chciał tylko wypełniać żołądka, imponować
strojami, uczynić z życia jednej wielkiej rozrywki. Niesamowicie szybko zrozumiał te wszystkie złudzenia,
za którymi często biegniemy, przeskoczył je, odkrył
głębię, którą każdy z nas posiada, a która często przez
całe życie jest w stanie uśpienia. Stawać się dojrzałym
człowiekiem – to podjąć trud rozwoju. (...) Nie był
mięczakiem, który mówi: taki już jestem, a zło usprawiedliwia słabością, obwinia innych, oskarża warunki,
historię (...). Był czujnym ogrodnikiem, wyrywającym
chwasty słabości i grzechu, aby wyrosły piękne kwiaty i owoce”.
Stanisław umarł tak, jak żył. Po roku pobytu w nowicjacie nagle zachorował na malarię, która po kilku
dniach przyniosła śmierć. Ta, choć niespodziewana,
zastała Stanisława przygotowanego: „Gotowe serce
moje, Boże” – powiedział opatrzony sakramentami.
Odszedł do Boga w wigilię lub w dzień uroczystości
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 1568 roku.
Brat świętego, Paweł, zeznający na jego procesie
beatyfikacyjnym, również umarł jako zakonnik, rozdając wcześniej majątek na rzecz klasztorów, kościołów
i ubogich.

„Głos św. Mikołaja”, nr 8(34), sierpień 2019

15

Projekt posadzki w naszym kościele

Prosimy o pomoc w dokończeniu wykonania posadzki w naszym kościele.
Wpłaty można dokonywać na konto: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000
z dopiskiem: „Darowizna na cele kultu religijnego”.
Składając darowiznę, możemy odpisać ją od dochudu w zeznaniu rocznym.
Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!

Niedziela, 25 sierpnia

Na to konkretne i odważne pytanie Jezus udzielił jasnej, a jednocześnie zatrważającej odpowiedzi:
„Wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli”. Najwyraźniej zbawienie i życie wieczne
w niebie wcale nie są takie oczywiste!
Św. Augustyn powiedział, że choć Bóg stworzył nas bez naszego udziału, to jednak bez naszej współpracy nas nie zbawi. To prawda, że Jezus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wysłużył nam
zbawienie, możemy je jednak odrzucić. Nie otrzymujemy go automatycznie.
Potrzebny jest z naszej strony wysiłek. Jak powiedział Jezus: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi”.
Usiłowanie to nie jest pobożnym życzeniem czy jakąś nieokreśloną nadzieją. Nie jest czymś, czym
zajmujemy się wtedy, kiedy akurat mamy czas i ochotę. Podejmowanie wysiłku, by dostać się do nieba,
powinno być naszym życiowym priorytetem. O to mamy starać się „naprzód”, przed wszystkim innym.
Na ile poważnie traktujesz obietnicę życia wiecznego? Czy jest dla ciebie ważniejsza niż wyprzedaż
w najbliższym centrum handlowym? Czy stawiasz ją wyżej niż ulubiony serial w telewizji albo transmisję
meczu narodowej drużyny? Oczywiście ani zakupy, ani oglądanie telewizji nie są niczym złym. Istotne
jest to, aby rzeczywiście postawić Jezusa na pierwszym miejscu i codziennie znajdować dla Niego czas.
Jezus powiedział swoim naśladowcom, że niebo nie jest oczywistością. Wręcz przeciwnie, dal jasno
do zrozumienia, że niektórzy mogą być zaskoczeni, widząc, że nie będzie im dane gładko przekroczyć
jego bram. Obiecuje natomiast, że każdy, kto w Niego wierzy, idzie za Nim i wydaje owoc dla Jego królestwa, znajdzie się w niebie. Są to rzeczywiście krzepiące słowa.
„Jezu, chcę żyć z Tobą na wieki! Poprowadź mnie drogą zbawienia”.
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Kwiaty przy plebanii dzięki staraniom parafian

Michałowa poleca

PIERŚ Z KURCZAKA ZE ŚLIWKAMI

Składniki (4 porcje):
4 pojedyncze piersi
z kurczaka,
kilkanaście cienkich
plastrów wędzonego,
chudego boczku,
dwie duże garści
śliwek
(wypestkowanych
i przekrojonych na pół),
dwie czubate łyżki
masła, kilka łyżek
oliwy,
szklanka piwa,
2 ząbki czosnku,
odrobina tymianku
i rozmarynu,
sól i pieprz do smaku

PRZYGOTOWANIE:
Śliwki zalać piwem i moczyć ok. 15-20 min. Piersi z kurczaka przekroić w poprzek nożem, nie do końca i rozłożyć tak, aby ich powierzchnia zwiększyła się
dwukrotnie – sposób jest nieważny, liczy się efekt. Piersi posypać solą i pieprzem
i na chwilę odstawić do lodówki. Śliwki podzielić na dwie części. Na każdą pierś
nałożyć kilka śliwek, a na po kawałku masła. Doprawić śliwki rozmarynem i tymiankiem, ale nie za dużo, by nie zdominowały smaku śliwek. Z mięsa uformować roladki, a następnie obwinąć je kilkoma plastrami boczku (można spiąć
wykałaczką lub obwinąć bawełnianą nicią). Każdą pierś krótko obsmażyć na
maśle z dodatkiem oliwy do lekkiego zrumienienia się boczku. Obsmażone
roladki ułożyć w żaroodpornym naczyniu i zalać piwem, w którym wcześniej
moczyły się śliwki, dodać pozostałe śliwki i rozgniecione ząbki czosnku (wraz
z łupinami) i zapiekać pod przykryciem 20 min. w temp. 200 st. C. Po tym czasie naczynie odkryć i piec jeszcze 10 minut, by mięso się zrumieniło. Mięso, po
uprzednim usunięciu nici czy wykałaczki, rozkładać na talerze, polać sosem
z pieczenia i dookoła rozłożyć kilka śliwek. Do takich piersi idealna jest sałata
z sosem vinegrette i niczym więcej.
Smacznego!
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
Czwartek 1.08.2019 r.
7.00 I) + Jan Filar (1 greg.)
II) W int. pielgrzymów podążających rowerowo na
Jasną Górę i do Łagiewnik
9.00 + Jan Kosiek (od Michaliny Poch z Mikołajowa)
18.00 O łaskę zdrowia dla Marii i Emila
i błogosławieństwo Boże
Piątek 2.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (2 greg.)
9.00 + Jan Kosiek (od Bronisławy i Ireny z rodz.
Stec)
18.00 + Anna Bychowiec (3 r.śm.)
Sobota 3.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (3 greg.)
9.00 Intencja wynagradzająca Niepokalanemu
Sercu Maryi
18.00 + Jadwiga Ciepła (1 r.śm.)
Niedziela 4.08.2019 r.
7.30 + Zygmunt Niedowóz (od ucz. Pogrzebu)
9.00 + Barbara Tomczyk
10.15 + Halina Siemińska (od siostrzenic
i siostrzeńców z rodzinami)
11.30 + Jan Filar (4 greg.)
13.00 + Józef (m) Florek + Józefa (k) Florek
+ Dariusz + Andrzej Florek + Grażyna Florek
18.00 + Jerzy Wiszniewski
Poniedziałek 5.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (5 greg.)
9.00 Stanisława (k) Grzegorczyk (od ucz. pogrzebu)
18.00 W int. + ks. kan. Władysława Lorka –
długoletniego, zasłużonego proboszcza naszej
parafii (35 r.ś.) (RR)
Wtorek 6.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (6 greg.)
9.00 + Witold Motyl (od ucz. pogrzebu)
18.00 Do Bożej Opatrzności o łaski dla Krystyny
i Leszka z ok. rocz. ślubu
Środa 7.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (7 greg.)
9.00 + Maria Kiwała (od ucz. pogrzebu)
18.00 + Teresa Paluch (2 r.śm.) + Alfred Paluch
Czwartek 8.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (8 greg.)
9.00 + Władysław Budziak
18.00 O zdrowie i Boże błog. dla Danuty
Ślusarczyk

Piątek 9.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (9 greg.)
9.00 + Bronisława (k) Soroka (7 r.śm.)
18.00 + Olga Cichuty (7 r.śm.) + Stanisław
+ z rodziny Cichutów i Kaziów
Sobota 10.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (10 greg.)
9.00 + Jolanta Solarewicz (20 r.ś.) + Józef Solarewicz
18.00 + Helena Piątek + Wiesława (k) Szczucka
(10 r.śm.) + Piątek Szczucki, Zgódka
Niedziela 11.08.2019 r.
7.30 Do Bożej Opatrzności o łaski dla
Mieczysława, Stefanii i Małgorzaty
9.00 O Boże błog. i opiekę M.B. dla Marcina
10.15 Do Bożej Opatrzności o łaski dla Asi
Szymańskiej z ok. 2 rocz. urodzin (od rodziców)
11.30 + Janina Głowacka + Mariusz Kubiński
+ Henryk Głowacki
13.00 Do Bożej Opatrzności o łaski dla Janiny
i Andrzeja z ok. 30 r. ślubu oraz Magdaleny
i Tadeusza z ok. 2 r. ślubu
18.00 + Jan Filar (11 greg.)
Poniedziałek 12.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (12 greg.)
9.00 + Maria Lewicka (rodz. Lewickich)
18.00 + Maria Kiwała (od sąsiadów z ulicy
Zwycięstwa 17)
Wtorek 13.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (13 greg.)
9.00 + Cyryl Ratajski (od poseł Doroty Niedzieli
i starosty Marka Niedzieli)
18.00 INTENCJE FATIMSKIE
Środa 14.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (14 greg.)
9.00 + Eugenia Mierzejewska + z rodziny
18.00 + Łucja Jańczyk (14 r.ś.)
Czwartek 15.08.2019 r. Uroczystość
Wniebowzięcia NMP
7.30 O łaskę i dar nieba dla + Marlenki + Andrzeja
+ Mariusza i wszystkich dusz w czyśćcu
cierpiących
9.00 + Helena Malgrab (7 r.ś.) + Zygfryd Malgrab
(33 r.ś.)
10.15 + rodziców: + Maria i + Jan + rodzeństwo:
+ Józefa (k) + Anna + Helena + Stanisław + Antoni
+ Maria z rodz. Fasciszewskich
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11.30 + Piotr + Elżbieta + Mariusz Talarscy
13.00 + Rodzica: + Jan + Stefania + Wincenty
+ Karolina i zm. z rodziny
18.00 I) + Jan Filar (15 greg.)
II) + Maria Kiwała
Piątek 16.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (16 greg.)
9.00 o Boże błog., potrzebne łaski i opiekę NMP
dla mamusi Stellity w dniu urodzin
18.00 W dniu urodzin Sylwii o Boże błog.
Sobota 17.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (17 greg.)
9.00 + rodziców + Maria (6 r.ś.) Lubaszewska
+ Zygmunt Lubaszewski + Krystyna Żeligowska
15.00 Ślub – Marta Podlewska Kamil Segffert
18.00 Rez.
Niedziela 18.08.2019 r.
7.30 Do Bożej Opatrzności o łaski dla Oli
z ok. 18 urodzin z prośbą o dalszą opiekę MB
9.00 + Stefan Kurczanowski (100 r. urodzin)
10.15 Do Bożej Opatrzności o łaski dla Radosława
(m) z ok. 18 urodzin
11.30 + Kazimierz Mendelewski (3 miesiące po
śmierci) + Damian Mendelewski (10 r.śm.)
13.00 + Kazimierz Zawadzki (od Janiny Mista
z rodziny Mirawskich z Zawiercia)
18.00 + Jan Filar (18 greg.)
Poniedziałek 19.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (19 greg.)
9.00 + Kazimierz zawadzki (od ucz. pogrzebu)
18.00 + Tadeusz Urbaniak (27 r.śm.) + Jan Urbaniak
Wtorek 20.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (20 greg.)
9.00 + Helena Garlińska (5 r.śm.)
18.00 + Stefan Gulak (35 r.śm.)
Środa 21.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (21 greg.)
9.00 + Kazimierz Zawadzki (od Józefa i Pauliny z gór)
18.00 + Tomasz Adamski (8 r.śm.)
Czwartek 22.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (22 greg.)
9.00 Msza św. dziękczynno-błagalna w int. Bogu
wiadomej
18.00 + Kazimierz Zawadzki (od żony i córki
z rodziną)
Piątek 23.08.2019 r.
7.00+ Jan Filar (23 greg.)
9.00 + Maria Lewicka (Od rodziny Sumów)
18.00 Podziękowane za opiekę Bożą dla Zosi i Hani
Sobota 24.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (24 greg.)
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9.00 + Kazimierz Zawadzki (Od Biura Doradztwa
Podatkowego w Świebodzicach)
18.00 + mąż Władysław Suproń
Niedziela 25.08.2019 r.
7.30 + Stanisława (k) + Władysław Walickich
+ Włodzimierz Walicki
9.00 + rodzice: + Maria i + Józef Maciejewscy
+ Katarzyna i + Jan Kuska
10.15 + Rodziców: + Czesław i + Barbara Krzywania
11.30 + Jan Filar (25 greg.)
13.00 Za parafian
18.00 + Wanda Misiaczyk (5 r.ś.) + Rodziców:
+ Henryk i + Sabina + dziadków: + Franciszek
i + Helena
Poniedziałek 26.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (26 greg.)
9.00 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
dary Ducha Świętego i opiekę NMP dla Sandry
z ok. imienin i urodzin
18.00 + Janina Puterek (10 r.ś.)
Wtorek 27.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (27 greg.)
9.00 Dziękczynna z prośbą o Boże
błogosławieństwo, zdrowie dla Haliny
18.00 + Anna Obiegły
Środa 28.08.2019 r.
7.00 + Jan Filar (28 greg.)
9.00 Msza św. dziękczynna z ok. 80 rocznicy
urodzin Czesławy Rufkowskiej, o potrzebne łaski,
zdrowie i błogosławieństwo
18.00 Do Bożej Opatrzności o łaski dlaKatarzyny
i Arkadiusza z ok. 20 r. ślubu
Czwartek 29.08.2019 r.
7.00 + Maria + Zenon + Józef
9.00 Msza św. dziękczynna z ok. 88 urodzin Eryki
Gościak o potrzebne łaski, zdrowie
i błogosławieństwo Boże
18.00 + Jan Filar (29 greg.)
Piątek 30.08.2019 r.
7.00 + Łucja Jakubina (od uczestników pogrzebu)
9.00 + Mirosław Leśnierowski
18.00 + Jan Filar (20 greg.)
Sobota 31.08.2019 r.
7.00 Dziękczynna za dar życia z prośbą o Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę
MB dla Marzanny z okazji urodzin
9.00 + Władysława (k) + Józef + Julian Klimczak
i + z rodziny
18.00 Msza św. dziękczynna z ok. 5 rocznicy
ślubu Beaty i Michała
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Maja Gruba, 14 lipca
Marcel Paszula, 21 lipca
Emilia Księżarczyk, 21 lipca
Aleksandra Paszula, 21 lipca
Lena Emilia Pejś, 28 lipca
Krzysztof Krystian Możejko

Małżeństwo zawarli:
Dagmara Anna Michalska
i Dawid Krystian Kołodziej,
27 lipca

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Mirosław Leśniowski, zm. 5 lipca,
przeżył 52 lata
+ Kazimierz Zawadzki, zm. 10 lipca, przeżył
82 lata
+ Łucja Janina Jakubina zd. Gemballa, zm.
22 lipca, przeżyła 73 lata

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. Damian Kowalski, ks. Piotr Ochoński
Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki
www.swmikolajswiebodzice.pl
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 1600-1700, czwartek w godz. 1600-1700,
sobota w godz. 1000-1200
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

