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Napełnieni po brzegi

Wyobraź sobie, że wspólny dzień, po długiej wędrówce
w górach, zmęczony i spragniony docierasz do schroniska,
gdzie czeka na ciebie szklanka zimnej wody z sokiem.
Chronisz się w cieniu, siadasz na drewnianej ławie i pijesz
do dna Masz wspaniałe uczucie, że twoje pragnienie zostało całkowicie zaspokojone.
Przykład ten może dać nam pewne pojęcie o tym, co to
znaczy zostać na pełnionym Duchem Świętym. Kiedy On
nas napełnia, czujemy się zaspokojeni, pełni miłości i pokoju, odpoczywamy w Jego obecności. Jest to cudowne
uczucie, które chcemy zachować jak najdłużej. Mówimy,
jak Piotr na Górze Przemienienia: „Panie, dobrze, że tu
jesteśmy”.
Jest to jednak dopiero początek W przeciwieństwie do
dobrego posiłku czy ugaszenia pragnienia, napełnienie
Duchem Świętym nie tylko nas zaspo kaja, ale i przemie-

nia. Jego miłość me tylko nas uszczęśliwia, ale i posyła do
świata. Chcemy w spokoju cieszyć się Jego miłością, ale
zarazem radość wy pełnia nas do tego stopnia, że nie jesteśmy w stanie usiedzieć na miejscu Czujemy się przynagleni, by dzielić się, błogosławieństwem Ducha z tymi,
których mamy wokół siebie.

Miłość, Radość, Pokój

Wszyscy cieszymy się, otrzymując niespodziewany
podarunek od bliskiej osoby. Klaszczemy z radości, gdy
nasi najbliżsi przyjaciele składają sobie przysięgę małżeńską. Ogarnia nas pokój i czujemy się pokrzepieni, gdy
nasze dzieci, które przez lata były skłócone, wreszcie
dochodzą do porozumienia. Każda z tych sytuacji napełnia nas radością, sprawia, że miłość rozgrzewa nam serca.
(cd. na str. 2)

PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
W niedzielę 28 maja 2017 r., w
kościele parafialnym św. Mikołaja
w Świebodzicach, podczas Mszy
Świętej o godz. 9.45, grupa 79
dzieci, po raz pierwszy przystąpiła
do Sakramentu Eucharystii. Dzień
wcześniej, z bijącym sercem i olbrzymią tremą, dzieci uklęknęły
przy kratkach konfesjonału, aby
spotkać się z Bogiem, w Sakramencie Pokuty i Pojednania.
Pierwsza Komunia Święta to
wydarzenie, do którego dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie
przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana
Jezusa do swego serca. Uroczystość rozpoczęła się na placu przed
kościołem, gdzie ksiądz proboszcz
Józef Siemasz powitał i pobłogosławił wszystkie dzieci, po nim

uczynili to rodzice, po czym wszyscy procesyjnie weszli do kościoła.
Cała uroczystość przebiegła w
podniosłej atmosferze pełnej
uśmiechów i wzruszeń, a uświetniła ją parafialna schola swoim anielskim śpiewem.
Dzieci w wielkim skupieniu wysłuchały testów biblijnych i kazania
wygłoszonego przez księdza proboszcza Józefa, a następnie przyjęły pierwszy raz Ciało Pana Jezusa w Komunii Świętej. Był to najbardziej uroczysty moment podczas całego nabożeństwa.
Po uroczystości dzieci otrzymały
od księdza proboszcza chlebki
obrazujące Chleb Eucharystyczny,
który Jezus łamał dla swoich
uczniów w czasie Ostatniej Wie
(cd. na str. 10)
czerzy.
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Napełnieni po brzegi

Podobne uczucia budzi napełnienie Duchem
Świętym. Czujemy w swoim wnętrzu miłość, o której wiemy,
że nie pochodzi od nas. Czujemy się bezpieczni, ukryci
w rękach Boga. Radość, która nas ogarnia, oddala wszelki
lęk, niepokój czy smutek.
Powyższy opis brzmi nieco sentymentalnie i emocjonalnie.
Jednak napełnienie Duchem Świętym to coś więcej niż zastrzyk pozytywnych uczuć. Dokonuje ono w nas czegoś
o wiele głębszego. Doskonale ujął to św. Paweł, pisząc do
chrześcijan w Efezie: „I nie upijajcie się winem (...), ale napełniajcie się Duchem (...) Dziękujcie zawsze za wszystko
Bogu Ojcu w imię Pana na-szego, Jezusa Chrystusa”.
Istnieje bowiem diametralna różnica pomiędzy emocjami,
jakie wzbudza spożycie alkoholu, a doświadczeniem napełnienia Duchem Świętym. Człowiek pijany często przeżywa
nadmierną euforię, czuje się wyluzowany i pobudzony. Nierzadko też zaczyna zachowywać się w sposób agresywny,
destrukcyjny. Dzieje się tak dlatego, że pod wpływem alkoholu traci kontrolę nas swoimi emocjami, słowami i uczynkami.
Natomiast napełnienie Duchem Świętym wywołuje – jak
wyjaśnia św. Paweł – zupełnie inne reakcje: miłość i radość,
a także pokój, cierpliwość, dobroć łagodność i opanowanie.
Nazwał je „owocami Ducha”. Jego zdaniem kontrast pomiędzy ludźmi nadużywającymi alkoholu a napełnionymi Duchem jest tak wielki, że napełnieni Duchem pociągają do
siebie innych równie mocno, jak odpychają ich notoryczni
pijacy.

„Trzeźwe upojenie”

Tak właśnie czujemy się, gdy napełnia nas Duch Święty.
Takich doświadczamy owoców, słysząc w naszych wnętrzach
szept Ducha Świętego, który nas zapewnia, że należymy do
Boga. Biorąc sobie do serca słowa Pawła, ojcowie Kościoła
opisywali napełnienie Duchem Świętym jako „trzeźwe upojenie”. Według nich to „trzeźwe upojenie” jest uczuciem,
którego doznajemy, gdy Duch Święty upewnia nas, że nic
nie może nas odłączyć od miłości Boga. Co więcej, ojcowie
Kościoła byli przekonani, że ten rodzaj miłości i radości jest
dostępny nie tylko dla wielkich świętych. Wielu z nich uważało – za św. Pawłem – że wszyscy wierzący są w stanie
doświadczyć potężnego napełnienia Duchem Świętym.
Gdyby Paweł był z nami dzisiaj, bez wahania zapewniłby
nas, że wszyscy możemy zostać napełnieni Duchem Świętym. Podzieliłby się swoim przekonaniem, że Duch Święty
pragnie wciąż na nowo napełniać nas swoją miłością i łaską,
abyśmy nigdy nie zapominali, jak bardzo jesteśmy przez
Boga kochani.
Zachęcałby nas do śpiewania Bogu pieśni dziękczynnych
nawet wtedy, gdy nie czujemy się zbyt radośnie, gdyż wiedział, że wznosząc w uwielbieniu nasze serca i głosy, otwieramy się na moc Ducha Świętego, który chce nas napełniać.

Panie, otwórz nam oczy

Duch Święty nie tylko dotyka naszych serc, ale także
otwiera nam oczy. Czy nie otrzymałeś kiedyś światła, jak
rozwiązać trapiący cię problem lub stawić czoło nowemu
wyzwaniu? Może spędziłeś całe godziny na szukaniu jakiegoś wyjścia z sytuacji, aż tu nagle i nieoczekiwanie pojawiła
się odpowiedź. Przyszła chwila zrozumienia, zobaczyłeś
dręczący cię problem w zupełnie nowym świetle. Takie „momenty oświecenia” pomagają rozwiązać jakiś konkretny
problem, lepiej zrozumieć, co dzieje się w głowie twojego
nastoletniego dziecka czy wreszcie zacząć panować nad
swoimi wydatkami.
Pismo Święte mówi nam, że Duch Święty prowadzi nas
jeszcze dalej. W Biblii znajdujemy historie wielu osób, które
przeżyły oświecenie duchowe. Niewidomy Bartymeusz, Lidia
z Filippi, Elżbieta i Zachariasz – to tylko przykłady osób,
które przeżyły doświadczenie duchowe zmieniające ich już
na zawsze. Spotykamy też ludzi, którzy przeżywali takie
doświadczenia wielokrotnie, jak Piotr, Jakub, Jan, Paweł,
Pryscylla, Akwila czy Barnaba.
Ich historie przekonują nas, że Duch Święty pragnie
uświadamiać nam, jak cenni jesteśmy dla Boga. Chce dawać
nam chwile, w których na nowo zrozumiemy którąś z tajemnic naszej wiary lub otrzymamy światło, w jaki sposób pomóc
bliskiej osobie czy wygrać batalię z jakimś niszczącym nas
grzechem.
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus powiedział do swoich
uczniów: „Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi
was do całej prawdy (...) Oznajmi wam rzeczy przyszłe (...)
Z mojego weźmie i wam objawi”. Takiego prowadzenia Ducha
Świętego doświadczamy, w miarę jak dojrzewamy w wierze.

A co z nami?

Duch Święty chce nas prowadzić i otwierać nam oczy na
prawdę o królestwie Bożym. Chce pomóc nam zobaczyć
Jezusa w nowy sposób, aby umocnić nas w wierze. Stale
kieruje do nas swoje przesłania, udzielając nam potrzebnych
łask. Kiedy nagle czujesz, że powinieneś być dla kogoś
milszy lub przebaczyć jakąś urazę, bądź pewien, że stoi za
tym Duch Święty! Kiedy widząc na ulicy żebraka, którego
mijasz codziennie, zaczynasz po raz pierwszy odczuwać dla
niego głębokie współ-czucie, jest to znak działania Ducha
Świętego. Kiedy budzi się w tobie pragnienie codziennego
uczestniczenia we Mszy świętej, możesz być pewien, że jest
to przynaglenie Ducha.
Oczywiście bywają chwile, gdy Duch Święty z mocą wkracza w nasze życie, wskazując nam zupełnie nową drogę, ale
przeważnie po prostu otwiera nam oczy na miłość Jezusa
i uzdalnia nas do przekazywania tej miłości w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach i innych środowiskach.
Duch Święty pragnie tak wicie dla nas uczynić! W następnym artykule zastanowimy się, w jaki sposób możemy coraz
bardziej otwierać się, by On mógł nas napełniać.
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IDŹ I KOCHAJ – LEDNICA 2017

XXI Spotkanie Młodzieży na Polach Lednickich
zgromadziło około 85 tysięcy młodych ludzi z całej Polski, ale i gości z
zagranicy. Wśród tej grupy osób znalazła się również kilkuosobowa grupka
naszej parafialnej scholi.
Wiele osób spekulowało,
że po śmierci ojca Jana
Góry OP, spotkanie lednickie będzie rzadziej
odwiedzane. Tymczasem
przykład tego roku pokazał, że Lednica dla wielu
stała się czymś na tyle
ważnym, by przebyć kilkaset kilometrów i przez
wiele godzin w gorącym

słońcu modlić się, śpiewać i tańczyć. Tegoroczna edycja nawiązywała do
wezwania papieża Franciszka z ŚDM, by zejść z
kanapy oraz do jubileuszy
maryjnych: 300 rocznicy
koronacji Obrazu MB
Częstochowskiej, 150-lecia objawień w Gietrzwałdzie i stulecia objawień
fatimskich. Podczas spotkania u źródeł chrzcielnych Polski uczestnicy
otrzymali puzzle oraz
dziesiątkę różańca, tak
aby nie tylko modlić się co
roku na Lednicy, ale by iść
i kochać, do czego nawiązywało tegoroczne hasło.

Choć spędziliśmy na Polach Lednickich blisko 10
godzin, minęły one jak
mrugnięcie oka, dlatego z

Szacunek do ciała

Cudzołóstwo w Starym Testamencie to przede wszystkim współżycie
seksualne między mężczyzną a kobietą poza małżeństwem. O innych
jego formach księgi mówią niewiele.
O surowości kary za cudzołóstwo
mówi tekst z Księgi Powtórzonego
Prawa (22,22). Jeśli się znajdzie
człowieka śpiącego z kobietą zamężną, oboje umrą mężczyzna
śpiący z tą kobietą i ta kobieta. Usuniesz zło z Izraela. Nowy Testament
nie zajmuje się tak drobiazgowo
grzechami przeciw szóstemu przykazaniu. Chrystus potępia cudzołóstwo, ale broni wobec faryzeuszy
przed kamieniowaniem kobiety
schwytanej na cudzołóstwie(J 8,10).

Chrystus przestrzega w Kazaniu na
Górze przed pożądliwym patrzeniem
na kobietę i nieczystymi pragnieniami, bo z nich rodzą się czyny lubieżne. Święty Paweł w Liście do Rzymian potępia homoseksualizm
(1,26-28), a w Liście do Koryntian
prostytucję (6,15-16) i kazirodztwo
(5,1). Nowy Testament nie traktuje
grzechów przeciw szóstemu jako
przekroczenie jakiegoś prawa, ale
uczy czystości i szacunku dla ciała
jako świątyni, w której mieszka Duch
Święty i do której przychodzi ukryty
Jezus w Eucharystii. Pismo Święte,
jak i zdrowa etyka, przestrzegają
przed nieczystymi pragnieniami.
Ponieważ prowadzą one do czynów

radością czekamy na
przyszłoroczne spotkanie
2 czerwca 2018 r.
Mateusz Długosz

nieczystych. Każdy zły czyn ma
swoje źródło we wnętrzu człowieka.
Kobieta i mężczyzna powinni dbać
o swoją czystość i prosić Boga o jej
zachowanie. Zarówno w małżeństwie jaki w życiu samotnym.
Klasycznym przykładem nie zachowania czystości, jest fragment
Starego Testamentu, jak to król
Dawid pożądliwie podglądał jak kąpie się Batszeba. Doprowadziło to
nie tylko do cudzołóstwa, ale i do
morderstwa jej męża Uriasza. Dlatego kobiety, dziewczęta, mężczyźni i chłopcy winni być ostrożni w budzeniu zainteresowania swym ciałem. Czystość naszego serca i szacunek do własnego ciała to podstawa w naszym życiu codziennym.
Elwira Kirklo-Rusek
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Boże
Ciało

W czwartek 15 czerwca w Kościele przeżywaliśmy uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Pana
Jezusa. To dzień, w którym mogliśmy manifestować naszą wiarę.
Idąc z procesji do czterech ołtarzy,

uczciliśmy Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. W
naszej parafii dokonało się,
poprzez udział w uroczystej
Eucharystycznej ofierze pod
przewodnictwem ks. kan. Józefa Siemasza. Homilię wygłosił ks. Piotr Ochoński. Po
skończonej Eucharystii udaliśmy się w procesji wraz ze
wspólnotą parafii św. Apostołów Piotra i Pawła.

Niedziela, 2 lipca
W przemówieniu pożegnalnym pod koniec wizyty w Stanach Zjednoczonych we wrześniu 2015 roku
papież Franciszek powiedział do zgromadzonych na lotnisku w Filadelfii: „Wasza troska o mnie i gościnne przyjęcie są znakiem waszej miłości do Jezusa i wierności Jemu”.
Podobne słowa mógłby powiedzieć prorok Elizeusz kobiecie, o której mowa w dzisiejszym pierwszym
czytaniu. Ona i jej mąż zaprosili Elizeusza, by zatrzymywał się u nich, ilekroć przybędzie do ich miejscowości. Przeznaczyli nawet dla niego oddzielny pokój, w którym zawsze mógł znaleźć darmowy
nocleg.
Był to piękny, bezinteresowny gest z ich strony. I chociaż zupełnie się tego nie spodziewali, ci starsi
wiekiem, bezdzietni małżonkowie, nie pozostali bez nagrody. Wdzięczny za ich gościnność Elizeusz,
pomodlił się za nich do Boga, a Bóg po roku obdarował ich dzieckiem.
Pismo Święte stwierdza wyraźnie, że zbawia nas Jezus, a nie nasze dobre uczynki. Jednak z równą
jasnością mówi, że sprawiamy Bogu radość, oddając nasz czas, zasoby materialne i talenty w służbie
Jego ludowi. Nasze akty miłości poruszają Jego serce i odpowiada On na nie swoją łaską.
Czy to znaczy, że powinniśmy służyć innym po to, by Bóg nas za to wynagrodził? To niezupełnie tak.
Nasza ofiarność jest odbiciem dobra, które Bóg nam wyświadczył. Kiedy odkładamy na bok swoje
sprawy, aby nieść innym Jego miłość, kiedy z hojnością dajemy siebie innym, świat może zobaczyć,
jak wielka jest dobroć Boga. Dlatego właśnie papież Franciszek wciąż zachęca nas do dawania, do
wychodzenia ku innym, do dzielenia się Bożą miłością.
Znajdź więc dziś chwilę, aby zastanowić się nad tym, jak możesz dać więcej z siebie ubogim, lepiej
służyć w swojej parafii, wspólnocie, być skuteczniejszym świadkiem Bożej miłości w swoim otoczeniu.
Bądź pewien, że Pan cieszy się wszystkim, co czynisz ze względu na Niego.
„Panie, uczyń mnie świadkiem Twojej bezinteresownej miłości”.
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50 lat Odnowy w Duchu Świętym

W dniu 20 maja 2017 roku
Wspólnota „Dzieci Żyjącego Boga”
i przyjaciele (Odnowa w Duchu
Świętym) przy naszej parafii wraz
z jej duszpasterzem ks. Grzegorzem Fabińskim wyjechał na wspólne świętowanie złotego jubileuszu
powstania Odnowy w Duchu Świętym w Kościele Katolickim a co za
tym idzie jest to 50 lat błogosławieństwa Bożego i odkrywania
działania Ducha Świętego w dzisiejszych czasach. Całe uroczystości odbyły się na wałach jasnogórskiego wzgórza u stóp Matki Bożej
Częstochowskiej. Od godz. 9.30 do
godziny 16.30 odbyły się 3 konferencje przeplatane modlitwą uwielbienia oraz świadectwami. Punktem kulminacyjnym była Eucharystia sprawowana przez J.E. Ks. Bp.
Andrzeja Siemieniewskiego który
także wygłosił homilie ukazując
całą historie i cel doświadczenia
odnowy w Duchu Świętym.

Warto w tym miejscu zaznaczyć ze od 2,5 roku przy naszej parafii
istnieje taka wspólnota, która serdecznie zaprasza na wspólną modlitwę
w następuje dni:
– wtorek po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy (pierwszy wtorek miesiąca – uwielbienie) przez 1 godz.,
– czwartek – spotkanie o godz. 18.45 (na wikarówce) – do godz. 21.00
(uwielbienie, konferencja, dzielenie, Apel Jasnogórski),
– trzeci czwartek miesiąca Msza św. o uzdrowienie.

Pielgrzymka w Góry Opawskie

10.06.2017 r. Grupa Modlitewno-Pielgrzymkowa
wraz z ks. Piotrem wyruszyła na pielgrzymi szlak.
Dotarliśmy do Sanktuarium św. Józefa w Prudniku
i klasztoru Franciszkanów, gdzie więziono Prymasa
S. Wyszyńskiego. Poznaliśmy historie tego miejsca
i celę Prymasa. Następnie pojechaliśmy do Zlatych
Hor w Czechach, skąd wyruszyliśmy na drogę krzyżową w tamtejszym lesie. Zmęczeni, ale dumni zdaliśmy radę, dotarliśmy do kościoła pielgrzymkowego
NMP Wspomożycielki Wiernych. Tu spotykają się

i modlą wierni trzech narodów: Czesi, Polacy i Niemcy.
Pięknie przywitał nas tutejszy ks. proboszcz, a ks. Piotr
odprawił Mszę św. w intencjach które przywieźliśmy
ze sobą. U stóp Maryi wierni wypraszają wiele łask,
są także udokumentowane uzdrowienia. Nie opodal
znajduje się cudowne źródełko, więc poszliśmy spróbować tej niezwykłej wody. I tak nadszedł czas powrotu. Pełni radości i Bożego pokoju wróciliśmy do naszych domów.
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PIELGRZYMKA DZIĘKCZYNNA
DZIECI KOMUNIJNYCH I ROCZNICOWYCH
DO LICHENIA

6 maja 2017 r. we wtorkowy poranek, o godz. 8 rano dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
w Świebodzicach, wyruszyły na
dwudniową pielgrzymkę dziękczynną do Lichenia. Pielgrzymce tej
przewodził ks. proboszcz Józef
oraz pani katechetka Grażynka,
która przygotowała dzieci klas trzecich do I Komunii Świętej oraz
zorganizowała wspólny wyjazd. Byli
z nami również nasi nauczyciele,
pani Jolanta i pani Danuta.
Pierwszym miejscem, do którego
wyruszyliśmy był Las Grąbliński
pod Licheniem. Jest to obowiązkowy przystanek dla wszystkich,
planujących w pełni poznać historię
Lichenia. W lasku tym znajduje się
obraz Matki Boskiej Licheńskiej. W
ciszy i skupieniu zwiedziliśmy miej-

sce objawień Matki Bożej, gdzie
ukazała się Ona pasterzowi Mikołajowi Sikatce (1850 r.). Obraz

Matki Bożej Licheńskiej został
przeniesiony do kościoła św. Doroty, a w chwili obecnej znajduje się

Niedziela, 9 lipca
Tomek zakończył swoją edukację religijną z dniem Pierwszej Komunii Świętej, kiedy jednak jego
narzeczona zaczęła stanowczo domagać się ślubu kościelnego, zgodził się chodzić na kurs przygotowawczy. Zaczął też czytać Pismo Święte, w którym ku swemu zaskoczeniu odkrył żywego Jezusa.
Monika, wychowana w ateistycznej rodzinie, wchodząc przypadkiem do katolickiego kościoła, odczuła taką obecność Boga, że postanowiła poprosić o chrzest. Marianna do kościoła chodziła przez całe
życie, ale dopiero zaproszona przez córkę na rekolekcje ewangelizacyjne, zobaczyła, że za tym, co
traktowała jako obowiązek, stoi żywa i miłująca obecność Boga.
Jak to się dzieje, że ktoś, kto dotąd nie odczuwał potrzeby Boga lub wypełniał praktyki religijne z przyzwyczajenia i obowiązku, nagle odkrywa, że Bóg istnieje naprawdę, że nas kocha i że jest po naszej
stronie? Jak to się dzieje, że powtarzane czy słuchane przez wiele lat bez większego zrozumienia słowa
liturgii nagle nabierają sensu? Jak to się dzieje, że jedno zdanie z Pisma Świętego przecina nagle
wszystkie wątpliwości? Odpowiedź jest jedna – Jezus żyje i wciąż objawia nam Ojca. Mówi się czasem,
że najdłuższa odległość we wszechświecie to odległość między głową a sercem. Można wiele o Bogu
wiedzieć, a jednak Go nie znać. Można przeczytać – czy nawet napisać o Nim wiele mądrych książek
i dalej szukać miłości po omacku, nie kosztując słodyczy, jaką Pan daje tym, którzy w Niego wierzą.
„Zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom” – mówi Jezus w Ewangelii.
Choć żywa wiara jest darem Boga, nie znaczy to, że my sami nie mamy nic do zrobienia. Możemy
otworzyć się na ten dar, możemy też o niego prosić. Możemy go przyjąć lub odrzucić z obawy przed
komplikowaniem sobie życia. Jezus pragnie objawiać nam Ojca, ale nie zrobi tego wbrew nam.
Prośmy dziś o dar wiary dla siebie dla swoich bliskich. Prośmy, by była ona mocna i miała wpływ na
nasze życie. Prośmy też, by Jezus był dla nas Bogiem żywym, któremu warto zawierzyć całego siebie.
„Panie, objaw mi Ojca. Otwórz moje serce na dar żywej wiary. Spraw, abym poznał Ciebie takim, jakim
jesteś, i żył dla Ciebie”.

w Bazylice głównej. W ciszy odwiedziliśmy także kaplicę, w której
znajduję się kamień ze śladami
stóp Matki Bożej. Poznaliśmy także
historię ks. Makulskiego, który postanowił wykupić lasek będący w
posiadaniu państwa (1989 r. władze państwowe postanowiły wyciąć
las). Wiele jednak jeszcze pracy
kosztowało ks. Makulskiego właściwe zagospodarowanie terenu lasu,
co w efekcie dało dzisiejszy pięknie
zadbany „przystanek dla pielgrzymów”. Jest to miejsce gdzie można
w ciszy i skupieniu oddać się modlitwie i zatrzymać się nad własnym
życiem, a także nieść do Boga
przez ręce Maryi prośby i podziękowania, przebyć drogę krzyżową,
odmówić różaniec…
Kolejnym etapem naszej pielgrzymki było Sanktuarium w Licheniu. Dzieci ubrane w białe alby
uczestniczyły we Mszy św. przy
głównym ołtarzu Bazyliki, by podziękować za dar I Komunii Świętej. Po uroczystej Mszy św. dzieci
zostały wprowadzone za ołtarz i
otrzymały pamiątkowe obrazki oraz
medaliki.
Sanktuarium Licheńskie zwiedziliśmy z przewodnikiem, udaliśmy
się na Golgotę gdzie została odprawiona Droga Krzyżowa przez księdza Józefa.
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Po drodze krzyżowej udaliśmy
się do kaplicy Krzyża Świętego i do
kościoła św. Doroty na krótką modlitwę oraz do cudownego źródełka
słynącego z wielu uzdrowień. Następnie odwiedziliśmy apartamenty
papieskie, gdzie nasz kochany
Papież Jan Paweł II przebywał w
czerwcu 1999 roku (6-8 czerwca).
Niesamowite było przebywać w
miejscu, w którym tak namacalnie
On był, widzieć Jego sypialnię, bibliotekę, kaplicę i salon. Zatrzymać
się tu na chwilę, by oddać nasze
troski i prośby za Jego wstawiennictwem.

Jedną z atrakcji było wejście na
wieżę bazyliki i z 31 piętra podziwianie pięknej panoramy licheńskiej. Był czas na modlitwę, zabawę, piękny śpiew na chwałę Boga
oraz wizytę w McDonald. Zmęczeni, ale szczęśliwi i umocnieni wspólną modlitwą wszyscy powróciliśmy
do naszych domów.
Bóg zapłać wszystkim uczestnikom za tak owocną pielgrzymkę,
która miejmy nadzieję, zapadnie
na dłużej w naszych sercach i
pamięci.
katechetka Grażyna Gorska
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Urokliwe zakątki Dolnego Śląska

Sobota, 17 czerwca, ósma rano. Zimno, tylko
13 stopni. Kto by się spodziewał takiej pogody
w przededniu lata? Niesprzyjająca aura nie zniechęciła dziewcząt ze scholii, ministrantów wraz z rodzi-

cami i opiekuna obu grup – ks. Artura do wyjścia
z domu.
Ubrani na cebulkę i pełni optymizmu podróżnicy
wyruszyli na kolejną wycieczkę.

Niedziela, 16 lipca
W dzisiejszej Ewangelii Jezus posługuje się obrazem ziarna zasianego na różnych rodzajach gleby,
by pokazać słuchaczom, czym jest owocność słowa Bożego. Każde ziarno ma potencjalnie takie same
możliwości wzrostu, ale plon, jaki ostatecznie wyda, zależy od rodzaju gleby, na którą padnie. Podobne
przesłanie kieruje do nas także prorok Izajasz – słowo Boże, jak ziarno, zawsze wydaje plon – nie pozostaje bezowocne – ale to nasza ludzka odpowiedź na nie determinuje wielkość plonu. Wyjaśnia to,
dlaczego jedni ludzi wydają więcej duchowego owocu niż inni. Przejmującą ilustracją tej zasady jest
starotestamentalna historia króla Saula i króla Dawida.
Saul został wybrany przez Boga na władcę Izraela, ale powodowany strachem i egoizmem, okazał
Panu nieposłuszeństwo. Nie wypełnił więc Bożego słowa i nie wydał trwałego owocu. Dlatego Bóg
wybrał na jego miejsce kogoś innego – człowieka według Bożego serca, którym był młody pasterz
Dawid. Dawid czynił to, czego Bóg od niego oczekiwał. Walczył z wrogami Izraela, odzyskał Arkę Przymierza z rąk Filistynów, wysławiał Pana w psalmach, a nawet na oczach wszystkich tańczył z radości
na Jego cześć.
Wiemy oczywiście, że Dawidowi wiele brakowało do doskonałości. Popełnił cudzołóstwo, po czym,
aby je ukryć, zaplątał się w sieć oszustw zakończonych morderstwem. Żałował jednak szczerze za
swoje grzechy. Jego pokora umożliwiła Bogu dalsze posługiwanie się nim, pomimo jego poważnych
upadków. Dawid wydał owoc nie dlatego, że był doskonały, ale dlatego, że kochał Boga i próbował
całym sercem iść za Nim.
Historia Dawida i Saula ukazuje nam, że Bóg może działać przez słabych ludzi, o ile są oni pokorni,
oddani i gotowi zawsze do Niego powracać. Poprzez skruszonych grzeszników, takich jak Dawid – i my
– słowo Boże nie pozostaje bezowocne, ale przynosi obfity owoc.
„Boże, zmiłuj się nade mną w swojej dobroci. Pomóż, by Twoje słowo wydało dziś we mnie owoc”.
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Wyjazd składał się przede wszystkim z dwu głównych atrakcji: zamku w Grodźcu i Arki Noego w Pławnej. Po niespełna dwóch godzinach dotarliśmy do
podnóża zamku. Zamek Grodziec znajduje się na
wysokim powulkanicznym wzgórzu otoczonym lasem.
Na sam jego szczyt prowadzi droga, którą pokonaliśmy bez trudu. Po wejściu na dziedziniec zamku
wrażenie zrobiły na nas mury z charakterystycznej
cegły, kształty budynków i pięknie wyremontowane
wieże.
Najwspanialszą częścią zamku jest pałac główny
(tzw. palatium), który jest jedną z nielicznych, zachowanych na Śląsku książęcych siedzib. Jego cechą
charakterystyczną jest załamanie murów pod kątem
30 stopni.
Zachęceni przez przewodnika z wielką przyjemnością przeszliśmy się po korytarzach i komnatach
zamku. Było strasznie zimno i ślisko, ale nie przeszkodziło to nam zwiedzić wszystkich wąskich korytarzy,
zaułków, ganków służących do komunikacji między
wieżami a palatium, czy wież widokowych. Zajrzeliśmy
również do zbrojowni, gdzie mogliśmy podziwiać różne rodzaje broni z dawnych czasów. Komnata pełna
mieczy szczególnie zainteresowała chłopców.
Zmęczeni i nieco głodni udaliśmy się na dziedziniec,
gdzie czekało na nas rozpalone ognisko i ruszt pełen
pachnących kiełbasek.
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Kolejny etap podróży to Pławna. Nad tą miejscowością góruje olbrzymia, majestatyczna arka wypełniona
dziełami sztuki sakralnej relikwiami i artefaktami z różnych zakątków świata. Instalacja ma 40 m długości,
15 m szerokości i 10 m wysokości i rzeczywiście robi
ogromne wrażenie. Obok Arki Noego można było
zobaczyć dzieła sztuki ludowej oraz figury zwierząt.
Droga powrotna minęła szybko i bezpiecznie dzięki niezawodnemu kierowy – Panu Erykowi.
Dziękujemy Księdzu Arturowi za organizację wyprawy i opiekę. Dziękujemy dziewczętom ze scholii,
ministrantom za miłą atmosferę i dobrą zabawę. Dziękujemy Rodzicom, którzy zaopiekowali się młodzieżą.
Z niecierpliwością oczekujemy kolejnej wyprawy.
Agnieszka Ptak
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PIERWSZA KOMUNIA ŚWIĘTA
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Chlebem tym podzieliły się z gośćmi
podczas rodzinnego przyjęcia.
O godzinie 16.00 dzieci spotkały się w kościele na
nabożeństwie majowym, podczas którego otrzymały

(cd. ze str. 1)
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pamiątkowe obrazki z Matką Bożą Fatimską z okazji
100 rocznicy objawień, a na koniec zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcia.
katechetka Grażyna Gorska
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Komunia Duchowa – zapomniana łaska

Jak przyjąć komunię św. duchową? Najpierw należy
wzbudzić żywą wiarę w obecność Jezusa Chrystusa. Można w tym celu odmówić akty wiary, nadziei i miłości, albo
posłużyć się inną modlitwą spontanicznie przez siebie
ułożoną. Następnie należy ufnie otworzyć swoje serce na
Boga (wewnętrznym aktem) i odmawiając modlitwę Ojcze
nasz przyjąć pokorną postawę dziecka Bożego. Taka postawa będzie świadczyć o naszym zaufaniu wobec woli
Boskiego Odkupiciela, który cały pragnie się udzielać wierzącemu. Kiedy osiągniemy taki stan ducha, wówczas należy poprosić Jezusa Chrystusa, aby przyszedł do naszego
serca i zamieszkał w nim. Trzeba to uczynić prostymi słowami, np.: „Przyjdź, Panie Jezu, Chlebie życia i zamieszkaj
w mym sercu, bym zawsze należał tylko do Ciebie”. Następnie odmawiamy, tak jak w czasie Mszy świętej, Baranku
Boży i wyobrażamy sobie przychodzącego do naszego
serca Chrystusa. W ciszy tego duchowego wydarzenia
należy trwać przez kilka chwil. Potem uwielbiamy Boga
i dziękujemy mu za otrzymaną łaskę. Tak przyjętą Komunię
duchową można powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia. Bardzo przyczynia się ona do duchowego postępu. Należy
jeszcze dodać, że ten rodzaj Komunii świętej jest bardzo
przydatny dla osób przewlekle chorych, które słuchają Mszy
świętej przez radio albo uczestniczą w niej za pośrednictwem telewizji. Mogą one bowiem głębiej przeżywać świętą
Ofiarę.
Papież Jan Paweł II w kwestii Komunii duchowej wspomina ciekawy tekst — zachętę św. Teresy od Jezusa: „Kiedy nie przystępujecie do Komunii i nie uczestniczycie we

Mszy św., najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka Komunii duchowej (...) Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni
miłością naszego Pana”. Wydaje się, że skoro Ojciec Święty wspomina taki rodzaj Komunii św. (pierwszy raz po Vaticanum II), w pewien sposób ją polecając, moglibyśmy taką
praktykę stosować w naszym życiu duchowym, oczywiście
pamiętając, że na pierwszym miejscu ma być Komunia
sakramentalna.
Komunię duchową nazywamy również komunią pragnienia. Taką prośbę serdeczną, żeby Pan Jezus raczył przyjść
do mnie i być ze mną, chociaż nie mogę Go przyjąć sakramentalnie, można kierować do Niego. Albo łącząc się duchowo z mszą odprawianą w najbliższym kościele. Dobrze
jest wtedy najpierw upokorzyć się przed Panem Jezusem
i wyznać Mu swoją niegodność, i dopiero potem prosić Go
o przyjście do duszy, choć nie mogę Go teraz przyjąć sakramentalnie. Niektórzy — nawet jeżeli tego dnia przystąpili do komunii sakramentalnej — przyjmują komunię pragnienia, ilekroć wstępują do kościoła choćby tylko na krótko,
na adorację Najświętszego Sakramentu. Są tacy, którzy
mają zwyczaj przyjmować komunię pragnienia codziennie
podczas modlitwy wieczornej, a zazwyczaj są to ci sami,
którzy do sakramentu Komunii świętej przystępują często,
a nawet codziennie.
Możliwość przyjmowania Komunii pragnienia jest wielką
szansą religijną dla tych ludzi, których Kościół nie odważa
się dopuścić do Komunii sakramentalnej. Dzisiaj są to
przede wszystkim ci katolicy, którzy żyją w związkach bez
ślubu kościelnego.

Niedziela, 23 lipca
Św. Paweł poświęca większość ósmego rozdziału Listu do Rzymian nauczaniu o Duchu Świętym. Jednak pomimo tych wysiłków Pawła wydaje się, że Duch Święty wciąż nie jest wystarczająco obecny
w naszym życiu.
Co czyni w nas Duch Święty? Paweł pisze, że jest On dla nas źródłem życia, że w nas przebywa i uczy
nas żyć dla Boga, że „przychodzi z pomocą naszej słabości”. Przypomina nam także, że jesteśmy
dziećmi Bożymi.
Wszyscy mamy swoje słabości i ograniczenia. Ujawniają się one zwłaszcza wtedy, kiedy dotykają nas
cierpienia i nieszczęścia. Pokusy, choroby, nałogi, niezgoda w rodzinach, problemy finansowe, klęski
żywiołowe – budzą w nas strach i poczucie bezradności, gdy pró¬bujemy stawić im czoło o własnych
si¬łach. Jednak z pomocą Ducha Świętego możemy zobaczyć to wszystko z Bożej perspektywy i znaleźć siłę potrzebną do przetrwania.
Inną naszą słabością są problemy z modlitwą. Duch Święty z radością pomaga nam się modlić! Pomaga nam mówić do Boga z głębi serca, a nie tyl¬ko odmawiać modlitwy. Daje pragnie¬nie modlitwy za
bliskich oraz pewność, że Bóg nas słyszy.
Łatwo jest wmówić sobie, że wszyst¬ko zależy od nas – że to my sami mamy wszystkiemu sprostać.
Nie jest to jednak prawda. Każda dobra myśl i każdy akt miłości bierze swój początek z Ducha Świętego. Codziennie, w dobrych i złych czasach, Duch Święty jest z nami, uczy nas prosić Boga o wszystko,
czego nam potrzeba, i napełnia nas swoją łaską.
Kiedy więc znajdujesz w sobie siłę do przetrwania czasu próby, pragnienie kochania innych czy światło
do rozwią¬zania trapiącego cię problemu, ciesz się. To Duch Święty przychodzi ci z pomocą.
„Przyjdź, Duchu Święty!”
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Święty Tomasz Apostoł (3 lipca)

Teksty ewangeliczne w siedmiu
miejscach poświęcają Tomaszowi
Apostołowi łącznie 13 wierszy. Z
innych ksiąg Pisma świętego, jedynie Dzieje Apostolskie wspominają
o nim jeden raz.
Tomasz, zwany także Didymos
(tzn. bliźniak), należał do ścisłego
grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają go, kiedy jest
gotów pójść z Jezusem na śmierć
(J 11, 16); w Wieczerniku podczas
Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5);
osiem dni po zmartwychwstaniu,
kiedy ze sceptycyzmem wkłada
rękę w bok Jezusa (J 20, 19-29);
nad Jeziorem Genezaret, gdy jest
świadkiem cudownego połowu ryb
po zmartwychwstaniu Jezusa
(J 21, 2).
Osobą św. Tomasza Apostoła
wyjątkowo zainteresowała się tradycja chrześcijańska. Pisze o nim
wiele Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła, Rufin z Akwilei, św. Grzegorz z Nazjanzu, św.
Ambroży, św. Hieronim i św. Paulin
z Noli. Według ich relacji św. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw Partom (obecny Iran), a następnie w Indiach, gdzie miał ponieść śmierć męczeńską w Calamina w 67 r. Piszą o tym wspomniani
wyżej autorzy. Tak też podaje
Martyrologium Rzymskie. Jako
miejsce pochówku podawany jest
Mailapur (przedmieście dzisiejszego Madrasu). Jednak już w III wieku jego relikwie przeniesiono do
Edessy, potem na wyspę Chips, a
w roku 1258 do Ortony w Italii.
O zainteresowaniu osobą św.
Tomasza Apostoła świadczą także
liczne apokryfy: „Historia Abgara”,
„Apokalipsa Tomasza”, „Dzieje Tomasza” i „Ewangelia Tomasza”.
Pierwszy apokryf znamy jedynie z
relacji Euzebiusza (+ ok. 340).
„Apokalipsa św. Tomasza”, zwana
także „Listem Pana naszego Jezusa Chrystusa do Tomasza” lub
„Słowami Zbawiciela do Tomasza”
opisuje koniec świata. Ciekawsza

jest „Ewangelia św. Tomasza”. Na
jej treść składają się „logia”, czyli
słowa Chrystusa. Zdań tych jest
114. Według Euzebiusza zbiór ten
miał posiadać biskup św. Papiasz
(+ ok. 130) i miał nawet do nich
napisać komentarz. Część tych
słów odkryto w roku 1897 i 1903 w
Egipcie w Oxyrhynchos. Od tej
„ewangelii” należy odróżnić jeszcze
jedną, zupełnie inną, także przypisywaną św. Tomaszowi. Zawiera
ona opis życia lat dziecięcych Pana
Jezusa. Stąd właśnie wzięły się
średniowieczne legendy o ptaszkach, klejonych z gliny i ożywianych
przez Pana Jezusa w zabawie z
rówieśnikami itp.
Interesujący i oryginalny jest
ostatni wymieniony wyżej apokryf
– Dzieje Tomasza. Powstał on dopiero w wieku IV/V. Opisuje on
podróż św. Tomasza do Indii w roli
architekta na zaproszenie tamtejszego króla Gondafora. Zamiast
jednak budować pałac królewski,
św. Tomasz głosił Ewangelię, a
pieniądze przeznaczone na budowę pałacu wydawał na ubogich. Na
skutek jego nauk i cudów nawrócił
się król i jego rodzina.
Katolickie Indie czczą św. Tomasza jako swojego Apostoła. Około
roku 52 po Chrystusie miał on wylądować na zachodnim wybrzeżu
Malabaru i założyć tam siedem
kościołów. Kiedy w roku 1517 Portugalczycy wylądowali w Mylapore,
miano im pokazać grób Apostoła.
Pamięć o Apostole zachowali tam-

tejsi chrześcijanie nestoriańscy. W
Indiach jest również najgłośniejsze
sanktuarium św. Tomasza Apostoła. Znajduje się ono na miejscu,
gdzie według miejscowej tradycji
Tomasz miał ponieść śmierć męczeńską. Miejsce to ma różne nazwy: Calamina (najczęściej spotykana), Thomas Mount (Góra Św.
Tomasza), Madras, Maabar i Meliapore. Wszystkie te nazwy oznaczają jedną miejscowość: „Górę
Św. Tomasza”, położoną na jednym
z przedmieść Madrasu.
Św. Tomasz jest patronem Indii,
Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi,
Zamościa; architektów, budowniczych, cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i
teologów.
W ikonografii św. Tomasz
przedstawiany jest jako młodzieniec (do XIII w. na Zachodzie, do XVIII w. na Wschodzie),
później jako starszy mężczyzna
w tunice i płaszczu. W prezentacji ikonograficznej powraca
wątek „niewiernego” Tomasza.
Atrybutami Świętego są: kątownica, kielich, księga, miecz,
serce, włócznia, którą go przeszyto, zwój.
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Kształtuj mnie Panie
Zastanowimy się, nad tym, w jaki
sposób Bóg kruszy nas i kształtuje
na podobieństwo Chrystusa. W
jednym z wakacyjnych miesięcy
rozważymy, co to znaczy prosić
Pana o napełnienie Duchem Świętym. Wreszcie we wrześniu zastanowimy się, w jaki sposób Bóg
może posługiwać się nami na
swoją chwałę. A więc zacznijmy.

OD BURZENIA
DO BUDOWANIA

W filmie „Mistrzowski rzut”, który
wszedł na ekrany w 1986 roku,
pewna szkoła średnia zatrudnia
trenera Normana Dale’a, którego
zadaniem jest doprowadzić drużynę koszykówki do finałów mistrzostw stanu Indiana. Kiedy jego
nieortodoksyjne metody spotykają
się z krytyką niektórych osób w
mieście, trener wyjaśnia im swój
plan: „Chcę tę drużynę zburzyć, a
następnie zbudować na nowo”.
Zamierzał on najpierw wykorzenić
ze swoich podopiecznych złe koszykarskie nawyki, aby potem
wpoić im te właściwe, które umoż-

liwią im zwycięstwo. Na początku
zawodnicy mocno sprzeciwiali się
trenerowi. Chociaż równie jak on
chcieli odnieść zwycięstwo, mieli
zupełnie inną koncepcję, jak je
osiągnąć. Norman Dale chciał nauczyć ich współpracy w drużynie,
oni natomiast uważali, że wystarczy
dużo biegać po boisku i celnie rzucać piłką. On chciał pracować z
nimi według przemyślanego planu,
podczas gdy oni chcieli polegać
jedynie na swoich naturalnych talentach.
Kiedy wreszcie zawodnicy przekonali się do koncepcji trenera,
wspólnie zdobyli mistrzostwo stanu. A co równie ważne, zdali sobie
sprawę, że lepsza współpraca w
drużynie przyczynia się do osobistego rozwoju każdego z nich.
Nikt na tym nie stracił, a wszyscy
zyskali!
Postawa Normana Dale’a jest
dobrą ilustracją tego, w jaki sposób
Duch Święty pomaga nam wzrastać w świętości. Chce On „zburzyć” w nas to wszystko, co sprzeciwia się Bogu, i „zbudować” to, co

kształtuje w nas Jego podobieństwo, lub inaczej, według słów św.
Pawła, Duch pragnie wyzwalać nas
z „uczynków ciała”, abyśmy mogli
wydawać „owoce Ducha”.

RĘKA GARNCARZA

Na długo nim Mistrzowski rzut
wszedł na ekrany, opowiadano historię, która miała bardzo podobny
wydźwięk. W jednej ze swych prorockich mów prorok Jeremiasz – z
natchnienia Bożego – posłużył się
obrazem garncarza wyrabiającego
naczynie z gliny by opisać, w jaki
sposób Bóg działa w naszym życiu,
kształtując nas na swoje podobieństwo.
Jeremiasz pisał o pracy garncarza: „Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to
się zdarza z gliną w ręku garncarza,
robił z niego inne naczynie, według
tego, co wydawało się słuszne
garncarzowi”. Następnie, przemawiając w imieniu Pana, Jeremiasz
pytał lud: „Czy nie mogę postąpić
z wami, domu Izraela, jak ten garncarz?”.

Niedziela, 30 lipca
Kto spodziewa się znaleźć skarb na zwyczajnym polu? Prawdopodobnie nikt. Spodziewamy się raczej
zastać tam kamienie, rośliny, kilka bażantów i może wyrzuconą puszkę po piwie – ale na pewno nie
skarb. Oczywiście Jezusowi nie chodzi tu o skarb materialny, ale o coś o wiele cenniejszego – o królestwo niebieskie.
Jezus opisuje swoje królestwo jako coś niezwykłego, co jest jednak ukryte przed ludzkim wzrokiem.
W rzeczywistości można je odnaleźć wszędzie, ponieważ Bóg jest wszędzie. Jego pełna miłości obecność objawia się pośród nas. Tam gdzie jest miłość, tam też jest Jego królestwo.
Dziś w kościele możesz spotkać znajomego, u którego właśnie wykryto poważną chorobę, lub rodzinę przeżywającą poważne tarapaty finansowe. Możesz też spotkać kogoś nowego, kto nikogo nie zna
i ucieszyłby się z ciepłego przyjęcia. Jeśli okażesz im życzliwość, znajdziesz królestwo niebieskie!
Możesz też odnajdywać królestwo w zwyczajnych okolicznościach świeckiego życia. Ktoś w pracy
zapada na raka i otrzymuje wiele wsparcia od kolegów. Samotna sąsiadka choruje, a ty spieszysz jej
z pomocą. Przyjaciółce umiera mąż, a ty chcąc pomóc, organizujesz posiłki dla jej rodziny. Za każdym
razem, gdy cierpliwie znosisz czyjeś słabości, wyrażasz komuś wdzięczność czy pocieszasz, znajdujesz,
a zarazem wprowadzasz królestwo niebieskie, wnosisz Bożą obecność w zwyczajne miejsca. Odkrywasz też, że te przejawy królestwa są o wiele cenniejsze dla Boga niż największy skarb.
Szukaj więc znaków Bożego królestwa wokół siebie. Chociaż skarbów nieba nie da się kupić za
pieniądze, „kupujesz tę rolę” za każdym razem, gdy okazujesz miłość Bogu i ludziom. Jezus zapewnia
nas, że jest ona tego warta.
„Jezu, naucz mnie żyć Twoją miłością i dzielić się nią z innymi. Chcę nieść Twoje królestwo wszędzie
tam, gdzie się znajdę”.

Skoro Bóg nie czyni nic niedoskonałego, to dlaczego tyle jego
„naczyń” jest wyszczerbionych? Z
powodu grzechu. Nawet będąc w
ręku Bożego Garncarza, możemy
wybrać grzech – i to właśnie on
powoduje skazy. Na szczęście Jeremiasz mówi nam również, że
skazy te nie muszą być trwałe.
Kiedy oddajemy się Bogu i pozwalamy Mu się kształtować, On usuwa
je, upodabniając nas do obrazu
swego Syna.
Wszyscy jesteśmy „zniekształconymi naczyniami”. Niezależnie
jednak od naszych skaz Bóg gotów
jest przerabiać nas na nowo, byśmy
stali się naczyniami doskonałymi.
Gdyby nawet miało to trwać całe
życie, On nigdy z nas nie zrezygnuje. Czy nie jest to dobra nowina?

CZY MNIE MIŁUJESZ?
Zniekształcone naczynia często
są zdegustowane samymi sobą.
Skupiamy się na wszystkich naszych niedoskonałościach i stwierdzamy: „Jestem taką fatalną żoną”,
„Jestem strasznym egoistą” albo
„Każdy drobiazg mnie złości”. Przypominamy sobie najmroczniejsze
momenty naszego życia i dochodzimy do wniosku: „Zmarnowałem
wszystko, co mogłem. Nigdy już się
nie zmienię!”.
Kiedy nachodzą cię takie myśli,
wyobraź sobie, jak musiał czuć się
św. Piotr po zaparciu się Jezusa.
Pomyśl, jak wielki był jego wstyd i
wyrzuty sumienia, gdy usłyszał
pianie koguta, a Jezus odwrócił się
i spojrzał na niego. Myślał pewnie:
„Jestem do niczego. Zachowałem
się jak tchórz. Czy jest jeszcze dla
mnie nadzieja?”.
Nie był to jednak koniec historii
Piotra, a Jezus wcale go nie przekreślił. Wydaje się zresztą, że Jezus nigdy wprost nie wypomniał
Piotrowi jego zdrady. Zamiast patrzeć wstecz na jego upadki, patrzył
w przyszłość. „Czy miłujesz Mnie?”
– pytał. Oczywiście wiedział, że

„Głos św. Mikołaja”, nr 7(9), lipiec 2017

15

Piotr Go kocha. Chciał natomiast,
by Piotr podjął z powrotem swoją
misję: „Pójdź za Mną! (...) Paś owce
moje”.
Gdy Piotr usłyszał te słowa, radość z pewnością rozpierała mu
serce! Jezus nie miał dla niego słów
potępienia, wymówek ani upomnień, lecz tylko miłość, miłosierdzie i pociechę. Garncarz ukształtował na nowo swoje naczynie.
Piotr mógł z nowym zapałem przystąpić do pracy.
Jezus pragnie dziś powiedzieć
każdemu z nas to, co powiedział
Piotrowi: „Jesteś dla Mnie cenny.
Kocham cię. Widzę w tobie piękno
i wielką wartość. Nigdy z ciebie nie
zrezygnuję. Pozwól Mi się kształtować, a będziesz mógł Mi służyć”.

każdego. Wszyscy, podobnie jak
papież Franciszek, jesteśmy
grzesznikami. Jezus czyni jednak
wszystko, aby wyzwolić nas z grzechu i napełnić nadzieją. Wciąż na
nowo powtarza nam: „Gdzie (...)
wzmógł się grzech, tam jeszcze
obficiej rozlała się łaska”, ponieważ
– jak powiedział papież
Franciszek – „Bóg jest większy
niż nasz grzech” (Audiencja generalna, 30 marca 2016).

NIESKOŃCZONE
MIŁOSIERDZIE
Jest to naprawdę wspaniała nowina. Jezus mówi, że nasze niedoskonałości nie są przeszkodą, jeśli
tylko staramy się trwać w rękach
Garncarza. To, że jesteśmy zniekształconym naczyniem, nie powinno budzić w nas niepokoju, lęku czy
frustracji. Wręcz przeciwnie, jest to
powód do nadziei. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy w rękach Jezusa,
który nigdy nie przestanie nas
kształtować na swoje podobieństwo.
Czy pamiętasz pierwszy obszerny wywiad udzielony przez papieża
Franciszka? Na początku zadano
mu pytanie: „Kim jest papież Franciszek?”. Po chwili namysłu nowy
papież odparł: „Jestem grzesznikiem”. Jest to dla Ojca Świętego
podstawowa rzeczywistość. On
wie, że jest zniekształconym naczyniem, ale wie również, że to jeszcze
nie wszystko. Dalszy ciąg jego
odpowiedzi brzmiał: „Lecz ufam w
nieskończone miłosierdzie i cierpliwość naszego Pana Jezusa Chrystusa”.
To nieskończone miłosierdzie i
cierpliwość Jezusa są dostępne dla

PODJĄĆ RYZYKO
Nasz Bóg jest Garncarzem cierpliwym i uważnym. Widzi nasze
skazy. Zna nasze słabości i grzechy
– o wiele lepiej niż my sami. A mimo
to nas kocha i to do tego stopnia,
że pragnie podzielić się z nami
swoim Bożym życiem. Chce zjednoczyć nas ze sobą tak ściśle, by
każdy nasz grzech został wymazany, a każdy udzielony nam dar
rozwinął się w całej pełni.
W dziele kształtowania nas na
podobieństwo Jezusa Bóg oczekuje naszej współpracy. Chce, byśmy
byli świadomi Jego działania w
naszych sercach. Kiedy więc wyczuwasz, że powinieneś powstrzymać się od jakiegoś szkodliwego
słowa lub uczynku, wiedz, że może
to być natchnienie od Ducha Świętego. Przyjmij to jako kolejny akt
kruszenia twego serca. A kiedy
czujesz przynaglenie, by okazać
komuś współczucie czy wielkoduszność, jest to także działanie
Ducha, który cię kształtuje. Współpracy z Duchem Świętym zawsze
uczymy się metodą prób i błędów.
Pójście w wierze za tym, co odbierasz jako Jego natchnienia, niesie
ze sobą ryzyko. Czasami bowiem
odczytasz je prawidłowo, a czasami
nie. Jeśli jednak czynisz, co w twojej mocy, z sercem otwartym na
Pana, możesz mieć pewność, że
On jest z ciebie zadowolony. Możesz trwać w pokoju, wiedząc, że
jesteś bezpieczny w rękach Bożego
Garncarza.
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Drodzy Parafianie, Sympatycy i mieszkańcy Świebodzic!
W sobotę 9 września 2017 roku, w Parku Miejskim w Świebodzicach, nasza parafia organizuje
Festyn Rodzinny. W czasie tej imprezy, pragniemy wspólnie cieszyć się z daru naszej parafialnej
wspólnoty. Będzie to także wspaniała okazja do spotkania, rozmowy oraz do obejrzenia różnych występów artystycznych. Do tego będą wystawione stoiska, przy których będzie można nabyć różnego
rodzaju smakołyków, przygotowanych przez naszych parafian, oraz będzie stoisko z loterią fantową
(każdy los wygrywa).
Co prawda do tego wydarzenia pozostało jeszcze dużo czasu, jednak już teraz na łamach naszej
gazety zwracamy się do wszystkich o pomoc.
* Będzie nam miło jeśli otrzymamy jakiekolwiek fanty przeznaczone na loterię losową,
* będziemy wdzięczni za każdą blachę smacznego cista.
Na dzień dzisiejszy otrzymaliśmy zapewnienie, że Pan Burmistrz Bogdan Kożuchowicz wraz z Księdzem Proboszczem Józefem Siemaszem ufundują nagrody główne. Jednak na kolejnych sponsorów
i ofiarodawców z radością oczekujemy. Przy okazji pragniemy poinformować, że w intencji wszystkich
ofiarodawców festynowych, zostanie odprawiona Msza św. 24 września o godz. 11.30.
Dlatego też, jeszcze raz zwracamy się z prośbą o udzielenie pomocy i wsparcia a za wszelkie gesty
życzliwości już teraz dziękujemy.
Z darem modlitwy
duszpasterze parafii p.w. św. Mikołaja w Świebodzicach

Michałowa poleca

Ciasto ekler z truskawkami

CIASTO PARZONE:
3/4 szklanki wody
1 kostka masła
3/4 szklanki mąki pszennej
3 jaja (wszystkie składniki powinny być
w temp. pokojowej)

KREM BUDYNIOWY WANILIOWY:
600 ml mleka
laska wanilii (przekroić wzdłuż
i wydrążyć ziarenka)
6 dużych żółtek
100 g cukru
40 g mąki pszennej
W garnuszku zagotować wodę z masłem. 40 g skrobi ziemniaczanej
Na gotującą wodę wsypać mąkę i mieszać
energicznie drewnianą łyżką, by całość się W większym garnuszku zagotować mleko
nie przypaliła, do dokładnego połącze- z ziarenkami wanilii i odstawić. Cukier
nia. Gotowe ciasto powinno odchodzić od utrzeć z żółtkami do otrzymania puszystej,
ścianek naczynia. Pozostawić do całkowi- jasnej masy. Nie przerywając miksowania
tego wystudzenia. Po tym czasie dokład- dodać wymieszane mąki, a następnie pół
nie zmiksować z jajami.
szklanki gorącego mleka. Otrzymaną paTortownicę o średnicy 25 cm wysmarować stę wlać do reszty ugotowanego mleka
masłem. Przełożyć do niej ciasto parzone i zagotować, cały czas energicznie miei rozprowadzić dłonią po powierzchni szając. Gotować jeszcze ok. 1 minuty, aż
formy – spód i boki. Piec w temp. 200 krem zgęstnieje. Odstawić do wystudzenia
stopni około 25 minut, do zarumienienia przykrywając folią spożywczą tak, by doi wypieczenia. Wyjąć i wystudzić.
tykała kremu.

BITA ŚMIETANA:
250 ml śmietanki kremówki 30% lub 36%,
schłodzonej, ubić z 1 łyżką cukru pudru na
sztywną masę.
WYKONANIE:
Na wystudzone ciasto parzone przełożyć
zimny budyń i wyrównać. Budyń wysmarować bitą śmietaną, a na wierzch poukładać gęsto truskawki. Przechowywać
w lodówce.
Jeśli ciasto przygotowujemy na dzień
następny, to wieczorem pieczemy parzony
spód i gotujemy budyń, który przechowujemy w lodówce. Całość składamy w dniu
podania, by spód jak najdłużej był chrupiący.
Smacznego
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Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Święty Michale Archaniele!
Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości
złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na
zgubę dusz ludzkich po tym
świecie krążą, mocą Bożą strąć
do piekła. Amen.
Warto odmawiać każdego dnia…

Bardzo serdecznie zapraszam
do udziału w 14 Pieszej Pielgrzymce Diecezji Świdnickiej na Jasną
Górę. Tegoroczna pielgrzymka
wyruszy 31 lipca ze Świdnicy. Pielgrzymi dotrą do Częstochowy 9
sierpnia. Msza Święta na zakończenie pielgrzymki będzie sprawowana w kaplicy cudownego Obrazu
na Jasnej Górze o godz. 9:00.
Tegorocznej pielgrzymce przyświecać będzie hasło: TOTUS
TUUS. Zatem tematyka pielgrzymki będzie związana z 100 rocznicą
objawień Matki Bożej w Fatimie,
300 rocznicą koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej
Górze oraz koronacją obrazu Matki Bożej Świdnickiej. Stąd też rozważania w duchu maryjnym, będą
nas przygotowywać do realizacji
zadania, które wynika z przyjęcia
sakramentu chrztu świętego. Do
owego zadania wezwany jest każdy z nas, a zamaka się ono w słowach Chrystusa, które są jednocześnie hasłem tegorocznego roku
duszpasterskiego i brzmią „IDŹCIE

I GŁOŚCIE”. Idźmy razem, wyznawajmy naszą wiarę oraz głośmy
innym naukę Chrystusa. Nie bójmy
się podjąć pątniczego trudu, zaufajmy Jezusowi i Jego Matce i wyruszmy na pielgrzymi szlak, przeżywając te wyjątkowe „rekolekcje w
drodze”.
Parafie dekanatów Bolków,
Strzegom, Świebodzice i Żarów
należą do grupy 5 św. Ojca Pio.
Centrum pielgrzymkowe tej grupy
znajduję się w parafii Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu. Zapisy pielgrzymów pieszych i duchowych można dokonywać w centrum pielgrzymkowym
oraz u swoich Księży Proboszczów.
Bliższe informacje na plakatach
wywieszonych w gablocie, na stronie internetowej: www.pielgrzymka-świdnicka.pl oraz pod adresem:
grupa5.ojca.pio@wp.pl
Zapraszam do wzięcia udziału w
pieszej pielgrzymce lub w grupie 7
Duchowego Wsparcia.
ks. Krzysztof Papierz,
przewodnik grupy 5
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Sobota 1.07.2017 r.
godz. 700 + Marian Gałek (6 greg.)
godz. 900 Wynagradzająca za wszystkie zniewagi
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 + Zbigniew Mleczek (od kuzynki Marysi
z Konclowej)
XIII Niedziela zwykła 2.07.2017 r.
godz. 730 + Marian (11 rocz. śm.) + Janusz (22 rocz. śm.)
+ Leszek (5 rocz. śm.) Królik
godz. 900 + Sabina Łukawska (10 rocz. śm.) + Stefan
+ Roman
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej
i o łaskę zdrowia dla rodziców: Janiny i Jana (od dzieci)
godz. 1130 + Leonard Węgłowski (18 rocz. śm.)
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Ireny z ok. 90 rocz. urodzin
godz. 1800 + Marian Gałek (7 greg.)
Poniedziałek 3.07.2017 r. św. Tomasza Apostoła
godz. 700 + Stanisława Janiszewska (od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 + Marian Gałek (8 greg.)
godz. 1800 + Ryszard Kozłowski (1 rocz. śm) (od żony
i rodziny) + Aniela Witkowska (od męża i dzieci z rodziną)
Wtorek 4.07.2017 r.
godz. 700 + Marian Gałek (9 greg.)
godz. 900 + Leszek (1 rocz. śm.) + Józef + Danuta Lipiec
godz. 1800 + rodziców: Maria (4 rocz. śm.) + Zygmunt
Lubaszewscy
Środa 5.07. 2017r.
godz. 700
godz. 900 + Marian Gałek (10 greg.)
godz. 1800 + Helena Pilarczyk (w rocz. śmierci)
Czwartek 6.07.2017 r. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
godz. 700 + Marian Gałek (11 greg.)
godz. 900
godz. 1800 + Michał Kubas (2 rocz. śm.) – o życie wieczne
Piątek 7.07.2017 r.
godz. 700 + Marian Gałek (12 greg.)
godz. 900 + Regina + Władysław Sasal
godz. 1800 + Feliks Pałaszczuk (2 rocz. śm.)
++ Katarzyna, Antoni, Marian, Czesław Pałaszczuk,
++ Daniela (k), Roman Rycko
Sobota 8.07. 2017r. św. Jana z Dukli
godz. 700 + Marian Gałek (13 greg)
godz. 900 + Agnieszka Bąk
godz. 1800 + Czesław Blaźniak (9 rocz. śm.)

XIV Niedziela zwykła 9.07.2017 r.
godz. 730 + mama Joanna (31 rocz. śm.)
godz. 900 + Eugenia Rycerz (17 rocz. śm.)
godz. 1015 + Franciszek Kapała + Helena + Irena Kapała
godz. 1130 + Czesław Kobierski
godz. 1300
godz. 1800 I) + Stanisław Niziołek + rodziców + rodzeństwo
II) + Marian Gałek (14 greg.)
Poniedziałek 10.07.2017 r.
godz. 700
godz. 900 + Marian Gałek (15 greg.)
godz. 1800
Wtorek 11.07.2017 r. św. Benedykta
godz. 700 + Marian Gałek (16 greg.)
godz. 900 + Janina Grygiel (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Franciszka (k) + Piotr + Michał
+ Magdalena + Tadeusz + z rodziny
Środa 12.07.2017 r. św. Brunona z Kwerfurtu
godz. 700
godz. 900 + Marian Gałek (17 greg.)
godz. 1800
Czwartek 13.07.2017 r. św. pust. Andrzeja Świerada
i Benedykta
godz. 700 + Marian Gałek (18 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 z ok. 96 rocz. urodzin
godz. 1800 W intencjach MB Fatimskiej
Piątek 14.07.2017 r.
godz. 700 + Zenon Bryja (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Marian Gałek (19 greg.)
godz. 1800 + Henryk Szafraniec (6 rocz. śm.) + teściów:
Weronika, Franciszek
Sobota 15.07. 2017r. św. Bonawentury,
godz. 700 + Marian Gałek (20 greg.)
godz. 900+ Zygmunt Strojczyk (14 rocz. śm) + Jego
rodziców i teściów
godz. 1800 + Józef (18 rocz. śm.) + Julia
XV Niedziela zwykła 16.07.2017 r.
godz. 730 + Marian Gałek (21 greg.)
godz. 900 W int. Adama w 60 rocz. urodzin oraz małżonki Małgorzaty z okazji 35 rocz. sakramentu małżeństwa
godz. 1015 + Zbigniew Mleczek (od kuzyna Staszka
z Konclowej)
godz. 1130 + Antoni Kłyszejko (23 rocz. śm.) – o dar
życia wiecznego
godz. 1300 + Maria + Alfons + Marek + Alina Hilennberg
godz. 1800 + Helena Pawlak (1 rocz. śm.)
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Poniedziałek 17.07.2017 r.
godz. 700 + Zenon Kubanek (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Marian Gałek (22 greg.)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Alicji z okazji 18 rocz. urodzin
Wtorek 18.07.2017 r.
godz. 700 + Jerzy Chmielarz (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Marian Gałek (23 greg.)
godz. 1800
Środa 19.07. 2017r.
godz. 700 + Marian Gałek (24 greg.)
godz. 900
godz. 1800
Czwartek 20.07.2017 r. bł. Czesława
godz. 700
godz. 900 + Marian Gałek (25 greg.)
godz. 1800
Piątek 21.07.2017 r.
godz. 700 + Marian Gałek (26 greg.)
godz. 900
godz. 1800 + Łucja Jańczyk (12 rocz. śm.) + z rodziny
i za dusze w czyśćcu cierpiące
Sobota 22.07.2017 r. św. Marii Magdaleny
godz. 700 + Marian Gałek (27 greg.)
godz. 900 + Zenon + rodziców
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Haliny i Henryka
Gutowskich z ok. 50-lecia ślubu
XVI Niedziela zwykła 23.07.2017 r.
godz. 730 + Marian Gałek (28 greg.)
godz. 900 + Maria + Józef Mleczek (od Staszka
z Konclowej)
godz. 1015 + Kazimierz Rosiński (7 rocz. śm.)
godz. 1130 + Hieronim Gościak
godz. 1300 + Kazimierz + Sabina + Romuald + Barbara
+ Mela Jaroccy
godz. 1800 + Anna Bychowiec (1 rocz. śm.)
Poniedziałek 24.07.2017 r. św. Kingi
godz. 700 + Anna Szajder (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Marian Gałek (24 greg.)
godz. 1800
Wtorek 25.07.2017 r. św. Jakuba
godz. 700 W int. Kasi z okazji urodzin o Boże błog.
i dalszą opiekę
godz. 900
godz. 1800 + Marian Gałek (30 greg.) – koniec
Środa 26.07. 2017r. św. Joachima i Anny,
Rodziców NMP
godz. 700 + Regina Szwarc (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Józefa (k) (43 rocz. śm.) + Stanisław
Faściszewscy + ich rodziców: Michał, Aniela,
Franciszek, Marcela (k)
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godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Krzysztofa
z ok. 30 rocz. urodzin
Czwartek 27.07.2017 r.
godz. 700 + Stanisław Knapik (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800
Piątek 28.07.2017 r.
godz. 700
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 Marzenny i całej rodziny
Sobota 29.07.2017 r. św. Marty
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Jan Pułaniak + Emilia + Aleksander
+ Antonina (k) Pijanowscy
XVI Niedziela zwykła 30.07.2017 r.
godz. 730
godz. 900 Msza św. dziękczynna z ok. 30-rocznicy
zawarcia związku małżeńskiego Jolanty i Tadeusza
Kusków
godz. 1015 + Stefania Zawada (4 rocz. śm.) + z rodziny
Masłowskich
godz. 1130 + Anna i Franciszek Romanów
godz. 1300 + Paweł Hołyszewski
godz. 1800
Poniedziałek 31.07.2017 r. św. Ignacego Loyoli
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Maria Falkiewicz
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Zuzanna Zofia Lis, 27 maja
Nina Matejko, 18 czerwca
Karol Andrzej Kobos, 18 czerwca
Daniel Wojciechowski, 18 czerwca
Karol Kozak, 18 czerwca
Niwa Helena Rejman, 24 czerwca

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Janina Grygiel zd.
Bartoszek, zm. 8 czerwca,
przeżyła 92 lata
+ Zenon Kubanek, zm. 7 czerwca,
przeżył 84 lata
+ Zenon Tadeusz Bryja, zm. 9 czerwca,
przeżył 61 lat
+ Jerzy Stefan Chmielarz, zm. 8 czerwca,
przeżył 66 lat
+ Anna Szajder zd. Szatkowska,
zm. 11 czerwca, przeżyła 78 lat
+ Regina Szwarc zd. Rejnowicz,
zm. 16 czerwca, przeżyła 77 lat
+ Stanisław Knapik, zm. 19 czerwca,
przeżył 89 lat
+ Józef Ślipko, zm. 19 czerwca,
przeżył 77 lat
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 16.00-17.00, czwartek w godz. 16.00-17.00,
sobota w godz. 10.00-11.00 i 16.00-17.00
Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 7.30, 9.00, 10.15 (z udziałem dzieci),
11.30 (z udziałem młodzieży), 13.00 (suma), 18.00
• dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00
• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu
małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 13.00
Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 6.45, 8.45, 18.00
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św.
• I piątek miesiąca w godz. 8.30-9.00 i 17.00-18.00
Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 13.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca: po każdej Mszy św.
• I sobota miesiąca w godz. 7.30-9.00
• w każdy wtorek po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja

