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DIAKONAT GRZEGORZA
1. Czym jest diakonat?
Zgodnie z teologią katolicką diakonat jest pierwszym z trzech stopni sakramentu święceń (są to kolejno: diakonat, prezbiterat i episkopat). W obrzędzie święceń biskup
nakłada na kandydata ręce, ale nie
dla kapłaństwa, lecz dla posługi.
Diakoni nie są powoływani, by zastępować kapłanów, ale po to, aby
ich wspierać. Dlatego też nie wykonują funkcji typowo kapłańskich, jak
celebrowanie mszy świętej, rozgrzeszanie i namaszczanie chorych
(które też jest czasem formą rozgrzeszenia), ale wsparci łaską sa(cd. na str. 2)
kramentalną, mają

Sierpień miesiącem trzeźwości

Już od kilku dziesięcioleci miesiąc sierpień kojarzy
nam się z trzeźwością. W kościołach słyszymy wezwania, żeby w tym czasie powstrzymać się od kupowania i spożywania napojów alkoholowych, a także
od częstowania nimi innych, od zwyczajowego zachęcania czy wręcz przymuszania do picia. Wielu z nas
podejmuje takie zobowiązania.
Wszystko zaczęło się w 1984 roku, kiedy to Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła sierpień miesiącem
trzeźwości narodu, miesiącem abstynencji. Inicjatywa
ta zrodziła się z troski o przyszłość całego społeczeństwa. Wybrano sierpień, ponieważ jest to miesiąc
wielu uroczystości Maryjnych i tradycyjnych pielgrzymek na Jasną Górę oraz ważnych rocznic – przede
wszystkim Cudu nad Wisłą z 1920 roku, a także „cudu”
przebudzenia narodowego i powstania Solidarności.
Od ogłoszenia po raz pierwszy sierpnia miesiącem
trzeźwości mija właśnie 36 lat, zmieniły się realia,

w jakich żyjemy, dorosły nowe pokolenia, ale zagrożenie, jakie stanowią wszelkie uzależ-nienia, nie tylko
od alkoholu, pozostało.
WOLNOŚĆ – BOŻY ZAMYSŁ DLA NAS
Przyjrzyjmy się naszej reakcji na słowa: „Sierpień
– miesiąc trzeźwości”. Pierwsza reakcja i emocje,
jakie odczuwamy słysząc to hasło, wiele mówią o naszym myśleniu, wolności i o tym, jakie miejsce zajmuje alkohol w naszym życiu.
Może wydaje ci się wyświechtane i mało ważne?
Może pomyślisz: to mnie nie dotyczy, to nie mój problem. A jednak warto właśnie w sierpniu przemyśleć
to głębiej, bo przecież chodzi o życie i zdrowie bardzo
wielu zwykłych ludzi.
Statystycznie pijemy za dużo alkoholu: prawie dwa
i pół miliona Polaków nadużywa alkoholu, a prawie
milion jest od niego uzależnionych.
(cd. na str. 4)
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DIAKONAT GRZEGORZA
(cd. ze str. 1)

za zadanie służyć Kościołowi w posłudze liturgii,
słowa i miłości.
2. Zadania diakona
Zadaniem diakona w celebracjach liturgicznych jest
zasadniczo asystowanie i posługiwanie przewodniczącemu. W czasie mszy jest to także służba przy
ołtarzu (przy księdze i kielichu), kierowanie zgromadzeniem wiernych poprzez odpowiednie polecenia
oraz wypowiadanie intencji modlitwy powszechnej.
Niektóre ceremonie diakon może sprawować samodzielnie, w zastępstwie kapłana. Jest zwyczajnym
szafarzem komunii świętej. Może uroczyście udzielać
chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństwa przez
narzeczonych, przewodniczyć liturgii pogrzebu i nabożeństwom, a także sprawować te sakramentalia,
które nie są zastrzeżone prezbiterowi i biskupowi.
W świetle prawa kanonicznego Kościoła łacińskiego, święcenia diakonatu wprowadzają do stanu duchownego. Wiąże się to z obowiązkiem regularnej
celebracji Liturgii Godzin.
3. Diakonat tymczasowy
Prawo kanoniczne Kościoła łacińskiego wymaga,
by kandydaci do święceń prezbiteratu wypełniali przez

pewien czas urząd diakona. Sprawowanie posługi
diakońskiej jest formą praktycznego przygotowania
do przyszłej działalności duszpasterskiej, dlatego
święcenia te udzielane są seminarzystom po ukończeniu piątego (przedostatniego) roku studiów.
4. Strój diakona
Szatami liturgicznymi diakona są alba, cingulum,
stuła przewieszona z lewego ramienia i spięta na
prawym boku oraz dalmatyka. W nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego diakon używa także manipularza.
Strojem chórowym jest komża włożona na sutannę
oraz czarny biret. Przewodnicząc czynnościom liturgicznym diakon może być ubrany w kapę.
5. Święcenia diakonatu 2020
W uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela
bp Marek Mendyk udzielił święceń diakonatu. Nowo
wyświęconym diakonom polecił następujące zadania:
Pierwszym z nich jest przekazywanie Bożej nauki
wierzącym i niewierzącym. – Głosiciel słowa wie, że
będąc po stronie Boga, ma być zawsze po stronie
człowieka. Głosiciel słowa wie, że słowa, które głosi,
odnoszą się najpierw do niego – głoszącego. Głosiciel
słowa ma być zatem głosicielem o szczególnej, ewangelicznej empatii. Czuje do głębi, że każde słowo,
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atrapą miłości, jest po prostu oszustwem – przestrzegał biskup 24 czerwca w świdnickiej katedrze.
Dodał, że posługa słowa jest powiązana z posługą
ołtarza i miłości. – Przez nałożenie rąk i ściśle związani z ołtarzem będziecie przygotowywać Ofiarę Eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Niech ofiara waszego życia złączy się z ofiarą
Tego, który dla nas zmartwychwstał i żyje. Bądźcie jak
Jezus, sami bądźcie Jezusem dla innych. On nie
traci sprzed oczu pojedynczego człowieka – tego
wydziedziczonego, słabego, chromego. Tylko w relacjach z takim człowiekiem staniecie się w wielkimi
pasterzami – zachęcał bp Mendyk.

które wypowiada, mówi prawdę o nim samym, że
wzywa go do nawrócenia. Inaczej mówiąc: głosiciel
jest ewangelizatorem ewangelizowanym. Bądźcie
głosicielami ewangelicznymi. To niezwykle ważne. Nie
wystarczy bowiem głosić Ewangelię – trzeba głosić ją
ewangelicznie, bez przemocy. W przepowiadaniu
zawsze pozostają dwie wartości: miłość i prawda.
Prawda podana bez miłości nie wyzwala. A może
nawet zabić. Z kolei miłość bez prawdy jest jedynie

Niedziela, 2 sierpnia

Co mają wspólnego ze sobą Juliusz Cezar, Aleksander Wielki, Napoleon Bonaparte i Czyngischan?
Wszyscy oni należą do grona najsławniejszych zdobywców świata. Prowadzili kampanie wojenne na
wielkich terytoriach, tworząc potężne imperia.
Czy jednak dopisałbyś do tej listy Jezusa? Albo św. Pawła? Lub nawet siebie samego? Zwykle nie
myślimy o Chrystusie, ani o też o chrześcijanach w ogólności jako o zdobywcach. Jezus poniósł haniebną śmierć z rąk Rzymian. Św. Paweł został ścięty z wyroku tego samego imperium. Wyglądają raczej na
pokonanych niż na zwycięzców. Także dziś w wielu miejscach świata chrześcijanie są skazywani na
śmierć męczeńską przez współczesne władze.
Jednak poprzez swoją ofiarę krzyżową i powstanie z martwych Jezus pokonał największych ze wszystkich nieprzyjaciół człowieka – grzech i śmierć.
A ponieważ zostaliśmy z Nim zjednoczeni przez chrzest, my także mamy udział w Jego zwycięstwie
– niezależnie od tego, co spotyka nas w tym życiu.
To właśnie mówi św. Paweł: nawet jeśli „z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień”, to i tak „we
wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo”. Te słowa musiały być wielką pociechą dla pierwszych chrześcijan, którzy doświadczali wielu prześladowań za wiarę. Na pozór pokonani, w rzeczywistości okazywali się zwycięzcami. Ufali, że nawet największe przeciwności – „ani śmierć, ani życie” – nie zdołają odłączyć
ich od „miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”.
Wersety te mogą przynieść dziś pociechę także i nam. Może i ty przeżywasz jakieś udręki i niepokoje,
może dzieje się w twoim życiu coś bardzo bolesnego, na co nie masz wpływu, a może stale przegrywasz
walkę z jakąś pokusą. Jednak niezależnie od sytuacji możesz być pewny, że jeśli przylgniesz do Pana,
ostatecznie odniesiesz zwycięstwo. Przyjdzie dzień, w którym Jezus powita cię w królestwie niebieskim,
gdzie panuje sprawiedliwość i piękno.
A zanim to nastąpi, pamiętaj, że nic nie jest w stanie odłączyć cię od Boga, gdyż Jego miłość jest
wystarczająco mocna, rzeczywista i konkretna. Dzięki niej ty także zatriumfujesz nad grzechem, śmiercią
i wszystkimi trudnościami twego ziemskiego życia i będziesz zwycięzcą.
„Jezu, oby nic nie oddzieliło mnie od Twojej miłości!”
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Sierpień miesiącem trzeźwości

STANĄĆ W PRAWDZIE
U progu miesiąca trzeźwości spróbujmy sobie
uświadomić, czy nasze życie w jakiejś mierze zależy
od alkoholu? Czy przyjąłem wyzwanie miesięcznej
abstynencji? Jak się z nią czuję? Ile alkoholu wypiję
na początku września?
Być może szczera odpowiedź na te pytania pomoże ci zdiagnozować swój stan i określić, jakie miejsce
zajmuje alkohol w twoim życiu; pomoże ci rozpoznać,
że „coś” jest nie w porządku. Może czujesz się bezsilny wobec swoich reakcji na codzienne wyzwania?
Może nie kontrolujesz swojego życia, a myśl o zmianie
nawyków cię przeraża? Niejedna osoba uzależniona
z niekłamanym zdziwieniem odkryła bolesną prawdę,
że potrzebuje „tego” częściej i więcej. Może to być
alkohol, narkotyki, leki, hazard, pornografia, zdrady
małżeńskie, a nawet kompulsywne kupowanie czy
branie kredytów, nie mówiąc już o uzależnieniu od
nikotyny.
Może właśnie ten sierpień to dobry czas, aby sprawdzić samego siebie, zobaczyć, jaki naprawdę jestem
i zastanowić się, co mam zrobić, żeby żyć lepiej i dłużej. To dobry czas na odpoczynek i refleksję nad sobą.
Dla wielu trzeźwiejących alkoholików i ich bliskich
nowe życie rozpoczęło się w sierpniu po Licheńskich
Spotkaniach Trzeźwościowych. Może nadszedł moment, by rozpocząć duchową pielgrzymkę z Bogiem?

Ratuje nas, gdy wołamy Go na pomoc. Św. Paweł
pisze do swojego młodego ucznia Tymoteusza: „Nie
dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz
trzeźwego myślenia”.
Trzeźwe myślenie to inaczej „zdrowy umysł”, jak
tłumaczy uwspółcześniona Biblia Gdańska. „Trzeźwo
myśleć” to prawidłowo oceniać, planować, marzyć,
budować relacje z Bogiem i z innymi. Warunkiem
nieodłącznym jest trzeźwość. Ma ona wpływ na sposób myślenia i widzenia rzeczywistości, ocenę własnych sił i umiejętności, jak również rozeznawanie
talentów i darów. To gwarancja właściwego patrzenia
na otaczający nas świat.
Alkohol w życiu alkoholika ma wpływ na jego decyzje i sposób spędzania czasu. Niszczy relacje i odbiera zdrowie. Dla człowieka uzależnionego ratunkiem
jest całkowita abstynencja, bo inaczej nie jest w stanie
utrzymać trzeźwości.
Trzeźwość polega na tym, że kiedy pojawia się
problem, człowiek nie sięga po alkohol, ale myśli, jak
sobie z nim poradzić, i świadomie próbuje go rozwiązać. W życiu nie chodzi o abstynencję, czyli o powstrzymywanie się od picia alkoholu czy stosowania
innych używek, ale właśnie o trzeźwość. Wtedy alkohol nie będzie środkiem pomagającym w rozwiązywaniu trudnych sytuacji, a jego spożycie nie będzie rodziło poczucia winy.
W starotestamentalnej Księdze Syracha znajdujemy
bardzo konkretne rady: „Przy piciu wina nie bądź zbyt
odważny, albowiem ono zgubiło wielu. Jak w kuźni
próbuje się twardość stali, zanurzając ją w wodzie, tak
wino doświadcza w bójce serca zuchwalców. Wino
dla ludzi jest życiem, jeżeli pić je będziesz z umiarem.
Co za życie ma ten, który jest pozbawiony wina? I ono
zostało stworzone dla radości ludzi. Zadowoli nie
serca i radość duszy daje wino pite „ swoim czasie
z umiarem. Udręką dla duszy jest zaś wino pite w nadmiernej ilości wśród podniecenia i zwady. Pijaństwo
powiększa szał głupiego na jego zgubę, osłabia siły,
a ran przysparza. Na uczcie przy piciu nie rób wymówek bliźniemu ani nie lekceważ go z powodu jego
wesela; nie mów mu słów obelżywych ani nie drażnij
go żądaniem zwrotu długu!”. Mędrzec dostrzega dobro
w trunku spożywanym „w swoim czasie i z umiarem”,
który daje „zadowolenie serca i radość duszy”. Warunkiem korzystania z jego dobrodziejstw jest właśnie
umiar. Aby móc się nim cieszyć, trzeba być człowiekiem wolnym od uzależnienia.

TRZEŹWE MYŚLENIE
Pan obdarował nas wszystkim, co konieczne „do
życia i pobożności”. Mamy Boga, który nam pomaga.

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE
W Nowym Testamencie znajdujemy odpowiedzi
także na pytania ludzi XXI wieku. Bardzo mnie inspi-

(cd. ze str. 1)

A jeśli ktoś nadmiernie pije, to problem dotyka nie
tylko jego, ale całą rodzinę. Szczególnie boleśnie
odczuwają go dzieci.
Wiadomo, że nadużywanie alkoholu wpływa na
zdrowie i jakość życia, sprawia, że człowiek traci wolność. Może doprowadzić do zniszczenia więzi, rozpadu rodziny, agresji i przemocy, biedy, a nawet bezdomności. Bóg nie chce tego, dlatego rzuca nam
wyzwanie, byśmy zmienili sposób myślenia, przyzwyczajenia, a nawet styl życia.
Bóg pragnie dla nas pełni życia. Taka jest Jego wola
względem każdego człowieka. Mamy stawać się
uczniami Pana, podobnymi do Niego. Ta pełnia zależy w stu procentach od Boga i w stu procentach od
nas samych. Od naszych decyzji, które podejmujemy
każdego dnia. Nasze podejście do idei trzeźwości,
ilość spożywanego alkoholu i częstotliwość picia mają
wpływ na to, kim jesteśmy i kim się staniemy w przyszłości.
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rują zalecenia o św. Pawła: „Nie upijajcie się winem,
bo to jest przyczyną rozwiązłości, ale na-pełniajcie się
Duchem”. Nie przypadkiem św. Paweł zestawił obie
te czynności, przeciwstawiając je sobie. W pewnym
sensie upojenie winem i napełnienie się Duchem
dostarczają podobnych doznań. Kiedy w czasie Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na Apostołów
i uczniów zgromadzonych w Wieczerniku i napełnił
ich, zaczęli głośno wychwalać Boga w różnych językach, a ludzie, którzy się zbiegli, „zdumiewali się”
i drwili: „Upili się młodym winem”. O ileż lepiej otworzyć
się na działanie Ducha Świętego, niż ulegać działaniu
alkoholu!
Częste używanie alkoholu demoluje życie i relacje,
prowadzi do uzależnienia, choroby i rozwiązłości.
Słowo „rozwiązłość” oznacza utratę samokontroli
i robienie rzeczy, których człowiek się wstydzi, gdy jest
trzeźwy. Już autor starotestamentalnej Księgi Przysłów przestrzegał: „Szydercze jest wino, hałaśliwa
sycera; każdy, kto nimi oszołomiony, jest niemądry”.
Inaczej jest, gdy napełniamy się Duchem Świętym,
a Duch sprawia, że jesteśmy szczęśliwi, promienni
i radośni. To też może prowadzić czasami do nietypowych zachowań, ale z pewnością następnego dnia
nie będziemy się ich wstydzić. Słowo „napełniajcie się”
wskazuje na czynność wykonywaną w sposób ciągły,
a nie jednorazowo. Z tego powodu można by sparafrazować słowa św. Pawła w ten sposób: „Nieustannie
napełniajcie się Duchem Świętym, czyli każdego dnia
spożywajcie świeże wino Ducha”. Dlaczego? Bo tylko
to wino prawdziwie koi, nasyca, cieszy, odpręża
i otwiera na innych. Codziennie potrzebujemy napełniać się Bożą obecnością i Bożym słowem, potrzebujemy modlitwy, sakramentów oraz obecności osób
wierzących. Co-dziennie i zawsze.
Warto spojrzeć na własne życie pod tym właśnie
kątem: czym się napełniam? Jaki jest styl mojego
życia? Co ma wpływ na podejmowanie ważnych decyzji? Jak rozładowuję napięcia i stres? Z jakiego
powodu sięgam po alkohol? Czy potrafię odpoczywać
i spotykać się towarzysko bez alkoholu?
„ZA WSZYSTKO DZIĘKUJCIE!”
O swój stan psychiczny i o swoje emocje trzeba
dbać podobnie jak o ciało. Bez właściwej „higieny
życia” doświadczenie stresu może doprowadzić nas
do koszmarnego stanu. Słowo Boże mówi, byśmy
nauczyli się dziękować. Nie rodzimy się z taką postawą, dlatego musimy się jej uczyć tak samo jak umiejętności czytania-jest to proces, który wymaga czasu
i wielu ćwiczeń. Pomaga metoda prób i błędów. Św.
Paweł pisze: „Zawsze się radujcie, nieustannie się
módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest
bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem
was”. Radość wypływa z dziękowania. Sam odkryłem,
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jak dobrze jest robić codziennie listę osób, rzeczy
i wydarzeń, za które jestem wdzięczny nawet wtedy,
gdy przeżywam jakieś trudności czy kłopoty. Warto
każdego dnia robiąc rachunek sumienia wypisywać
sobie kilka (np.10) rzeczy, za które chcę dziś podziękować Bogu. Zapisując codziennie dobre rzeczy,
które otrzymałem czy których doświadczam, uczę się
zwracać uwagę na dobro, które mnie spotyka. Nastawiam się na to, by to dobro zauważać i dzielić się nim
z innymi, a wtedy zarażam siebie i otaczających ludzi
wdzięcznością.
Refleksja i przypominanie sobie dobrych wydarzeń
rozwija w nas życie emocjonalne i pomaga zapanować
nad stanami uczuciowymi. Myślenie o nich uczy rozpoznawać emocje. Rozwijamy się i uczymy radzić
sobie z tym co złe i negatywne, bo: „wiemy też, że
Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według
Jego zamiaru. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór
obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między
wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też
powołał, a których powołał – tych też usprawiedliwił,
a których usprawiedliwił – tych też obdarzył chwałą”.
Odkrycie prawdy o tym, że Bóg mnie wybrał i towarzyszy mi w życiu, pomaga w zmaganiu się z trudnościami. Nie staram się już od nich uciekać, ale szukam
sposobów, by pokonując je odkrywać w sobie nowe
talenty i zdolności. Trudności nie są więzieniem, ale
szkołą. Rozumiem je jako „trampolinę”, a nie „kanapę”.
Stawiając im czoło, rozwijam się i zmieniam swoje
życie. Mam też odwagę dzielenia się swoim życiem
z bliskimi albo na przykład w grupie wsparcia. Ak-ceptacja, jaką otrzymuję od innych, zawsze mnie
wzmacnia i powoli odzyskuję życie, i ód nowa uczę
się radzić sobie z moimi reakcjami. Do aktywności
w grupie wsparcia zachęca mnie świa-domość, że
potrzebuję pomocy i sam pomagam. Wiem, że pomaganie innym najbardziej pomaga mnie samemu.
Bóg nie zostawia nas samych w tym życiu. Jest
obecny nawet w upadłym świecie. Szuka i ocala to,
co zginęło. Leczy tych, którzy cierpią i potrzebują lekarza. Nasz Pan nie jest obojętny na nasze cierpienia,
choroby i uzależnienia. Stał się człowiekiem, by zbawić wszystkich ludzi i odbudować wszystkie sfery
życia zniszczone przez grzech.
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Kościół – Muzyka – Liturgia

1. Rola muzyki w liturgii
Rola muzyki w liturgii była i nadal jest bardzo ważna. „Tam, gdzie człowiek wysławia Boga – pisał kardynał Ratzinger – samo słowo nie wystarcza. Rozmowa z Bogiem przekracza granice ludzkiej mowy.
Dlatego już z samej swojej istoty [liturgia] zawsze
przyzywała na pomoc muzykę, śpiew i głosy stworzenia wyrażone przez dźwięki instrumentów” (J. Ratzinger, Duch liturgii).
Muzyka w liturgii powinna odznaczać się świętością
i doskonałością formy. Jej świętość płynie ze ścisłej
łączności ze słowem Bożym oraz świętymi czynnościami budującymi akcję liturgiczną. Doskonałość
formy muzyki liturgicznej wiąże się natomiast z jej
komponowaniem i wykonywaniem według określonych prawideł sztuki muzycznej. Dbałość o formę
wypływa także z głębokiego pragnienia, aby Panu
Bogu ofiarowywać zawsze to, co najpiękniejsze i najdoskonalsze.
Muzyka spełnia w liturgii określone funkcje. Jedną
z nich jest tworzenie wspólnoty, która m.in. poprzez
wspólny śpiew jednoczy się w uwielbianiu Boga
i wzmacnia w ten sposób wzajemną więź wszystkich
członków rodziny parafialnej. Zatem uczestnicząc
w liturgii należy czynnie angażować się w śpiew. Niewątpliwie bardzo skutecznie wspomaga on naszą

Niedziela, 9 sierpnia

Paweł rozpoczyna długą medytację na temat odrzucenia Chrystusa przez Izrael wyliczając kolejne
udzielone Żydom przez Boga łaski: przybrane synostwo... chwała... przymierza...
Prawo... obietnice... Lista ta zawiera również intrygującą pozycję: pełnienie służby Bożej.
Jak bardzo wyjątkowy – i błogosławiony – był kult Boga sprawowany przez lud Izraela! W przeciwieństwie do pogańskich sąsiadów, wymyślających rozmaite ofiary w celu zjednania sobie swoich licznych
bożków, Izraelici cieszyli się przywilejem sprawowania kultu, jakiego pragnął Bóg jedyny i prawdziwy.
Wypełniając przykazania dane Mojżeszowi, składali Mu w ofierze nie tylko zwierzęta ofiarne czy pierwociny plonów, ale miłość i jedność, skruchę i pojednanie. Wychwalali Boga za Jego dary. Wielbili za Jego
moc i wielkość. To, że Bóg sam ich wybrał i zawarł z nimi przymierze, było dla nich niezwykłym wyróżnieniem i znakiem, że ich kocha, i pragnie kształtować na swoje własne podobieństwo!
My, chrześcijanie, mamy przywilej pełnienia służby Bożej poprzez uczestnictwo we Mszy świętej. Podobnie jak Izraelici, jesteśmy wezwani, by wychwalać Boga oraz dziękować Mu za to, że wybawił nas od
grzechu i otworzył nam niebo. Nasz Stwórca i Zbawiciel dał nam obietnicę, że nigdy nas nie opuści,
uwielbiajmy Go z całego serca!
Oczywiście nie zabijamy dziś w ofierze owiec ani bydła, nie spalamy jęczmienia ani pszenicy. Tego
rodzaju ofiary miały sens w przeszłości, zanim Jezus złożył na krzyżu jedną doskonałą ofiarę i własną
krwią przypieczętował wieczne przymierze. Odtąd pełnienie służby Bożej polega na wspominaniu ofiary
Jezusa, przyjmowaniu Go w Eucharystii i zobowiązaniu się do życia przymierzem, które dobrowolnie
z nami zawarł.
Dziś podczas Mszy świętej uwielbiaj całym sercem jedynego prawdziwego Boga. Jego miłość do ciebie jest niezmierzona, a zawarte z tobą przymierze wieczne. Stawanie w Jego obecności, by Go wychwalać, jest zaszczytem i przywilejem!
„Panie, uwielbiamy Cię, błogosławimy, adorujemy i oddajemy Ci chwałę”.
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modlitwę i pobudza nasze serca, które dzięki niemu
zyskują zdolność do owocniejszego przeżywania
zbawczych tajemnic Chrystusa.
Muzyka liturgiczna pomaga także w skupieniu oraz
skłania do medytacji. Dzieje się to nie tylko wtedy,
kiedy sami śpiewamy, ale także, gdy słuchamy śpiewu
scholi, chóru czy też muzyki organowej. Warto tutaj
jeszcze raz odwołać się do słów papieża Benedykta
XVI, który sam posiada wielkie wyczucie i wrażliwość
muzyczną. Papież stwierdza, iż „wszędzie tam, skąd
wyrzucono piękno i gdzie ceni się rzeczy tylko użyteczne, coraz wyraźniej widać przerażające zubożenie. Wielką muzykę odrzucono w imię «aktywnego
uczestnictwa» (…) Czy rzeczywiście nie ma nic aktywnego w słuchaniu, w intuicyjnym pojmowaniu, we
wzruszeniu? (…) Jeżeli Kościół ma nadal nawracać,
czyli uczłowieczać świat, jak może odrzucić z liturgii
piękno? Piękno tak mocno splecione z Miłością”
(J. Ratzinger, Raport o stanie wiary).
Muzyka sakralna znacząco wpisuje się w służbę
wiary i ewangelizacji świata. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego, a owocność słuchania wspomagana jest muzyką i śpiewem. Są one swoistym
nośnikiem dla treści zawartych w słowie Bożym, które
z poziomu zmysłów przechodzą na poziom ducha.
Muzyka sakralna sprzyja odkrywaniu Boga, a nieraz
także ponownemu zbliżeniu się do Niego.
2. Szczególna rola organisty
Niezbędnym warunkiem do tego, aby muzyka
i śpiew wykonywane podczas liturgii mogły odznaczać
się pięknem formy oraz by służyły godnemu uwielbianiu Boga i duchowemu pożytkowi wiernych, jest właściwe przygotowanie osób odpowiedzialnych za ten
wymiar liturgii. W poszczególnych parafiach osobami,
na których spoczywa odpowiedzialność za śpiew
i muzykę podczas liturgii są organiści.
Organiści przygotowując się do swojej posługi powinni zdobyć odpowiednie wykształcenie zarówno
w sztuce gry na organach, jak i dogłębnie poznać
przepisy liturgiczne, zwłaszcza te, odnoszące się do
muzyki w liturgii oraz aktualizować je o nowe dokumenty odnoszące się do niej. Powinni oni swoją posługę pełnić w ścisłej łączności i współpracy z księżmi
proboszczami, którzy są odpowiedzialni za całokształt
życia religijnego i duszpasterskiego swoich parafii.
Brak takiej współpracy, jak pokazuje praktyka na parafiach, generuje wiele nadużyć, które nie powinny
mieć miejsca, a wynikają z braku kompetencji, tudzież
braku znajomości aktualnych przepisów liturgicznych
dotykających materii muzyki kościelnej.
3. Troska o wierność zasadom muzyki liturgicznej
Świętość liturgii domaga się starannego, sumiennego oraz zgodnego z normami i wskazaniami prawa
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kościelnego jej przygotowania i celebrowania. Dotyczy
to także doboru pieśni wykonywanych podczas liturgii.
Należy podkreślić, że śpiewem własnym liturgii rzymskiej jest chorał gregoriański. Najbardziej znanymi
zbiorami utworów są Graduale Simplex, Graduale
Romanum oraz łacińsko-polski śpiewnik Gaudeamus.
Polskojęzycznym śpiewnikiem zatwierdzonym do
użytku liturgicznego jest XLI wydanie „Śpiewnika kościelnego” ks. Jana Siedleckiego, które w listopadzie
2015 roku poparła Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP, a w kwietniu 2016 roku zatwierdziła Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej Episkopatu Polski.
Nie można zatem zastępować pieśni liturgicznych
przez piosenki religijne, które nie korespondują z liturgią. W „Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej” czytamy jasne wskazanie: „Zabrania się
wykonywania w ramach liturgii piosenek religijnych,
których tekst często nie jest w ogóle religijny, a muzyka z reguły posiada charakter świecki” (nr 15).
Należy także jednak bardzo wyraźnie podkreślić
wartość, jaką w wychowaniu chrześcijańskim pełni
piosenka religijna oraz przynależność m.in. do zespołów młodzieżowych wykonujących muzykę zwaną
powszechnie popularną. Z wielkim pożytkiem można
organizować poza liturgią spotkania ewangelizacyjne
oraz nabożeństwa, którym będzie towarzyszyć wykonywanie tego rodzaju muzyki. Podobne zasady, jak
w przypadku doboru pieśni do liturgii Mszy świętej,
obowiązują również podczas sprawowania innych
sakramentów, m.in. sakramentu małżeństwa. Pieśni
wykonywane podczas celebracji sakramentu małżeństwa mają tworzyć z nią harmonijną całość zarówno
pod względem treści jak i formy. Zatem nie mogą być
to piosenki lecz pieśni spełniające normy liturgiczne
obowiązujące w Kościele Polskim.
Trzeba także przypomnieć, że podczas sprawowana liturgii muzyka i śpiew mają być wykonywane „na
żywo”, nie zaś zastępowane nagranymi wcześniej
utworami. Podczas liturgii to obecny na niej żywy
człowiek uwielbia Boga swoim śpiewem.
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Terapeutyczne i rekreacyjne zajęcia wakacyjne w Domu Pomocy Społecznej

Tegoroczne wakacje są inne... chłopcy pozostali w placówce (ostrożność z powodu
epidemii koronawirusa). Terapeuci, pracownik
kulturalno-oświatowy, pracownik socjalny
i panie opiekunki na czele z siostrą Dyrektor
z całych sił starają się urozmaicić i uatrakcyjnić
czas tegorocznych wakacji. Chłopcy zarówno
mniejsi jak i więksi z otwartością i radością
angażują się, we wszystkich spotkaniach i zabawach – na miarę swych możliwości zdrowotnych.
Jazda na gokardach i rowerach wokół Domu
i w naszym parku, ćwiczenia sportowe, wyjazd
do Jaskini Solnej w Wałbrzychu, zajęcia rysunkowe, muzyczne, rekreacyjne, spotkania
z osiołkiem w zakresie onoterapii i pojedyncze
wyjazdy do kina na ulubione bajki – to bogaty
repertuar minionych dni wakacyjnych w 2020r.
Wszystkim DARCZYŃCOM, SPONSOROM
– i ludziom dobrego wielkiego serca: dziękujemy i otaczamy Was naszą szczerą, ufną
modlitwą. Niech Jezus Wam błogosławi
i udziela zdrowia.

Niedziela, 16 sierpnia

Wszystkie dzisiejsze czytania mówią o tym, że Boże zbawienie jest dla każdego człowieka. Prorok
Izajasz mówi o cudzoziemcach, którzy przyłączą się do Pana. Psalmista ogłasza: „Niech Ciebie, Boże
wysławiają ludy, niech Cię wysławiają wszystkie narody!”. Jezus pochwala wiarę kobiety kananejskiej.
A Paweł, Apostoł pogan, oznajmia, że Bóg pragnie „wszystkim okazać swe miłosierdzie”.
Żydowskim adresatom dzisiejszego pierwszego czytania z pewnością nie było łatwo to zaakceptować.
Dopiero co powrócili z wygnania, zastając w swym świętym mieście, Jerozolimie, mieszkających tam
cudzoziemców. Przymierze, jakie Bóg z nimi zawarł, czyniło ich świętym ludem Boga, wybranym spośród
innych i oddzielonym. Jak więc „nieczyści” poganie mogli mieszkać w ich ziemi? Świadomość, że Bóg
wybrał ich nie ze względu na nich samych, ale po to, by stali się światłem dla wszystkich narodów, popadła w zapomnienie, a każdy, kto nie był Żydem, był w ich oczach nieczysty.
Jednak powołanie to odżyło z mocą w pierwotnym Kościele. Początkowo wszyscy wyznawcy Jezusa
byli Żydami. Kiedy jednak wiarę zaczęli przyjmować poganie, chrześcijanie pochodzenia żydowskiego
zrozumieli, że Boży plan zbawienia sięga o wiele szerzej, niż tego się spodziewali i skierowany jest do
wszystkich narodów. Jednak przyjęcie tego faktu do wiadomości oraz życie, praca i modlitwa w jednej
wspólnocie z chrześcijanami pochodzenia pogańskiego nie było proste, bowiem stara mentalność, nakazująca przestrzeganie izolacji i trzymanie się z dala od pogan, tkwiła w nich bardzo głęboko. Pierwsi
chrześcijanie musieli – podobnie jak my dzisiaj – otwierać się na łaskę Bożą, która uzdalniała ich do
wzajemnej miłości. I co z tego wynikło? Różnorodny, piękny, choć borykający się z grzechem i słabościami Kościół, jaki znamy dzisiaj.
Jezus chce, aby Jego Kościół był domem modlitwy dla wszystkich narodów i aby każdy człowiek mógł
należeć do Jego rodziny. Widzi ludzi poszukujących nadziei, sensu życia, a także spragnionych spotkania z Nim. Chce, abyśmy ich przyciągali i ukazywali kochające, serdeczne oblicze Kościoła. Obyśmy
zawsze byli otwarci na wszystkich, którzy szukają Pana! Oby Jego łaska płynęła przez nas na cały świat!
„Jezu, pomóż mi przekazywać innym miłość, jaką mnie obdarzasz.”
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dla Dzieci prowadzonym przez Siostry Szkolne de Notre Dame w Świebodziach
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Kącik Misyjny
Wiadomości ze Świata

U początków Kościoła apostołowie wyruszyli na cały świat, aby głosić nowinę o Chrystusie
Jezusie wszystkim ludziom, zwłaszcza tam, gdzie o Nim nie słyszano. Kontynuując tę Tradycję poprzez
powołania kapłańskie w krajach katolickich są duszpasterze, którzy podtrzymują krzewienie wiary. Na
świecie istnieją jednak miejsca, gdzie dominują inne religie lub polityka państwa nie sprzyja
rozwojowi chrześcijaństwa. Tam Kościół posyła misjonarzy – kapłanów, siostry zakonne, braci
zakonnych a także osoby świeckie, które idąc za swoim powołaniem chcą głosić wiarę w Jezusa
Chrystusa i nauczać Prawdy w zgodzie z Dekalogiem.
Rozpoczynając cykl misyjny poznamy życie codzienne i potrzeby mieszkańców oraz
przyjrzymy się pracy misjonarzy. Zapraszamy!

AZJA

szkoły i półkolonie w czasie wakacji.

Mongolia –jest krajem, który graniczy z
Rosją i Chinami. Populacja kraju wynosi
w przybliżeniu 3 mln mieszkańców, jest to
stosunkowo niewiele a większość
mieszkańców utożsamia się z religią
buddyjską. Katolicyzm to jedynie 1%
mieszkańców. Misjonarze prężnie działają
w tym kraju od 28 lat tworząc oratoria,

Od roku w Shuwuu, wiosce oddalonej ok. 50
km od stolicy kraju buduje się kościół.
Salezjańska parafia pw. świętej Rodziny
mieściła się dotychczas w jurcie, obecnie mimo
opóźnienia prac przez COVID-19 świątynia
nabiera kształtów i już niebawem Eucharystia
będzie mogła być sprawowana w murach
świątyni. W Mongolii pracuje polski
misjonarz, br. Krzysztof Gniazdowski, który
obecnie przebywa w Darkhan – miejscowości
na północy kraju. Tam od 10 lat jest już wybudowany Kościół, parafia pw. Maryi
Wspomożycielki Wiernych. Warto dodać, że takich parafii w Mongolii jest niewiele, w całym
kraju jest ich zaledwie 5 ( tyle, co w samych Świebodzicach ;) )

„Głos św. Mikołaja”, nr 8(46), sierpień 2020
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AFRYKA

Sudan Południowy – jedno z najmłodszych państw świata, które
swoją niepodległość uzyskał Niestabilna sytuacja polityczna i
wciąż trwające walki w Sudanie Południowym uderzają w życie
zwykłych obywateli. Dewaluacja waluty i wysokie koszty życia są
szczególnym utrudnieniem dla ludzi ubogich. W kraju dodatkowo
panuje susza. Niedożywiony organizm często przegrywa również
w walce z chorobami.
Siostry Salezjanki prowadzą w
Wau dwie szkoły podstawowe i przedszkole (dla prawie 2
tys. uczniów) Pomimo trudnej sytuacji w kraju i niskiego
poziomu edukacji, Siostry zapewniają uczniom bardzo
dobre nauczanie. Dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia
lekcyjne, pragną uzyskać wykształcenie, które w
przyszłości mogłoby wyrwać ich z błędnego koła biedy.
Jednak ponad połowę uczniów tych szkół dotyka problem
braku wystarczającej ilości pożywienia
AMERYKA POŁUDNIOWA

Boliwia obecnie trwa w kwarantannie – place zabawy, szkoły,
miejsca aktywnego wypoczynku – wszystko jest pozamykane a
za złamanie przepisów grozi bardzo wysoka grzywna lub nawet
kara więzienia. Na drugiej półkuli ziemi obecnie trwa zima, co
dodatkowo uniemożliwia poruszanie się po świeżym powietrzu.
Jednak siostry zakonne, które prowadzą Dom Dziecka Maryi
Niepokalanie Poczętej zapewniają swoim podopiecznym wiele
atrakcji, jak same piszą:
„W czasie kwarantanny nie
wychodzimy nigdzie, ale
mamy w domu dziecka
bardzo dużo zajęć – mieliśmy konkurs piosenek,
przepiękny konkurs tańca, a 17 maja w Maryjne Święto
mieliśmy na cześć Maryi śpiewy, tańce i inne
aktywności. Pięknie przeżyliśmy ten dzień. W ostatnich
tygodniach do południa uczymy się w domu dziecka,
mamy zajęcia z religii, popołudniami gramy na boisku, teraz słońce nie świeci tak mocno, bo
mamy nowe zadaszenie boiska. Trwają też prace nad zagospodarowaniem placu wokół
boiska, dzięki Wam powstaje tam plac zabaw. Stare sprzęty były już niebezpieczne, nawet był
jeden wypadek gdy huśtawka zawaliła się, kiedy korzystały z niej dzieci, ale dzięki Bogu nic
się nie stało.”
Źródło: swm.pl , wrocław-swm.pl, travelin.pl
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Przezwyciężenie uzależnienia

Przypomnijmy: Bóg nas nie porzuca, nie zostawia samych na naszych
drogach. Nigdy. Nawet wtedy, gdy
zbaczamy z wytyczonej drogi na
kręte ścieżki i wpadamy w tarapaty.
On jest Emmanuelem, „Bogiem z
nami”. Szuka i ocala to, co zaginęło,
jak pasterz, który nie ustaje w poszukiwaniach zagubionej owcy; jak lekarz, który przychodzi do cierpiących
i tych, „którzy się źle mają”.
Nasz Pan nie jest obojętny na
nasze cierpienia, choroby i uzależnienia. Stał się człowiekiem, by zbawić wszystkich ludzi i odbudować
wszystkie sfery naszego życia zniszczone przez grzech. Sam powiedział:
„Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Powtarzajmy to sobie często.
ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEJ BEZRADNOŚCI
Uzależnienie, które w jakiejkolwiek
formie zmienia świadomość i życie
na gorsze – jest chorobą. Wymaga

Niedziela, 23 sierpnia

leczenia. Samo nie przejdzie. Uzależnienie od alkoholu, narkotyków,
gier, por-nografii, nikotyny niszczy i
degraduje osobowość. Człowiek
przestaje kontrolować swoje życie.
Powoli dosięga dna w różnych sferach. Praktyka wskazuje, że samemu
nie można sobie skutecznie pomóc.
Niedotrzymane obietnice robione
sobie, Bogu, bliskim jeszcze bardziej
pogrążają w bezradności.
Niestety, często jest tak, że uzależniony dopiero wtedy, gdy znajdzie
się na dnie, uświadamia sobie, że
potrzebuje leczenia. Potrzebuje go,
bo uzależnienie to choroba. Warto
zwrócić się do najbliższej przychodni
dla osób uzależnionych i współuzależnionych, by znaleźć fachową pomoc.
Kiedy bezradność wobec problemu i brak wiedzy, jak sobie z nim
poradzić, rodzą w nas potrzebę szukania, to jest to dobry początek,
który może prowadzić do przemiany.
Najpierw jednak trzeba stanąć wobec

bolesnej prawdy: Sam sobie nie
mogę pomóc. Nie mam w sobie recepty na rozwiązanie moich problemów. Wtedy rodzi się głód poszukiwań.
Pierwszym cudem jest uświadomienie sobie własnej bezradności.
Wtedy zaczyna się szukać ratunku,
oddając swoją wolę Bogu ze świadomością, że tylko On może pomóc w
zmianie życia.
CUD TERAPII
W uzależnienie człowiek wchodzi
sam poprzez wiele pozornie błahych,
ale pociągających złe skutki decyzji.
Sam jednak z uzależnienia się nie
wydostanie ani też nikt wbrew jego
woli nie jest w stanie go uratować.
Powtórzmy: prawdziwa przemiana
zależy w stu procentach od Boga i w
stu procentach od samego człowieka.
Syrach radzi, by człowiek mądry
zwrócił się do specjalisty i nie lekceważył jego pomocy: „Oddaj lekarzowi
cześć należną jego posłudze, albo-

W czasach, o których dziś czytamy, urząd zarządcy pałacu był niezwykle pożądanym stanowiskiem,
bowiem każdemu, kto go pełnił, dawał wielką władzę nad domem i posiadłościami króla. Ale z poczuciem
władzy ściśle łączy się pokusa jej nadużywania.
Uległ jej Szebna, jeżdżąc królewskimi rydwanami, a nawet wykuwając sobie w skale wspaniały grobowiec. Dlatego Bóg pozbawił go urzędu, a na jego miejsce powołał Eliakima. Chciał, aby był to ktoś, kto
będzie sprawował władzę z ojcowską troską i współczuciem i nie będzie jej wykorzystywał w celu wywyższania siebie, dominacji nad innymi i czerpania nadmiernych zysków. Innymi słowy, zarządca pałacu
miał naśladować Boży sposób sprawowania władzy, czyli służyć swojemu ludowi. Słowa te ukazują nam
bardzo ważną cechę królestwa Bożego. Bóg pragnie królestwa, w którym rządzący nie wykorzystują
władzy dla własnych interesów ani nie ciemiężą powierzonego im ludu, ale kierują nim ze współczuciem
i troską.
Takiej właśnie władzy Jezus udzielił Piotrowi. To prawda, że otrzymał on „klucze królestwa” oraz władzę
wiązania i rozwiązywania tego, co na ziemi. Ale przede wszystkim miał być skałą solidnym fundamentem,
na którym zbudowany jest Kościół. Nie został wyniesiony ponad wszystkich swoich braci i siostry, ale
miał stanąć pod nimi, żeby dawać im oparcie.
Do takiego przywództwa Bóg powołuje także rodziców oraz wszystkich sprawujących jakąkolwiek
władzę. Nawet słowo „minister” oznacza po łacinie sługę i pomocnika! Boży przywódcy służą. Nie stawiają siebie na pierwszym miejscu. Nie są chciwi władzy i zaszczytów. Członkowie ludu Bożego służą
sobie nawzajem z miłością szacunkiem i czcią.
Historia Szebny jest lekcją dla nas zwłaszcza w tych chwilach, gdy mamy pokusę wykorzystywania
swojej pozycji. Z kolei Piotr może być dla nas wzorem, gdy zdarza nam się myśleć, że przywództwo
oznacza dyktat. Rozważając te dwa przykłady, uczmy się być dobrymi przywódcami w naszych rodzinach,
miejscach pracy i w naszym Kościele.
„Panie, pomóż mi dziś służyć, zamiast oczekiwać, aby mi służono.”
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wiem i jego stworzył Pan. Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie, i od
Króla dar się otrzymuje. Wiedza lekarza podniesie mu głowę, nawet w
obecności możnych będą go podziwiać. Pan stworzył leki pochodzące
z ziemi, a człowiek mądry nie będzie
nimi gardził. (...) Z nich aptekarz
sporządza leki, aby nie było końca
Jego dziełom; i pokój od Niego trwa
na całej ziemi”.
Zaleca jednoczesne zwracanie się
z prośbą o ratunek do Boga, oczyszczenie się z grzechów i korzystanie
z pomocy lekarza: „Synu, w chorobie
nie odwracaj się od Pana, ale módl
się do Niego, a On cię uleczy. Odrzuć
przewrotność – wyprostuj ręce i
oczyść serce z wszelkiego grzechu!
Złóż ofiarę wonną (...) i hojną obiatę,
na jaką cię tylko stać. Potem daj
miejsce lekarzowi, bo jego też stworzył Pan, nie odsuwaj się od niego,
albowiem jest on ci potrzebny. Bywa
taki czas, kiedy w ich rękach jest
wyjście z choroby”.
Osoba uzależniona może i powinna zatem zgłosić się do specjalisty
od uzależnień, gdzie uzyska stosowną i profesjonalną pomoc. W ciężkich
przypadkach może być potrzebna
najpierw detoksykacja – czyli odtrucie
organizmu – w szpitalu, a dopiero
potem terapia. Dzięki niej można
nauczyć się żyć w nowy sposób.
Równie niezbędna jak terapia jest
grupa wsparcia. Kiedy osoba uzależniona to odkryje i zaakceptuje, zaczyna się prawdziwy cud. Rodzi się
nowe życie.
POTRZEBA WSPÓLNOTY
Uzależnienie często zaczyna się
od doświadczenia samotności, którą
można przeżywać będąc nawet w
tłumie. Dlatego tak ważnym krokiem
dla każdej osoby, która się z nim
zmaga, jest odkrycie wspólnoty innych ludzi. Człowiek uzależniony
potrzebuje wsparcia i obecności innych osób, by móc się podnieść.
Dzielenie się życiem i wspólne spędzanie czasu wolnego, zainteresowanie się innymi i dopuszczenie ich
do własnego prywatnego świata – to
wszystko sprawia cuda. Życie się
odradza. Takie osoby rozpoznają

swoje pasje i wracają do marzeń i
zainteresowań, które wcześniej porzuciły. Następuje „odkupienie czasu”, czyli wynagrodzenie krzywd i
zmarnowanego czasu w stosunku do
siebie, Boga i innych ludzi.
Zazwyczaj środowiskiem wzrostu
w trzeźwości jest grupa wsparcia i
program wychodzenia z uzależnienia
oparty na dwunastu krokach. Dzięki
cotygodniowym spotkaniom, tzw.
mityngom, odzyskuje się życie i odbudowuje to wszystko, co zostało
zniszczone: rodzinę, przyjaciół, relacje i więzi. Dokonuje się to krok po
kroku i wymaga wiele czasu.
ANONIMOWI ALKOHOLICY
Dla trzeźwiejących alkoholików
najskuteczniejszą pomoc stanowią
grupy AA (Anonimowych Alkoholików).
W grupie AA można zachować
anonimowość i czuć się bezpiecznie
i komfortowo. Na początku spotkania
zawsze podawane są informacje o
programie trzeźwienia i plan oraz
zasady odbywania spotkań i wypowiadania się. To daje poczucie bezpieczeństwa wszystkim, którzy przychodzą pierwszy raz.
Historia powstania AA sięga roku
1935, gdy doszło do spotkania w
Akron (Ohio – USA) Billa W., maklera giełdowego z Nowego Jorku i dr.
Boba, chirurga z tego miasta. Obaj
byli wówczas uznawani za alkoholików w beznadziejnym stanie, dr Bob
nie był już w stanie operować. Obaj
też próbowali różnych kuracji, przebywali kilkakrotnie w szpitalach – bez
jakichkolwiek efektów. Bill i Bob odbyli ze sobą wiele rozmów, mówiąc
zasadniczo tylko o swoim piciu, i ze
zdziwieniem stwierdzili, że te rozmowy pomagają im zachować abstynencję. 1 to był początek.
Wkrótce odkryli, że mogą poszukać innych alkoholików i niezależnie
od tego, czy przynosi to efekt u nowych podopiecznych czy nie, szczera rozmowa z nimi pozwala im samym zachowywać trzeźwość. Gdy
grono niepijących dzięki odkryciu
Billa i Boba powiększyło się do kilkudziesięciu osób, postanowili spisać
swe przeżycia, by w ten sposób
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udostępnić je wielu innym alkoholikom.
Pierwsze informacje o Anonimowych Alkoholikach do Polski dotarły
około 1957 roku. Początki ruchu
wiążą się z Poznaniem. Pod koniec
lat 60. psycholog mgr Maria Grabowska zaczęła prowadzić zajęcia grupowe oparte na założeniach programu Dwunastu Kroków. Jej grupa
zaczęła samodzielnie funkcjonować
na jesieni 1974 roku i tę datę uznają
polscy AA za swój początek.
Do 1980 roku powstało 5 grup. W
1982 roku, przy okazji organizowanej
przez Instytut Psychoneurologiczny
(dzisiejszy Instytut Psychiatrii i Neurologii) w Warszawie konferencji
Klubów Abstynenckich, odbyło się
pierwsze ogólnopolskie spotkanie
grup AA, na którym powołano 6-osobową Tymczasową Krajową Służbę
Anonimowych Alkoholików.
W 1984 roku w Poznaniu odbył się
Pierwszy Zjazd Wspólnoty AA w Polsce. Uczestniczyli w nim przedstawiciele ponad trzydziestu grup AA.
Wybrano wówczas pierwsze struktury służebne i nawiązano kontakt z
europejskim AA. W 1985 roku zaczęło ukazywać się pierwsze czasopismo, a w 1995 roku została zarejestrowana fundacja „Biuro Służby
Krajowej Anonimowych Alkoholików
w Polsce”, która otrzymała upoważnienie do publicznego reprezentowania AA również jako osoba prawna.
Fundatorami zostali psycholog mgr
Maria Matuszewska z Poznania i
lekarz dr Bohdan Woronowicz z Warszawy.
COTYGODNIOWE MITYNGI
Osoby będące w trakcie terapii
mówią że uczą się żyć od nowa. To
bohaterzy i odważni ludzie. Takimi się
stają właśnie dzięki regularnym mityngom – cotygodniowym spotkaniom, w czasie których zachęcają się
wzajemnie, by żyć inaczej. Na początku nie jest łatwo. Ale wsparcie i
zachęta innych, również ze strony
rodziny i najbliższych, pomaga i sprawia prawdziwe cuda. Rodzi się nowy
człowiek. Mówi się, że najważniejsze
to pierwsze sto mityngów. Ci, co wyszli z piekła uzależnienia mówią że
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w dramatycznych chwilach, kiedy
wszystko się im waliło i było szczególnie trudno, chodzili na mityngi dwa
razy dziennie: rano i wieczorem, by
nie wrócić do picia czy brania narkotyków. Ich ból można porównać do
doświadczenia osób, które przeszły
obóz koncentracyjny. Wspólnota i
dzielenie się życiem, swoimi emocjami i przeżyciami – to naprawdę pomaga. Wspierając innych, człowiek
pomaga sam sobie.
ZJAZDY W LICHENIU
Praktyka pokazuje, że osoby uzależnione potrzebują nie tylko cotygodniowych kameralnych mityngów, ale
również wielkich spotkań i zjazdów,
które dają możliwość doświadczenia
siły wspólnoty, do której się należy i
której cząstkę się stanowi. Kiedy łączy troska trzeźwość i nowe życie,
wszystkie inne różnice tracą znaczenie. Od 1992 roku w ostatni weekend
lip– ca w licheńskim sanktuarium
odbywają się Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe. Rok wcześniej
takie spotkania rozpoczęto na Jasnej
Górze. Są to zjazdy, które gromadzą
wierzących i trzeź-wiejących alkoholików, ich przyjaciół, krewnych oraz
dzieci. Oddzielną grupę stanowią
anonimowi narkomani, hazardziści,
seksoholicy, nikotyniści, jedzenioholicy, przemocowcy, depresanci, dłużnicy. Przyjeżdżają Polacy z Polski z
zagranicy, coraz częściej także osoby innych narodowości.
To czas na modlitwę, spotkania,
poznanie nowych ludzi. Podzielenie
się swoim życiem i doświadczeniem
wychodzenia z uzależnienia. Nagradzani są wybitni autorzy, których
twórczość pomaga innym w przemianie. To ważne spotkania dla całego
środowiska. Pomagają doświadczyć
spotkania z Bogiem, jak również
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wspólnoty z innymi. Umacniają pomagają wytrwać, bo jak mówią sami
uczestnicy: „Jeśli im się udaje zmienić życie, to ja też, dzięki Bogu, potrafię”.

radni zajmujących się nowymi ubogimi współczesnego Kościoła i świata
– osobami uzależnionymi i ich rodzinami. Obietnicę taką złożyli marianie
św. Janowi Pawłowi II podczas jego
wizyty w czerwcu 1999 roku.
WZAJEMNA POMOC
W Centrum swoją pomocą służy
O wspieraniu słabszych od nas św. osobom uzależnionym zespół teraPaweł pisze: „My, którzy jesteśmy peutów uzależnień i współuzależmocni w wierze, powinniśmy znosić nień, instruktorów terapii i psycholosłabości tych, którzy są słabi, a nie gów.
szukać tylko tego, co dla nas dogodOsoby cierpiące z powodu problene. Niech każdy z nas stara się o to, mów uzależnień oraz przeżywające
co dla bliźniego dogodne – dla jego trudności i kryzysy rodzinne, dzięki
dobra, dla zbudowania. Przecież i pomocy duchowej i terapeutycznej
Chrystus nie szukał tego, co było mogą odzyskać utraconą nadzieję,
dogodne dla Niego, ale jak napisano: przeżyć przebudzenie duchowe,
«Urągania tych, którzy Tobie urągają otrzymać moc i odwagę do zmiany
spadły na Mnie». To zaś, co niegdyś własnego życia. Formy pomocy stozostało napisane, napisane zostało sowane w Centrum są wynikiem
także dla naszego pouczenia, aby- poszukiwania równowagi „złotego
śmy dzięki cierpliwości i pociesze, środka” między od-działywaniem
jaką niosą Pisma, podtrzymywali duchowym i terapeutycznym. Ważny
nadzieję. A Bóg, który daje cierpli- jest cały człowiek szukający pomocy.
wość i pociechę, niech sprawi, aby- Może ją znaleźć przede wszystkim w
ście wzorem Chrystusa te same dziedzinie duchowości, jak również
uczucia żywili do siebie”.
w uporządkowanej przez terapię
Wszyscy mamy się nawzajem sferze zmysłów, uczuć oraz intelektu.
wspierać. Uczymy się tego. Potrzeba Ważne jest zdrowe funkcjonowanie
nam na to czasu i chociaż się stara- rodziny jako całości. Ten priorytet
my, musimy się sami przed sobą integralnego spojrzenia na człowieka
przyznawać, że popełniamy błędy. i rodzinę wyznacza kierunki pracy
Wtedy właśnie uczymy się być współ- tera-peutycznej i duchowej Centrum.
czującymi i miłosiernymi względem
Licheńskie Centrum Pomocy Roinnych. Uzdrowienie z uzależnienia dzinie i Osobom Uzależnionym jest
to proces. Doświadczają go miliony organizatorem Ogólnopolskich Spoludzi na całym świecie. To cud, który tkań Trzeźwościowych, na które
nie ma końca, bo przecież: „Ku wol- przyjeżdżają tysiące osób zmagająności wyswobodził nas Chrystus. A cych się z uzależnieniami oraz ich
zatem trwajcie w niej i nie poddawaj- rodziny. Uwaga! W tym roku, z powocie się na nowo pod jarzmo niewoli!”. du sytuacji epidemicznej, 28 LicheńLicheńskie Centrum Pomocy Ro- skie Spotkania Trzeźwościowe zostadzinie i Osobom Uzależnionym po- ły odwołane.
wstało w 2000 roku na bazie ApostolKontakt i informacje: tel. (63) 270
stwa Trzeźwości i Poradni Odnowy 81 32 tel. kom.: 725 573 753 e-mail:
Rodziny w wyniku realizacji obietnicy pomoc@lichen.pl www.pomoc.liutworzenia w Licheniu zespołu po- chen.pl

DWANAŚCIE KROKÓW ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

Współzałożyciel Wspólnoty AA Bill W. nazywa Dwanaście Kroków zbiorem „zasad duchowych, które stosowane jako sposób życia mogą uwolnić od obsesji picia
i dopomóc cierpiącemu, by stał się zdrowym, szczęśliwym i pożytecznym człowiekiem”. Dr Bob, drugi współzałożyciel AA, powiedział: „W postaci skondensowanej
naszych Dwanaście Kroków sprowadza się do słów:
miłość i służba”. Pracować nad Programem AA to znaczy

pracować nad Krokami. Cały program Dwunastu Kroków
wymaga stałego i osobistego wysiłku w stosowaniu się
do jego zasad i ma na celu zmianę określonych nawyków,
utartych schematów myślenia i zmianę dotychczasowego oglądu siebie i świata. Praca nad Krokami pozwala
osiągnąć trzeźwość i trwać w niej. Dwanaście Kroków to
droga do szczęśliwego i wydajnego życia dla wielu ludzi,
zarówno alkoholików, jak i nie alkoholików.
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Krok Pierwszy Przyznaliśmy, że
jesteśmy bezsilni wobec alkoholu –
że nasze życie stało się nie kierowalne.
Krok Drugi Uwierzyliśmy, że Siła
większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.
Krok Trzeci Podjęliśmy decyzję, aby
powierzyć naszą wolę i nasze życie
opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy.
Krok Czwarty Zrobiliśmy wnikliwą
i odważną osobistą inwenturę moralną.
Krok Piąty Wyznaliśmy Bogu, sobie
i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.

Krok Szósty Staliśmy się całkowicie
gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie
te wady charakteru.
Krok Siódmy Zwróciliśmy się do
Niego w pokorze, aby usunął nasze
braki.
Krok Ósmy Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy,
i staliśmy się gotowi zadośćuczynić
im wszystkim.
Krok Dziewiąty Zadośćuczyniliśmy
osobiście wszystkim, wobec których
było to możliwe, z wyjątkiem tych
przypadków, gdy zraniłoby to ich lub
innych.

Krok Dziesiąty Prowadziliśmy nadal
osobistą inwenturę, z miejsca przyznając się do popeł-nianych błędów.
Krok Jedenasty Staraliśmy się przez
modlitwę i medytację poprawiać nasz
świadomy kontakt z Bogiem, tak jak
Go rozumieliśmy, prosząc jedynie
o poznanie Jego woli wobec nas oraz
o siłę do jej spełnienia.
Krok Dwunasty Przebudzeni duchowo w rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we
wszystkich naszych poczynaniach.

Michałowa poleca

CZAS NA PRZETWORY

1. MARMOLADA Z WIŚNI Z CZEKOLADĄ
(5 słoików po 150 ml)
Składniki:
1,5 kg wiśni, laska wanilii, 0,5 kg cukru żelującego,
50 g gorzkiej czekolady

Przygotowanie:
Wiśnie umyć, wydrylować. Połowę wiśni przenieść
do rondla i ciągle mieszając, gotować z laską wanilii 15-20 min. (przekrojoną wzdłuż). Całość przetrzeć
przez sito i z powrotem włożyć do garnka. Dodać
pozostałą część owoców i cukier. Gotować 5 minut.
Zszumować pianę, a następnie dodać pokruszoną
czekoladę. Przelewać na gorąco do słoików i natychmiast zamykać.
2. KONFITURA Z PORZECZEK I CEBULI
(2 słoiki po 200 ml)
Składniki:
200 g porzeczek czerwonych, 2 czerwone cebule,
100 g cukru trzcinowego
Przygotowanie:
Cebulę obrać, pokroić w cienkie paski i posypać
odrobiną cukru, aby zmiękła. Porzeczki przebrać,
odszypułkować, umyć pod bieżącą wodą i odsączyć.
Do garnka z grubym dnem przełożyć porzeczki,
dodać cebulę i wsypać resztę cukru. Stale mieszając
gotować 3-5 minut. Gorącą konfiturę przełożyć do
słoików, zakręcić i postawić na 15 min. do góry dnem.

3. OGÓRKI Z PAPRYKĄ
(4 słoiki po 200 ml)
Składniki:
750 g ogórków, 600 g cebuli, 400 g papryki czerwonej, 3 łyżki soli, 500 ml octu, 300 g cukru pudru,
2 łyżeczki kurkumy, 1 łyżka nasion gorczycy,
2 łyżeczki nasion kopru lub pęczek koperku
Przygotowanie:
Ogórki i cebulę pokroić w plastry, a paprykę w paski
i wszystko wymieszać z solą. Na następny dzień
odlać wodę, a warzywa przełożyć do słoików. Zagotować ocet z cukrem i przyprawami, Gorącą zalewą
zalać warzywa i natychmiast zakręcić słoiki.
4. OGÓRKI W SŁODKIEJ ZALEWIE
(4 słoiki po 250 ml)
Składniki:
2,5 kg ogórków, 1 l wody, 120 ml octu, 2 łyżki soli,
8 łyżek cukru, 4-5 łyżek miodu, 4 gałązki koperku,
8 liści laurowych, 1 łyżeczka owoców jałowca,
1 łyżka nasion gorczycy
Przygotowanie:
Ogórki umyć i pokroić w plastry, włożyć do słoików
i dodać przyprawy. Podgrzać wodę z octem, miodem,
cukrem i solą (tak, aby rozpuścił się cukier) i zalać
ogórki. Pasteryzować ok. 8 minut (od momentu zagotowania).
Smacznego!
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Jak rozpoznać uzależnienie

Ludzie zwykle bardzo sobie cenią własną niezależność. Wiedza o tym, że alkohol może uzależnić jest
powszechna, a pijak budzi politowanie. Pomimo tego
jednak co roku kolejne osoby, kobiety i mężczyźni, a nierzadko także młodzież, wpadają w pętlę uzależnienia.
Dlaczego tak się dzieje?

W PĘTLI UZALEŻNIENIA
Uzależnienie można określić jako swego rodzaju chorobę emocji. Przyczyn uzależnienia jest wiele, jednak
niektóre schematy powtarzają się szczególnie często.
Gdy życie nie układa się tak, jak je zaplanowaliśmy,
przeżywamy frustracje. Niezadowolenie i złość wyzwalają rozżalenie i inne przykre emocje, które z kolei otwierają drogę do szukania sposobów złagodzenia wewnętrznego bólu. Często prowadzi to do sięgania po tytoń, alkohol, narkotyki, hazard, pornografię, które znieczulają
na chwilę ból i pustkę. Pozwalają zapomnieć o problemach, ale tylko na moment.
Potem potrzeba tych substancji czy zachowań coraz
więcej i coraz częściej. A kiedy traci się nad tym panowanie, zaczyna się uzależnienie. Oznacza ono stopniową utratę kontroli nad własnym życiem i czasem. A to
rodzi poczucie winy, potęguje frustracje i prowadzi do
depresji. Ten stan coraz bardziej pustoszy życie. Przekonuje się o tym boleśnie każda osoba uzależniona i jej
bliscy. Lęk i złość napędzają się wzajemnie, demolując
życie uczuciowe. Uzależnienie zabija uczucia wyższe.
Wydaje się, że nie ma wyjścia. Pojawia się zobojętnienie:
wszystko jedno, co będzie dalej. Brakuje przyjaciół, bo
wszyscy się oddalają. Nikt nie wspiera, ale tylko poucza
i radzi. Człowieka ogarnia samotność i pustka. Wydaje
mu się, że jest nic niewart. Jedynym sposobem na zmianę życia jest znieczulenie bólu i zapomnienie o problemach. To prosta droga do degradacji i stoczenia się na
dno. Wydaje się, że nie widać wyjścia, perspektyw
i przyszłości. Niewola staje się bardziej realna. Postanowienia, by zmienić życie, pozostają niezrealizowane
i tylko prowadzą do jeszcze większej frustracji.
Do tego dochodzą zwyczaje towarzyskie, nacisk środowiska, namawianie do jeszcze jednego kieliszka czy
butelki piwa, załatwianie spraw poparte wspólnym piciem.
A konsekwencje często bywają tragiczne.
BOLESNE SKUTKI
Autor starotestamentalnej Księgi Przysłów obrazowo
opisał życie człowieka ulegającego nałogowi: „U kogo
«Ach!», u kogo «Biada!», u kogo swary, u kogo żale,
u kogo rany bez powodu, u kogo oczy są mętne? U przesiadujących przy winie, u chodzących próbować mieszanego wina. Nie patrz na wino, jak się czerwieni, jak
pięknie błyszczy w kielichu, jak łatwo płynie do gardła,
bo w końcu ukąsi niby wąż, jak żmija jad swój wypuści,
twoje oczy dostrzegą rzeczy dziwne, a serce twe brednie
wypowie. Zdajesz się spać na dnie morza lub spoczywać
na szczycie masztu. «Obili mnie, nic nie czułem, chło-

stali, nie wiedziałem. Kiedy się zbudzę, jeszcze nadal
o nie poproszę»”.
Frustracja skłania do sięgnięcia po alkohol, stan upojenia chwilowo znieczula, by potem powodować jeszcze
większą frustracje, na którą lekarstwem wydaje się znowu alkohol. Włączają się mechanizmy zatrucia i uzależnienia fizycznego, a brak alkoholu powoduje przykre
odczucia i dotkliwe objawy. Pętla uzależnienia pęta
wolną wolę człowieka. Traci się godność, pracę, relacje,
rodzinę, zdrowie, a potem życie.
SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE
Przeżywanie niepokoju z powodu częstej obecności
alkoholu to znak, że jest się na niebezpiecznej drodze,
prowadzącej do uzależnienia. Wtedy jakakolwiek uwaga
czy rozmowa na ten temat denerwują, wywołują złość
i prowadzą do kłótni.
Takie stany pomagają zdiagnozować uzależnienie jako
chorobę, która potrzebuje terapii. Gdy nas lub naszych
bliskich „coś” niepokoi, warto o tym porozmawiać ze
specjalistą od spraw uzależnień. Warto sięgnąć do książek takich jak „Alkoholik” autorstwa Meszuge czy „Alkoholiczka” Miki Dunin. Duchowa przemiana wielu osób
rozpoczęła się właśnie od lektury.

TEST BALTIMORSKI
stnieje prosta metoda, żeby rozwiać wątpliwości co do
swego stanu. Jest to test w formie wywiadu z samym
sobą który powstał w szpitalu uniwersyteckim w Baltimore w Stanach Zjednoczonych i służy do samodzielnego
sprawdzenia, jak bardzo jesteśmy narażeni na chorobę
alkoholową.
Jesteś czy nie jesteś alkoholikiem, sam może o tym
nie wiesz. Jeżeli zaczynasz mieć problemy związane
z piciem alkoholu, jeżeli jest coś w twoim zachowaniu,
co zaczyna cię niepokoić, jeżeli bliscy niepokoją się
twoim piciem – przeczytaj ten tekst i odpowiedz TAK lub
NIE na postawione pytania. Odpowiadając, weź pod
uwagę ostatni rok. Odpowiadaj szczerze, nie oszukuj
sam siebie.
• Czy tracisz na picie coś z twego czasu pracy?
• Czy picie czyni twoje pożycie domowe nieszczęśliwym
lub mniej szczęśliwym?
• Czy pijesz dlatego, że jesteś nieśmiały wobec innych?
• Czy picie przynosi ujmę twojej opinii?
• Czy miałeś kiedykolwiek wskutek picia trudności finansowe?
• Czy wskutek picia wpadasz w złe towarzystwo?
• Czy twoje picie jest powodem zmartwień w twojej rodzinie?
• Czy odkąd pijesz zmniejszyła się twoja ambicja?
• Czy pragniesz pić codziennie o tej samej porze?
• Czy następnego ranka odczuwasz potrzebę picia?
• Czy z powodu picia nie możesz zasnąć, budzisz się lub
śpisz niespokojnie?
• Czy odkąd pijesz, zmniejszyła się twoja sprawność fizyczna i umysłowa?
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• Czy picie odbija się na twojej pracy zawodowej lub innych twoich sprawach życiowych?
• Czy pijesz, aby zagłuszyć troski lub dolegliwości?
• Czy pijesz czasami samotnie?
• Czy kiedykolwiek wskutek picia straciłeś pamięć o tym,
co robiłeś i gdzie byłeś?
• Czy kiedykolwiek miałeś do czynienia z lekarzem, pogotowiem itp. wskutek picia?
• Czy pijesz, aby wzmocnić pewność siebie lub chęć
„pokazania się”?
• Czy kiedykolwiek byłeś w szpitalu, w izbie wytrzeźwień,
ambulatorium lub innym zakładzie z powodu picia?
• Czy miałeś kiedykolwiek w stanie nietrzeźwym konflikt
w lokalu czy jakimś miejscu z innymi osobami?
• Czy cieszysz się na myśl o napiciu się i szukasz ku
temu okazji?
Jedna odpowiedź TAK na którekolwiek z 21 pytań
oznacza ostrzeżenie, że możesz stać się człowiekiem
uzależnionym od alkoholu.
Dwie odpowiedzi TAK – prawdopodobnie już jesteś
lub wkrótce staniesz się uzależniony od alkoholu.
Trzy odpowiedzi TAK oznaczają że powinieneś natychmiast zwrócić się do lekarza. Bez jego pomocy nie wyleczysz się. Sam nie będziesz miał siły zerwać z nałogiem.

Niedziela, 30 sierpnia
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POTRZEBNA POMOC
Alkoholizm to choroba, na którą może zachorować
każdy, bez względu na wykształcenie, wykonywany zawód czy światopogląd, a pobożność nie zastąpi terapii.
Im wcześniej człowiek zwróci się do specjalisty od uzależnień, podejmie terapię i znajdzie wsparcie w grupie
samopomocowej (np. Anonimowych Alkoholików), tym
mniej spustoszenia w jego życiu uczyni uzależnienie. Jak
mówi Biblia: „Udręką dla duszy jest zaś wino pite w nadmiernej ilości wśród podniecenia i zwady. Pijaństwo
powiększa szał
głupiego na jego zgubę, osłabia siły, a ran przysparza”.
Słowa: „pite w nadmiernej ilości”, „udręka” i „szał” najlepiej diagnozują objawy choroby nazywanej uzależnieniem.
Co robić, jeśli Test Baltimorski potwierdzi nasze obawy? Nie liczyć na własne siły. Szukać pomocy jak najszybciej. Zwrócić się do lekarza. Poszukać grupy AA
w pobliżu lub zadzwonić na telefon AA: 801 033 242. Nie
jesteś sam, wielu przed tobą przez to przeszło i wielu
przechodzi właśnie w tym czasie. A Bóg czeka na ciebie, jak cierpliwy ojciec z przypowieści o marnotrawnym
synu.

Co za przedziwny zwrot sytuacji! Nie wyznaje się przecież kogoś „Mesjaszem, Synem Boga żywego”
tylko po to, by za chwilę zacząć Go upominać! Co spowodowało, że Piotr tak właśnie zareagował? Zapowiedź tego, że Jezus „musi udać się do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz
uczonych w Piśmie; że będzie zabity”. To musiało być szokujące dla Piotra. Jak to? Nauczyciel, który
działa wielkie cuda, uzdrawia, karmi tłumy paroma chlebkami, chodzi po wodzie i ucisza burze, wygania
złe duchy, zawsze potrafi stawić czoło faryzeuszom – miałby zostać pokonany? Zabity? To niemożliwe!
To przecież Mesjasz, który może pokonać wszystko i wszystkich!
Oczywiście, upominając Jezusa, Piotr miał jak najlepsze intencje. Nie mógł znieść myśli o tym, że Jego
umiłowany Mistrz miałby ponieść klęskę. Motywacje Piotra mogły być jeszcze bardziej złożone. Być może
gdzieś w głębi serca tak bardzo pragnął ocalić wizerunek Jezusa jako niepokonanego cudotwórcy dlatego, żeby samemu czuć się bezpiecznie. Musiał zdawać sobie sprawę z tego, jak nastają na Jezusa
faryzeusze i uczeni w Piśmie, jak starają się Go osaczyć i „podchwycić w mowie”. Gdyby zdołał uchronić
Jezusa od Jego krzyża, nie musiałby stawiać czoła własnemu.
Piotr przebywał już z Jezusem na tyle długo, by wiedzieć, że być Jego uczniem oznacza niekiedy
wystawiać się na szyderstwa i niezrozumienie. Oznacza też oddawać życie Bogu w służbie innym. Skoro Jezusa czekała gwałtowna śmierć, to i Piotr musiał liczyć się z podobnym losem. Wolał więc uchronić
przed nią Jezusa, gdyż w ten sposób chronił również samego siebie.
Ale Jezus nie pozwolił mu na to. Powiedział, że kto chce pójść za Nim, musi wziąć swój krzyż i Go
naśladować. I ostrzegł, że „kto chce zachować swoje życie, straci je”.
My także wolimy czasem trzymać Jezusa na dystans, aby przypadkiem za bardzo się do nas nie zbliżył i za wiele od nas nie zażądał. Ale On stwierdza bardzo jasno, jaka jest cena bycia Jego uczniem.
Pójście za Panem i przestrzeganie Jego przykazań nie zawsze jest łatwe. Ale chwała poznania miłości
Jezusa oraz radość dzielenia się z ludźmi Jego miłosierdziem o wiele przewyższa wszelkie wyrzeczenia,
jakie ponosimy.
Piotr ostatecznie pojął tę lekcję i ty także możesz ją pojąć. Weź więc dziś na siebie swój krzyż i próbuj
jak najwierniej iść za Jezusem drogą ofiarnej miłości.
„Panie, nie chcę trzymać Cię na dystans. Naucz mnie oddawać siebie innym tak jak Ty to robiłeś.”
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Sobota 1.08.2020 r. św. Alfonsa Marii Liguoriego,
biskupa i doktora Kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 20)
godz. 900 wynagradzająca wszystkie grzechy i zniewagi
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 + Stanisław WYGODA (greg. 1)
Niedziela 2.08.2020 r. XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 21)
godz. 900 ++ Karolina, Klemens JANECZEK i ++ z rodziny,
++ Anna, Józefa (f), Irena
godz. 1015 + Adam ERAZMUS
godz. 1130 + Stanisław WYGODA (greg. 2)
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
łaski dla Edwarda TABIŚ z okazji 89 rocznicy urodzin
(intencja od rodziny)
godz. 1800 + Józef GRZYB, + Aniela GADZIAŁA,
+ Mariusz KUBIŃSKI
Poniedziałek 3.08.2020 r.
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 22)
godz. 900 + Bożena SZYMCZAK (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Stanisław WYGODA (greg. 3)
Wtorek 4.08.2020 r. św. Jana Marii Vianneya,
prezbitera (wsp. obow.)
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 23)
godz. 900 + Anna CIEŚLA (intencja od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Stanisław WYGODA (greg. 4)
Środa 5.08.2020 r.
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 24)
godz. 900 + Stanisław WYGODA (greg. 5)
godz. 1800 + ks. kan. prob. Władysław LOREK w 36 rocz.
śmierci (intencja od Róż Różańcowych)
Czwartek 6.08.2020 r. Święto Przemienienia Pańskiego
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 25)
godz. 900 + Stanisław WYGODA (greg. 6)
godz. 1800 podziękowanie dla Matki Bożej i Trójcy Świętej
za pomyślny przebieg operacji z prośbą o opiekę
na dalsze leczenie dla Reginy
Piątek 7.08.2020 r.
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 26)
godz. 900 + Stanisław WYGODA (greg. 7)
godz. 1800 + Teresa PALUCH w 3 rocz. śmierci
Sobota 8.08.2020 r. św. Dominika, prezbitera (wsp. obow.)
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 27)
godz. 900 + Stanisław WYGODA (greg. 8)
godz. 1800 + Ludwik PASIERBEK w 33 rocz. śmierci
Niedziela 9.08.2020 r. XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 28)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
łaski dla mamy Reneuszy SIWEK

godz. 1015 ++ rodzice: Aniela i Stefan MORDAL,
++ Cecylia i Zygmunt BANAŚ, + Zenona (f) IDASIAK,
+ chrześniak GAŁEK, + Antoni MAJDA, + mąż Józef
BUKREJ, ++ Anna i Józef SIBIK, + Zofia
JĘDRZEJEWSKA
godz. 1130 + Stanisław WYGODA (greg. 9)
godz. 1300 + Tadeusz BUCZEK (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Olga CICHUTA, + Stanisław i ++ z rodziny
KAZIÓW i CICHUTÓW
Poniedziałek 10.08.2020 r. Święto św. Wawrzyńca,
diakona i męczennika
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 29)
godz. 900 + Grzegorz ELWARTOWSKI
godz. 1800 + Stanisław WYGODA (greg. 10)
Wtorek 11.08.2020 r. św. Klary, dziewicy (wsp. obow.)
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 30 – ostatnia)
godz. 900 za chorych, samotnych i cierpiących w naszej
parafii
godz. 1800 + Stanisław WYGODA (greg. 11)
godz. 1800 + Bogdan Jasiński (1 rocznica śmierci)
Środa 12.08.2020 r.
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 12)
godz. 900 + Teresa PŁATEK
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i opiekę Świętej Rodziny dla Beaty, Józefa, Franciszka
i Klary
Czwartek 13.08.2020 r.
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 13)
godz. 900 + Helena BRYŁA (intencja od brata Andrzeja
i bratowej Lucyny z Tarnowa)
godz. 1800 INTENCJE FATIMSKIE
Piątek 14.08.2020 r. św. Maksymiliana Marii Kolbego,
prezbitera i męczennika (wsp. obow.)
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 14)
godz. 900 dziękczynna z okazji 18 rocznicy urodzin
Agnieszki z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 1800 + Anna CIEŚLA
Sobota 15.08.2020 r. UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWZIĘCIA NMP
godz. 730 + Stanisław WYGODA (greg. 15)
godz. 900 ++ z rodziny TALARSKICH: Elżbieta, Piotr
i Marian
godz. 1015 ++ Jan, Maria FAŚCISZEWSCY
i ++ rodzeństwo: Józefa (f), Anna, Helena, Stanisław,
Antoni, Maria
godz. 1130 + Mieczysław NOWOBILSKI w 5 rocz. śmierci)
i ++ z rodziny
godz. 1300 ++ Krystyna w 3 rocz. śmierci i Jan ANTONIUK
godz. 1800 + mąż Michał WOŁOCH, ++ siostry: Helena
JASZCZUK, Bronisława (f) WALTOŚ i Jadwiga ZIELIŃSKA
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Niedziela 16.08.2020 r. XX NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Stanisław WYGODA (greg. 16)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla mamy
Stellity w dniu urodzin
godz. 1015 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Lilli TALARSKIEJ z okazji
60 rocznicy urodzin
godz. 1130 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie
i opiekę Matki Bożej dla Eryki z okazji 89 rocznicy urodzin
godz. 1300 ++Agnieszka, Wojciech, Piotr JANOWSCY,
++ Marianna i Mikołaj GRUSZKA
godz. 1800 ++ rodzice: Marianna i Tadeusz MARSZAŁEK
o szczęście wieczne i ++ z rodziny
Poniedziałek 17.08.2020 r. św. Jacka, prezbitera
(wsp. obow.)
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 17)
godz. 900 + Kazimiera (f) FLESZAR
godz. 1800 + Helena Myszkowska (od uczestników pogrzebu)
Wtorek 18.08.2020 r.
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 18)
godz. 900 + Grzegorz ELWARTOWSKI
godz. 1800 + Tadeusz Buczek
Środa 19.08.2020 r.
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 19)
godz. 900 + Teresa PŁATEK
godz. 1800 + Stefan GULAK w 36 rocz. śmierci
Czwartek 20.08.2020 r. św. Bernarda, opata i doktora
Kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 20)
godz. 900 + Anna CIEŚLA
godz. 1800 ++ Helena w 6 rocz. śmierci i Stanisław
GARLIŃSCY, ++ Jan i Katarzyna KUSZKIEWICZ
Piątek 21.08.2020 r. św. Piusa X, papieża (wsp. obow.)
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 21)
godz. 900 + Kazimiera (f) FLESZAR
godz. 1800 o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo
dla Hanny z okazji urodzin
Sobota 22.08.2020 r. NMP, Królowej (wsp. obow.)
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 22)
godz. 900 ++ Czesław, Urszula, Włodzimierz, Marianna,
Rozalia, Michał i ++ z rodziny
godz. 1800 + Zygmunt, ++ rodzice: Apolonia, Władysław,
++ rodzeństwo i ++ z rodziny PAWIŁOJĆ
Niedziela 23.08.2020 r. XXI NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 ++ Stanisława (f), Władysław, Włodzimierz,
Krystyna WALICCY
godz. 900 + Małgorzata PATERNOGA
godz. 1015 dziękczynna z okazji 4 rocznicy sakramentu
małżeństwa Katarzyny i Norberta oraz w 1 rocznicę urodzin
Klary z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
godz. 1130 + Stanisław WYGODA (greg. 23)
godz. 1300 + Patryk GÓRAL
godz. 1800 wypraszając łaskę zdrowia na duszy i ciele,
o łaskę nawrócenia i Boże błogosławieństwo oraz opiekę
Matki Bożej dla męża Tadeusza
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Poniedziałek 24.08.2020 r. Święto św. Bartłomieja,
Apostoła
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 24)
godz. 900 + Antoni MAŁEK (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 ++ Józef i Adam KRZYSTEK
Wtorek 25.08.2020 r.
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 25)
godz. 900 + Grzegorz ELWARTOWSKI
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla córki
i siostry Sandry w dniu urodzin (intencja od mamy i brata)
Środa 26.08.2020 r. UROCZYSTOŚĆ
NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 26)
godz. 900 + Anna CIEŚLA
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Najświętszej Maryi Panny Nieustającej
Pomocy dla córki i siostry Sandry w dniu imienin (intencja
od mamy i brata)
Czwartek 27.08.2020 r. św. Moniki (wsp. obow.)
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 27)
godz. 900 + Bronisława SOROKA (8 rocznica śmierci)
godz. 1800 + Krzysztof MICHALCZYK, + Ludwika (f)
KASPERSKA w 20 rocz. śmierci
Piątek 28.08.2020 r. św. Augustyna, biskupa i doktora
Kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 28)
godz. 900 + Antoni MAŁEK (od siostrzenicy Katarzyny
Klimek z rodziną)
godz. 1800 + Władysław PYTEL, ++ z rodziny PYTEL
i NADOLSKICH
Sobota 29.08.2020 r. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
(wsp. obow.)
godz. 700 + Stanisław WYGODA (greg. 29)
godz. 900 + Teresa GARDECKA, ++ z rodz. KOMAISZKO
godz. 1800 + Aleksandra (f) TYMOCZKO w 19 rocz. śmierci
godz. 1800 + Władysław KOŚCIELSKI
Niedziela 30.08.2020 r. XXII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Zbigniew KRÓL w 8 rocz. śmierci
i ++ z rodziny JANICKICH
godz. 900 + Edward STUS w 1 rocz. śmierci
godz. 1015 + Stanisław WYGODA (greg. 30 – ostatnia)
godz. 1015 ++ Maria, Józef MACIEJEWSCY,
++ Katarzyna, Jan KUSKA
godz. 1130 w intencji dzieci przyjmujących I Komunię
Świętą i ich rodzin
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
i opiekę Świętej Rodziny dla Wojciecha i Jolanty
GRZEBNY z okazji 18 rocznicy sakramentu małżeństwa
godz. 1800 + Anna BOGDANOWICZ w 3 rocz. śmierci
Poniedziałek 31.08.2020 r.
godz. 700 + Renata KURIATA (intencja od Agnieszki Anioł
z rodziną oraz od kuzyna Sławka z rodziną z Bochni)
godz. 900 + Antoni MAŁEK (od siostrzeńca Lucjana
TOMASIAK z rodziną)
godz. 1800
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XVII Piesza Pielgrzymka Świdnicka
W tym roku XVII Piesza Pielgrzymka Świdnicka będzie miała ograniczony
charakter. W związku z tym, że nie ma możliwości, abyśmy wszyscy wyruszyli na pielgrzymkowy szlak, dlatego bp Marek Mendyk zwraca się z zaproszeniem do udziału w Grupie Duchowego Uczestnictwa.
Dzień 1. 31 lipca, Świdnica, katedra.,
godz. 10.00 Msza św. na rozpoczęcie Pielgrzymki
Świdnica, kościół NMP Królowej
Polski, godz. 18.30 Msza św. i Apel
– przewodniczy – bp Marek Mendyk
Dzień 2. 1 sierpnia, Dzierżoniów,
kościół Maryi Matki Kościoła, godz.
19.00 Msza św. i Apel – przewodniczy bp Adam Bałabuch
Dzień 3. 2 sierpnia, Kłodzko, kościół
Podwyższenia Krzyża Świętego,
godz. 20.00 Msza św. i Apel –
przewodniczy bp Adam Bałabuch
Dzień 4. 3 sierpnia, Ząbkowice Ślą-

skie, kościół św. Anny, godz. 18.00
Msza św. i Apel – przewodniczy bp
Adam Bałabuch
Dzień 5. 4 sierpnia, Strzegom, bazylika Św. Piotra i Pawła, godz. 18.00
Msza św. i Apel – przewodniczy bp
Marek Mendyk
Dzień 6. 5 sierpnia, Wałbrzych, kolegiata św. Aniołów Stróżów, godz.
18.00 Msza św. i Apel – przewodniczy bp Ignacy Dec
Dzień 7. 6 sierpnia, Świdnica, kościół
św. Andrzeja Boboli, godz. 18.30
Msza św. i Apel – przewodniczy bp
Marek Mendyk

Dzień 8. 7 sierpnia. Bardo, bazylika
Nawiedzenia NMP, godz. 18.00
Msza św. i Apel – bp Ignacy Dec
Dzień 9. 8 sierpnia, Świebodzice,
kościół św. Brata Alberta Chmielowskiego, godz. 18.00 Msza św. i Apel
– przewodniczy bp Ignacy Dec
Jasna Góra, Kaplica Cudownego
Obrazu, godz. 21.00 Apel i czuwanie
do godz. 24.00
Dzień 10. 9 sierpnia, Jasna Góra –
Szczyt, godz. 7.00 Powitanie pielgrzymów
Jasna Góra – Kaplica Cudownego
Obrazu, godz. 9.30 Msza św.

Sakrament Chrztu św. przyjęli:

Bramę wieczności przekroczyli:

Magdalena Wołoszyn, 11 lipca
Santos Bulut, 15 lipca
Szymon Filip Trzos, 18 lipca
Gariel Tadeusz Żądło, 19 lipca
Oktawian Gepart, 19 lipca
Zuzanna Krystyna Piotrowicz, 19 lipca
Filip Aleksander Rogoziński, 25 lipca
Goran Nowak, 26 lipca

+ Aleksander Kucab, zm. 1.07.2020,
przeżył 88 lat
+ Tadeusz Buczek, zm. 9.07.2020,
przeżył 96 lat
+ Helena Myczkowska zd. Krzyważnia,
zm. 9.07.2020, przeżyła 82 lata
+ Antoni Małek, zm. 14.07.2020, przeżył 71 lat
+ Helena Kowalska, zm. 21.07.2020
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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

