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ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
11 lutego 2022 r., w łączności z Ojcem św. Fran-

ciszkiem, w XXX rocznicę ustanowienia przez 
św. Jana Pawła II „ŚWIATOWEGO DNIA CHOREGO”, 
nasi Wychowankowie, Panie Opiekunki i Siostry SSND 
zebrali się razem w kaplicy o godz. 11.00 na modlitwę 
za chorych, ciepiących, przebywających w szpitalach, 
domach opieki, hospicjach, domach pomocy społecz-
nej itd. W litanii do Matki Bożej Uzdrowienia Chorych 
wzywaliśmy Bożej pomocy i miłosierdzia oraz upra-
szaliśmy łaskę zdrowia dla tych, którzy utracili ten 
cenny dar jakim jest zdrowie.

Natomiast po południu o godz. 16.00 wszyscy 
uczestniczyliśmy w naszej kaplicy w Eucharystii, któ-
rej przewodniczył wikariusz ks. Grzegorz Banda, 
w intencji wszystkich chorych, a szczególnie w naszym 
Domu, w naszych rodzinach i parafii. 

Środa PoPielcowa
Środa Popielcowa (zwana rów-

nież Popielcem) to dzień liturgiczny 
rozpoczynający okres czterdziesto-
dniowego przygotowania do Świąt 
Wielkanocnych, czyli okres Wiel-
kiego Postu. Jej data zależy od daty 
uroczystości Zmartwychwstania 
Pańskiego.

W Środę Popielcową w czasie 
Mszy św. (pomiędzy Liturgią Słowa, 
a Liturgią Eucharystyczną) kapłan 
błogosławi popiół, a następnie po-
sypuje nim głowy zgromadzonych. 
Przy czym popiół używany do tego 
obrzędu nie jest zwykłym popiołem, 
ale uzyskanym ze spalonych palm 
poświęconych w Niedzielę Palmo-
wą.

Akt posypania głowy popiołem 
jest wezwaniem do pokuty, umar-
twienia i żalu za grzechy. Celebrans 
wypowiada przy nim słowa Pisma 
Świętego „Prochem jesteś i w proch 
się obrócisz” (Rdz 3,19) albo „Na-
wracajcie się i wierzcie w Ewange-
lię!” (Mk 1,15). Te dwa cytaty uka-
zują podwójną symbolikę popiołu 
w chrześcijaństwie: z jednej strony 
jest on znakiem żałoby, bólu, prze-
mijania, uświadamiającym ludziom 
ich ograniczoność, ale z drugiej jest 
symbolem oczyszczenia, odrodze-
nia i zmartwychwstania.

Zwyczaj posypywania głów po-
piołem w liturgii Kościoła pojawił się 
w VIII w. i związany był początkowo 

sakramentem pokuty publicznej. 
Dotyczył zatem tylko pewnej grupy 
wiernych, którzy akurat w tym cza-
sie pokutowali. 



„Głos św. Mikołaja”, nr 3(65), marzec 20222

(cd. ze str. 1) Podczas Mszy św. Chłopcy, Panie 
i Siostry mogli przystąpić do sakramentu chorych.

Po Mszy Świętej Wychowankowie, którzy z powodu 
różnych deficytów zdrowotnych nie mogli uczestniczyć 
we wspólnej liturgii eucharystycznej – również otrzy-
mali sakrament chorych. Ksiądz Grzegorz podchodził 
do zgromadzonych w sali mieszkańców i każdemu 
z nich udzielał tego sakramentu. Był to wzruszający, 
piękny moment – przypominający Jezusa, który „cho-
dził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach, 
głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszystkie 
choroby i dolegliwości wśród ludu” (Mt 4, 23).

Temat wybrany na trzydziesty Dzień Chorego: 
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” 
(Łk 6,36) – zachęca i uzdalnia nas niejako do trwania 
na drodze miłosierdzia przy tych, którzy cierpią oraz 
skłania do szczególnej uwagi, do spojrzenia na Boga 
Ojca „bogatego w miłosierdzie” i ogarniającego swoje 
dzieci nieustanną, ojcowską miłością. „On troszczy 
się o nas z siłą ojca i czułością matki, zawsze pragnąc 
dać nam nowe życie w Duchu Świętym.”

(z orędzia Ojca św. Franciszka na dzień 11.02.2022 r.)

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO
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czy istnieje Prawdziwa miłoŚć? 
– rozważania drogi krzyżowej
„Miłość to krzyż, a krzyż to miłość. Kto odrzuca krzyż – odrzuca miłość, odrzuca Mnie” (Ramón Cué Ro-

mano SJ, Mój Chrystus połamany). Kiedy współczesny świat krzyczy: „Nikt Cię tu nie chce! Nie potrzebujemy 
Ciebie! Poradzimy sobie sami, bez Boga i Jego przykazań!”, my stajemy pod Twoim krzyżem, Chryste. Z na-
szymi radościami i troskami. Ty jesteś naszym Królem i Panem.

stacja i
jezUs skazany na 

Śmierć
Wielu dziś mamy specjali-

stów od prawdy. Jedni szukają 
jej przez całe życie, inni – po-
znawszy ją – dzielą się nią ze 
światem. Są i tacy, którzy roz-
minęli się z prawdą lub świado-
mie ją odrzucili. Nie brak też 
tych, którzy prawdę zwalczają, bo stała się dla nich 
niewygodna.

Panie mój! Ty jesteś Prawdą, która nie boi się stanąć 
wobec niesprawiedliwego wyroku Piłata. Pokazujesz 
mi, że prawdy nie da się tak łatwo zniszczyć.

Prosimy Cię za tymi, którzy – służąc szatanowi – 
kłamią i kłamstwem oraz podstępem zdobywają in-
nych, sprowadzając ich na złą drogę – by w swoim 
sercu odnaleźli Ciebie, Jedyną Prawdę. Prosimy Cię, 
Panie!

stacja ii
jezUs Bierze krzyż na 

ramiona
Tak trudno dzisiaj o bezinte-

resowność. Często słyszymy: 
„Tak, z chęcią pomogę, ale… 
ile za to dostanę?”.

Panie mój! Ty wziąłeś na swe 
ramiona krzyż, by otworzyć mi 
niebo. Nie myślałeś wtedy o so-
bie. Nie mogąc patrzeć na mnie, poranionego grze-
chem, poniosłeś krzyż, który ja powinienem dźwigać.

Jak dobrze, Jezu, że wciąż są na świecie ludzie, 
którzy bezinteresownie śpieszą z pomocą. Dziękujemy 
Ci za każdy odruch ich serca, niosącego ratunek po-
trzebującym. Dziękujemy Ci, Panie!

stacja iii
jezUs UPada Po raz Pierwszy
Jedynym lekarstwem na zło tego świata jest miłość. 

Iluż złych ludzi, do cna zepsutych, po zetknięciu się 
z czyjąś miłością znów stało się dobrymi. Wielu z nich, 
jak syn marnotrawny, napotkawszy przebaczające 

ramiona ojca, żony, przyjacie-
la… odzyskało radość życia.

Panie mój! Ty, przywalony 
ciężarem krzyża, pokonujesz 
ból i podnosisz się, by na nowo 
„zdruzgotać” nas swoją miło-
ścią, która dźwiga z każdego 
upadku.

Myślimy, Jezu, o ludziach 
czyniących dużo zła. Prosimy 
za nich, aby na drodze swojego życia spotkali miłość, 
która wyrwie z ich duszy zło z korzeniami. Prosimy 
Cię, Panie!

stacja iV
jezUs sPotyka swojĄ 

matkĘ
Ile cierpliwości musi mieć 

matka, która krok po kroku uczy 
swoje dziecko miłości. Ile cier-
pliwości potrzeba, by zrozu-
mieć siebie w małżeństwie. Na 
co dzień brak nam cierpliwości 
do szefa, kolegi w pracy, pani 
w urzędzie…

Panie mój! Jakiż spokój w spojrzeniu Twej Matki. 
A tyle przecież przeszła w swym życiu. Teraz stoi 
zbolała i patrzy Ci prosto w oczy, chcąc Cię zapewnić, 
że wciąż kocha.

Przepraszamy Cię, Boże, za zło, które wynika z na-
szej niecierpliwości. Przepraszamy Cię, bo wielu ludzi 
w ten sposób obraziliśmy i zraziliśmy do Ciebie. Nie-
łatwo jest nam to potem wynagrodzić. Przepraszamy 
Cię, Panie!

stacja V
cyrenejczyk Pomaga 

nieŚć krzyż
Na twoich oczach biją na 

ulicy niewinnego człowieka. 
Jesteś świadkiem, jak sąsiad 
alkoholik poniewiera swoją 
żonę i dzieci. Wiesz o przekrę-
tach w pracy. Milczysz! Cie-
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szysz się, że u ciebie wszystko jest tak, jak być po-
winno.

Panie mój! Szymon nie chciał Ci pomóc. Brzydził 
go widok skazańca. Być może, ktoś z tłumu wyjaśnił 
mu wreszcie, że jesteś niewinny, a kara, którą pono-
sisz, jest niesprawiedliwa. Bierze więc z Tobą krzyż…

Prosimy Cię, Jezu, daj nam serca wrażliwe na ludz-
ką biedę, abyśmy – widząc niesprawiedliwość – nie 
pozostali obojętni. Prosimy Cię, Panie!

stacja Vi
w e r o n i k a o c i e r a 

twarz jezUsowi
Cieszymy się, kiedy nas do-

ceniają. Lubimy chlubić się 
osiągnięciami. I ile jest w nas 
zawiści, kiedy szef nagrodzi 
kogoś innego.

Panie mój! Gdyby nie Twój 
wizerunek, który zostawiłeś na 
chuście Weroniki, nikt by nie słyszał o tej odważnej 
kobiecie, która chciała Ci ulżyć, otrzeć zakrwawioną 
twarz.

Dziękujemy Ci za ludzi, którzy w pokorze spełniają 
swoje życiowe powołanie. Twoja miłość wyryta w ich 
sercach niech będzie dla nich największą nagrodą. 
Dziękujemy Ci, Panie!

stacja Vii
jezUs UPada Po raz 

drUgi
Czy są jakieś granice wytrzy-

małości? Histor ia dawna 
i współczesna pokazuje, ile jest 
w stanie wytrzymać człowiek 
poniżany, upodlony przez sys-
tem polityczny, przez ludzi…

Panie mój! Wstając z drugie-
go upadku, pokazujesz nam, że „miłość wszystko 
przetrzyma”, największą przykrość, największą obe-
lgę, największą zdradę – wszystko.

Przepraszamy Cię, Jezu, za tych, którzy pogardza-
ją drugim człowiekiem, za dzieci, które nie szanują 
swoich rodziców, za wykorzystujących władzę do 
poniewierania innych. Przepraszamy Cię, Panie!

stacja Viii
jezUs Pociesza niewia-

sty
Utracić nadzieję – to utracić 

sens życia. A stąd już prosta 
droga do rozpaczy. Iluż ludzi 
utopiło swoją nadzieję w kie-
liszku, straciło ją, myśląc tylko 
o tym, jak zaspokoić narkotycz-

ny głód?! A co powiedzieć o tych, którzy targnęli się 
na własne życie?!

Panie mój! Dla niewiast, które spotkałeś na jerozo-
limskiej drodze, byłeś jedyną nadzieją. Nikt nie był 
w stanie zrozumieć do końca ich bólu i troski. Dopie-
ro spotkanie z Twoją miłością przywróciło im sens 
życia.

Prosimy Cię, Jezu, za ludzi pogrążonych w rozpa-
czy z różnych powodów. Niech nadzieja złożona 
w Tobie przyniesie im siłę do pokonywania życiowych 
problemów. Prosimy Cię, Panie!

stacja iX
jezUs UPada Po raz 

trzeci
Współczesny świat, gdzie 

liczy się tylko pieniądz i siła, nie 
potrafi zrozumieć człowieka, 
który – idąc przez życie – nie 
rozpycha się łokciami, nie oszu-
kuje. Umie cieszyć się tym, co 
ma, i w pokorze przyjmuje życiowe porażki.

Panie mój! Całujesz ziemię brudną od naszych 
grzechów. Nie brzydzisz się moją nędzą. Powstajesz, 
aby do końca wypełnić wolę Ojca. Dziękujemy Ci za 
ludzi uczciwych i sprawiedliwych, którzy w pokorze 
serca wypełniają zadanie, jakie im powierzyłeś. Są 
oni dla nas często wyrzutem sumienia: jak wiele jesz-
cze brakuje nam do doskonałości. Za ludzi żyjących 
na co dzień Twoimi przykazaniami dziękujemy Ci, 
Panie!

stacja X
jezUs z szat oBnażony
Co może powstrzymać czło-

wieka, który przestał się wsty-
dzić?! Czy są jeszcze jakieś 
granice moralności, których 
człowiek by nie przekroczył?! 
Panie mój! To boli, kiedy odzie-
ra się kogoś z jego godności. 
Wstydzisz się za swoich opraw-
ców, którzy nie rozumieją, że – choć nagi – dla nikogo 
nie jesteś powodem zgorszenia.

Przepraszamy Cię za tych, którzy są zgorszeniem 
dla innych; którzy rozpowszechniając niemoralne filmy 
i czasopisma, niszczą naturalne poczucie wstydu 
u dzieci i młodzieży, ucząc w ten sposób traktowania 
drugiego człowieka jako obiekt pożądania. Przepra-
szamy Cię, Panie!

stacja Xi
jezUs PrzyBity do krzyża
Skąd tyle nienawiści u tak wielu młodych ludzi? 

Nienawiści, która prowadzi na drogę przestępstwa, 
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wyzwala agresję wobec rówie-
śników, wobec ludzi przypad-
kowo spotkanych na ulicy, 
w autobusie, na dworcu… A co 
powiedzieć o tych, którzy po 
zamordowaniu swego kolegi 
nie umieją powiedzieć, dlacze-
go to zrobili?!

Panie mój! Milczysz wobec 
swoich katów, którzy w tak 
okrutny sposób wbijają gwoździe w Twoje ręce i nogi. 
Teraz już wiem, co znaczą słowa: „Nie daj się zwycię-
żyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.

Jezu, ogarnij swoją miłością ludzi, którzy nienawi-
ścią, gniewem i agresją zgasili już dawno w swoim 
sercu miłość, którą w nich wszczepiłeś. Jedynie Ty 
możesz rozpalić ją na nowo. Prosimy Cię, Panie!

stacja Xii
jezUs Umiera na 

 krzyżU
Świat współczesny wypaczył 

słowo „miłość”. Wielu ludzi, 
przerażonych tym, co się dzie-
je, wprost pyta: Czy istnieje 
jeszcze prawdziwa miłość? Czy 
człowiek zdolny jest jeszcze do 
ofiary, do poświęcenia? Co to 
za miłość, która mnie nic nie kosztuje? Panie mój! Kto 
chce znaleźć prawdziwą miłość, musi stanąć na Gol-
gocie w Wielki Piątek, kiedy Ty oddajesz życie za 
przyjaciół swoich. Czy jest większa miłość od Twojej, 
Panie?!

Dziękujemy Ci, Jezu, za ludzi, którzy szukają praw-
dziwej miłości i znajdują ją u Ciebie. Dziękujemy Ci, 
Panie!

stacja Xiii
jezUs zdjĘty z krzyża
Kiedyś zdało się człowieko-

wi, że podporządkował sobie 
ziemię, że jest tu panem!

Panie mój! Patrzę na ból 
Twojej Matki, trzymającej Two-
je martwe ciało. Ona, wypowia-
dając w Nazarecie swoje fiat, 
zgodziła się całkowicie na 
Twoją wolę, nawet tak trudną do przyjęcia jak męka 
i śmierć jedynego Syna. Wejrzyj, Jezu, na tych, którym 
trudno jest pogodzić się z Twoją wolą: rodziców opła-
kujących śmierć dzieci; ludzi dotkniętych kalectwem 
i cierpieniem; tych, co stracili dorobek swojego życia 
w czasie klęsk żywiołowych. Przymnóż im wiary, bo 
tylko dzięki niej mogą znów dziękować Ci za wszelkie 
dobrodziejstwa. Prosimy Cię, Panie!

stacja XiV
złożenie do groBU
Na ziemi wszystko ma swój 

koniec: dzieciństwo, młodość, 
życie ludzkie. Przemija uroda, 
bogactwo i kariera. Kiedyś skoń-
czy się nadzieja i wiary już nie 
będzie, ale na zawsze pozosta-
nie Miłość. Bo Miłość to Bóg!

Panie mój! Miłości moja! Patrzę na Twój grób. Nie 
jest on powodem smutku i rozpaczy. Mam dowód na 
to, że prawdziwe wartości, choćby je próbowano 
zniszczyć, zakopać, wytępić, nie umierają, one wciąż 
odżywają na nowo w tych, którzy uwierzyli w Ciebie. 
Dziękujemy Ci, Panie, za naszych rodziców, którzy 
przekazali nam to wielkie dziedzictwo wiary i uczyli 
nas miłości. Dziękujemy Ci, Panie!

(cd. ze str. 1) Dopiero w 1091 r., 
mocą decyzji papieża Urbana II, 
praktyka sypania głowy popiołem 
zaczęła obowiązywać w całym 
Kościele powszechnym. Do dnia 
dzisiejszego nie jest jednak ani 
świętem, ani uroczystością. 
Wierni nie mają obowiązku przy-
stąpienia do Eucharystii w tym 
dniu. Popielec nie jest także 
dniem wolnym od pracy.

W Środę Popielcową obowią-
zuje wstrzemięźliwość od pokar-
mów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, 
w tym tylko jeden – do syta). Prawem o wstrzemięź-

l iwości są związani 
w s z y s c y  p o w y ż e j 
14. roku życia, a pra-
wem o poście – osoby 
pełnoletnie do rozpo-
częcia 60. roku życia.

W Kościołach prote-
stanckich Środa Popiel-
cowa, zwana Dniem 
Pokuty, również rozpo-
czyna Wielki Post. Ina-
czej wygląda to w Ko-
ściołach prawosław-

nych, gdzie jego początkiem jest poniedziałek po tzw. 
Niedzieli Przebaczenia.

Środa PoPielcowa
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dlaczego wielki Post 
trwa 40 dni?

Środa Popielcowa to pierwszy dzień Wielkiego 
Postu, trwającego aż do Wielkanocy. Jest to dzień 
pokuty przypadający na 46 dni kalendarzowych 
(40-dniowy okres postu, bez wliczania niedziel) przed 
Wielkanocą.

W Środę Popielcową katolików obowiązuje ograni-
czenie się do spożycia trzech posiłków – jednego do 
syta, i dwóch skromnych. Zgodnie z prawem kano-
nicznym obowiązek ten spoczywa na wszystkich 
wiernych w wieku od 18 do 59 lat. Niedozwolone jest 
również spożywanie potraw mięsnych.

Choć w czasie uroczystości w świątyni w większo-
ści kościołów na świecie kapłan czyni popiołem znak 
krzyża na czole wiernych, w Polsce przyjął się zwyczaj 
posypywania głów popiołem. Kapłani mówią wtedy: „ 
Prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub „Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię”. Słowa te mają przy-
pominać wierzącym o kruchości ludzkiego życia 
i zachęcać ich do duchowej odnowy. Obrzęd ten, 
zapoczątkowany już we wczesnym średniowieczu, 
symbolizuje skruchę oraz gotowość do pokuty, a jed-
nocześnie przypomina o przemijaniu życia doczesne-
go. Nie wszyscy wiedzą, że popiół pochodzi ze spa-
lonych palm, poświęconych rok wcześniej w Niedzie-
lę Palmową.

W różnych krajach obchodom Popielca towarzyszą 
inne ciekawe uroczystości. W Hiszpanii na przykład 
odbywa się pogrzeb wielkiej kukły w kształcie sardyn-
ki, w Peru zaś miejsce sardynki zajmują… skrzypce, 
symbolizujące huczny okres karnawału. Co ciekawe, 
Środa Popielcowa – choć jest świętem ruchomym – 
jeszcze nigdy nie przypadała w rok przestępny 29 lu-
tego. Pierwszy Popielec tego dnia w historii będzie 
miał miejsce dopiero w 2096 roku.

Wielki Post w tradycji chrześcijańskiej jest szcze-
gólnym czasem przygotowania do najważniejszych 
w roku świąt. Posypanie głów popiołem w Środę Po-
pielcową ma być wyraźnym znakiem rozpoczęcia 
okresu zadumy nad kruchością życia, pokuty i modli-
twy. Katolik ma w tym czasie szczególnie skupić się 
na swojej wierze i życiu duchowym. Ma uświadomić 
sobie nieuchronność śmierci i modlitwą, postem i jał-
mużną odpokutować za grzechy.

W czasie Wielkiego Postu w kościołach odprawiane 
są specjalne nabożeństwa: w piątki „Droga Krzyżowa” 
a w niedzielę „Gorzkie żale”. Przez cały ten okres nie 
śpiewa się podczas mszy św. „Alleluja”. Wielki Post 

kończy się uroczystą Wigilia Paschalna w Wielka 
Sobotę.

Dlaczego Wielki Post trwa 40 dni? To pamiątka 
czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni. Czter-
dzieści lat wędrowali też Izraelici po ucieczce z Egip-
tu, zanim dotarli do ziemi obiecanej. W pierwszych 
wiekach chrześcijaństwa Wielki Post obejmował tylko 
Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Z czasem się wydłużał 
aż na początku IV w. ustalono ostatecznie 40 dniowy 
okres pokuty.

Rozpoczynając swój Wielki Post pamiętajmy, że jest 
to doskonały czas realnej i bardzo rzeczowej refleksji 
nad sobą i nad tym, co w moim życiu jest byle jakie 
i niegodne imienia chrześcijanina. Niech ten „czas 
upragniony” wzbudza we nas nadzieję, że z pomocą 
łaski Bożej i życzliwych mi ludzi możemy coś zmienić 
na lepsze w swoim życiu.
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Ferie zimowe w DPS dla Dzieci w Świebodzicach
Podczas tegorocznych ferii zimo-

wych – w lutym – w naszym Domu 
Pomocy Społecznej dla Dzieci 
w Świebodzicach dużo się działo: 
chłopcy mieli zabawę karnawałową 
„na góralską nutę”, dyskotekę wa-
lentynkową w czerwonych barwach 
oraz miłe, radosne i terapeutyczne 
spotkania ze zwierzątkami: kurką, 
kogutkiem, kotkiem oraz pieskiem. 
Nasi Wychowankowie kochają 
zwierzątka, mają z nimi dobry, przy-
jazny kontakt, a także podczas ta-
kich spotkań uczą się i poznają 
proste zasady z ich życia i funkcjo-
nowania świata  przyrody.



„Głos św. Mikołaja”, nr 3(65), marzec 20228

trwać w Bożej miłoŚci

Środa, 2 marca Środa Popielcowa
Oto jesteśmy na początku Wielkiego Postu i pierwsze słowa, które słyszymy, mobilizują nas do szyb-

kiego, wręcz natychmiastowego działania: „Przeto jeszcze i teraz – wyrocznia Pana – nawróćcie się 
do Mnie”.

Słowa proroka Joela przypominają że Wielki Post to czterdzieści dni nieustannego „teraz”. Nie później, 
nie kiedyś, ale teraz. Teraz, nie kiedyś w nieokreślonej przyszłości, postanawiamy pościć, poświęcić 
więcej czasu na modlitwę i na służbę potrzebującym. Wielki Post jest czasem wielkich możliwości, po-
nieważ Bóg daje nam nowy początek, nową szansę przybliżenia się do Niego. Kolejną okazję ku temu, 
by wyrazić czynem naszą miłość do Niego.

A jeśli się potkniemy? Jeśli prześpimy czas przeznaczony na modlitwę, bezmyślnie najemy się mięsa 
w piątek i znowu odłożymy na później plany zaangażowania się w działalność charytatywną? Każdy dzień 
jest kolejnym „teraz”, kolejną szansą podjęcia od nowa naszych postanowień. Łaska Pana „odnawia się 
(...) co rano”. Jeśli ten dzień był porażką to nie znaczy, że następny nie może być lepszy, ponieważ Pan 
jest „litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę”. Gdy powracasz

do Niego ze skruchą ufnością i pokorą, On natychmiast wylewa na ciebie swoje miłosierdzie.
Dlatego właśnie Wielki Post jest tak błogosławionym czasem. Każdego dnia masz okazję powrotu do 

Pana, poznawania Go coraz głębiej, uczenia się miłości do tych, których masz wokół siebie. Kiedy się 
Mu powierzasz z ufnością. On napełnia cię łaską i miłosierdziem. Kiedy pomimo starań upadasz, On 
przyjmuje cię z powrotem i pozwala zacząć od nowa. A Jego życie wzrasta w tobie z każdym dniem 
w miarę zbliżania się świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Dziś jest Środa Popielcowa, początek Wielkiego Postu. Postanów sobie powrócić do Pana. Teraz.
„Jezu, pragnę dobrze wykorzystać każdy dzień Wielkiego Postu, aby przybliżyć się do Ciebie. Pomóż 

mi powrócić do Ciebie już teraz.”

Co roku w Wielkim Poście mój 
sąsiad zabiera swoje dzieci na cały 
dzień na plantację truskawek. Nie 
ma to nic wspólnego z praktykowa-
niem wiary. Dzieci po prostu uwiel-
biają zbierać truskawki i przy-pad-
kiem w naszych stronach sezon ich 
owocowania zbiega się z Wielkim 
Postem. Dzieci chodzą od krzaczka 
do krzaczka, zrywają owoce i wrzu-
cają je do łubianek. Zebrane owoce 
zabierają do domu i przez następne 
kilka dni mają truskawkową ucztę.

Jezus polecił, abyśmy „szli i owoc 
przynosili, i by owoc trwał”. W pew-
nym sensie wieloletni zwy-czaj 
wyjeżdżania na zbiór truskawek 
wydaje w życiu tej rodziny trwały 
owoc i to znacznie trwalszy, niż 
dżemy, które przygotowują z części 
swoich zbiorów. Dzieci mojego 
sąsiada zapamiętają tę rodzinną 
tradycję wspólnej pracy i cieszenia 
się jej słodkimi owocami na długie 

lata, a może przeniosą ją w dorosłe 
życie. Podobnie jak wszystko inne, 
czego uczyli je rodzice, to także 
pomoże im zrozumieć, czym jest 
jedność i miłość, a następnie prak-
tykować te postawy w swoich przy-
szłych małżeństwach i rodzinach.

Oczywiście nie wszyscy możemy 
w Wielkim Poście udać się na tru-
skawki. Ale wszyscy możemy pod-
jąć modlitwę i refleksję nad tym, 
jakiego owocu Bóg spodziewa się 
od nas w tym szczególnym czasie 
laski.

trwajcie we mnie
„Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, 

ten przynosi owoc obfity” – mówiąc 
to Jezus przekazał nam dwie praw-
dy. Po pierwsze, że jeśli będziemy 
w Nim trwali. On wzbudzi owoc 
w naszym życiu. I po drugie, że 
kiedy ten owoc w naszym życiu 
dojrzeje, będziemy mogli przyczy-

nić się do tego, aby podobny zrodził 
się i dojrzał również w życiu innych.

W pierwszych dziesięciu werse-
tach 15 rozdziału Ewangelii wg św. 
Jana Jezus dziesięciokrotnie posłu-
żył się czasownikiem „trwać”, aby 
podkreślić, jak ważne jest trwanie 
w Nim. Chciał, abyśmy wiedzieli, że 
trwając w Nim odnajdziemy praw-
dziwy pokój i radość. Zilustrował to 
przy pomocy obrazu winnego krze-
wu i latorośli. Jako prawdziwy 
Krzew Winny Jezus zapewnia nam, 
latoroślom, niewyczerpany stru-
mień żywej wody. Dostarcza wszel-
kiego pokarmu, który jest nam po-
trzebny, zwłaszcza poprzez Eucha-
rystię. Użyźnia nas swoją łaską. 
A jeśli jakiś pęd zostaje uszkodzo-
ny przez grzech i wymaga przycię-
cia, zajmuje się nim z nieskończo-
nym miłosierdziem.

Trwanie w Chrystusie – jak lato-
rośl trwa w winnym krzewie – to 
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Niedziela, 8 marca
Być może zastanawiamy się dzisiaj nad tym, co możemy zrobić dla Boga w tym Wielkim Poście – wię-

cej się modlić, więcej pościć, bardziej wspierać potrzebujących. I jest to słuszne! Jednak chodzi nie tylko 
o to, co my możemy zrobić dla Boga. O wiele ważniejsze jest to, co On może uczynić dla nas. Chodzi 
o działanie łaski Bożej w nas. A łaska działa między innymi przez słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym. 
W drugim czytaniu św. Paweł przywołuje tekst z Księgi Powtórzonego Prawa i przypomina, że słowo 
Boże nie jest poza naszym zasięgiem ani nie jest dla nas zbyt trudne do zrozumienia. Wręcz przeciwnie. 
„Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”. Bóg z radością będzie błogosławił nam 
w tym Wielkim Poście, kiedy weźmiemy do ręki Pismo Święte i będziemy się zagłębiać w Jego słowo.

Jednym z owoców działania słowa Bożego w nas jest umocnienie do walki z pokusami. Widzimy to 
w dzisiejszej Ewangelii. Po czterdziestu dniach postu Jezus musiał być skrajnie głodny i wyczerpany. 
Kiedy więc zły duch usiłował skusić Go do odwrócenia się od planu Ojca, Jezus oparł się na słowie Bo-
żym. Na każdą pokusę odpowiadał słowami z Biblii. Ze słowa Bożego czerpał moc i światło, ufał mu 
i dawał mu się prowadzić.

Wszyscy przeżywamy chwile słabości, a nasza grzeszność łatwo zwodzi nas na manowce. Gdy do-
damy do tego jeszcze ciężary życia oraz czyhające wokół pokusy, nic dziwnego, że wciąż musimy po-
dejmować zmagania. Skoro nawet Jezus szukał oparcia w słowie Boga, to o ileż bardziej my potrzebu-
jemy się na nim opierać!

Wielki Post jest doskonałą okazją, by codziennie szukać Pana w Piśmie Świętym. Tam znajdziemy siłę 
do pokonywania pokus, łaskę, która uzdolni nas do usłyszenia głosu Boga, mądrość, która pokieruje 
naszym życiem. Miej zawsze w pamięci, że „słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”.

„Panie, proszę Cię, umacniaj mnie przez Twoje słowo.”

zadanie ważne przez cały rok, 
a zwłaszcza w okresie Wielkiego 
Postu. Jezus, który sam spędził 
czterdzieści dni na pustyni modląc 
się i poszcząc, zaprasza nas do 
przeżycia czterdziestu dni Wielkie-
go Postu w Jego szczególnej bli-
skości. Choć raczej nie wyjedziemy 
gdzieś na pustynię, możemy jednak 
świadomie szukać ciszy pośród 
codziennych obowiązków. Choć nie 
będziemy kuszeni tak samo jak On, 
to jednak będziemy doświadczać 
jakichś trudności i pokus.

Nasz post nie będzie tak rady-
kalny jak Jezusowy, ale jednak 
odczujemy pewien dyskomfort. 
A za każde nasze wyrzeczenie 
zostaniemy wynagrodzeni. Otrzy-
mamy o wiele więcej niż to, z czego 
zrezygnujemy.

Przez całe te czterdzieści dni 
Duch Święty, który w nas żyje, bę-
dzie nam pomagał trwać w Jezusie. 
Jeśli na przykład po modlitwie 
wzmaga się nasza miłość do Jezu-
sa, jest to działanie Ducha Święte-

go. Jeśli po przyjęciu Komunii 
świętej odkrywamy w sobie więcej 
pokoju i gotowości do czynienia 
tego, co miłe Panu, jest to działanie 
Ducha. Jeśli nasze serca zostają 
napełnione radością podczas kon-
templacji słów Jezusa lub czytania 
o Jego cudach w Ewangelii, jest to 
działanie Ducha. Jeśli doświadcza-
my Bożego miłosierdzia i rodzi się 
w nas gotowość do okazywania 
miłosierdzia tym, których mamy 
wokół siebie, to także jest działanie 
Ducha. Wszystkie te doświadcze-
nia wskazują że działa w nas Duch 
Święty pomagając nam wydawać 
owoce dla Chrystusa.

Pamiętajmy również o tym, że 
Duch Święty „przychodzi z pomocą 
naszej słabości” i wstawia się za 
nami, gdy trudno nam się modlić. 
Sam czuję się głęboko poruszony 
za każdym razem, gdy Duch przy-
pomina mi o tym, że jestem dziec-
kiem Bożym. Czuję się bardzo 
ubogacony tym, że mam w Duchu 
Świętym osobistego przyjaciela, 

kogoś, kto zawsze pomaga mi 
trwać w Chrystusie. To wszystko 
budzi we mnie głębokie pragnienie 
służenia Panu i budowania Jego 
Kościoła.

owoce dUcHa
Kiedy my podejmujemy trud 

trwania w Chrystusie, On odpowia-
da napełniając nas swoją łaską. 
A najbardziej oczywistym znakiem 
działania Jego łaski jest jej wpływ 
na nasze myślenie i działanie. Św. 
Paweł nazywa to przemienianiem 
się „przez odnawianie umysłu”. 
Mówiąc najkrócej, im wierniej trwa-
my w Chrystusie, tym bardziej 
przemieniamy się na Jego obraz. 
Zmienia się nasze myślenie i nasze 
widzenie siebie i innych.

Św. Paweł często pisał o tej prze-
mianie. W jednym z listów opisał jej 
skutki wyliczając „owoce Ducha”, 
którymi są: „miłość, radość, pokój, 
cierpliwość, uprzejmość, dobroć, 
wierność, łagodność, opanowanie”. 
Składają się one na wewnętrzną 
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Niedziela, 13 marca
Jezus już wcześniej dokonywał rzeczy niezwykłych — uzdrawiał chorych, uciszał morze, a nawet 

wskrzeszał umarłych. Jednak podczas przemienienia na górze Tabor odsłonił swoją Boskość w całej 
chwale. Trzech Apostołów widziało na własne oczy blask Jego twarzy i lśniącą biel odzienia i słyszało, 
jak Ojciec mówi o Nim: „To jest Syn mój, Wybrany”.

W czasie, kiedy Jezus chodził po ziemi, Jego chwała przeważnie była ukryta. Owszem, uczniowie – 
a także wielu innych ludzi – byli świadkami cudów, jakich dokonywał. Ale widzieli również, że był czło-
wiekiem jak oni żył, oddychał, jadł i spał obok nich. Jak wielkiej wiary wymagało od nich przyjęcie tego, 
że w tym Człowieku żyjącym obok nich jest obecny sam Bóg!

My także potrzebujemy wiary, by przyjąć za prawdę to, że Jezus jest Synem Bożym, a jeszcze bardziej, 
że jest On rzeczywiście wśród nas obecny.

A jest obecny w misterium Eucharystii, za każdym razem i w każdym miejscu, gdzie jest odprawiana 
Msza święta. Na pozór Eucharystia wygląda jak zwyczajny chleb i wino. Jednak w rzeczywistości pod 
postacią konsekrowanej hostii i wina jest obecny sam Jezus – z Ciałem, Krwią, Duszą i Bóstwem.

I nie tylko jest obecny. Umiłował nas tak bardzo, że oddaje nam swoje Ciało i Krew na pożywienie. Za 
każdym razem, gdy Go przyjmujemy, jest tak blisko nas, jak to tylko możliwe w tym życiu. I za każdym 
razem udziela nam łaski i mocy do zachowania przykazania miłości Boga i bliźniego.

Tego dnia na górze Tabor Piotr, Jan i Jakub dostąpili niezwykłej łaski ujrzenia Jezusa w całej Jego 
chwale. Dziś pozwól, aby i tobie objawił On swą chwalę. Kiedy kapłan przy ołtarzu podniesie hostię, 
przywołaj na pamięć obraz Jezusa, jaki przekazuje nam ewangelista Łukasz w opisie Przemienienia 
Pańskiego na górze Tabor: „Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się 
lśniąco białe”. Spróbuj zobaczyć Go takim, jakim był wtedy, z jaśniejącą twarzą i w lśniąco białej szacie. 
Klęcząc, z czcią oddaj Mu chwałę.

„Jezu, pozwól mi zobaczyć Cię takim, jakim naprawdę jesteś, w blasku Twojej chwały!”

postawę, którą Bóg pragnie w nas 
ukształtować, i pojawiają się w nas, 
w miarę jak łaska Ducha Świętego 
stopniowo przemienia naszą oso-
bowość. Kiedy zauważamy, że 
zaczynamy traktować innych z na-
turalną życzliwością i dobrocią 
możemy być pewni, że to przeja-
wiają się w nas owoce Ducha 
Świętego.

Tak działa wewnątrz nas łaska 
Boga, która stopniowo przemienia 
nasze myślenie oraz sposób, w jaki 
traktujemy innych. Istnieje bezpo-
średni związek pomiędzy miłością, 
dobrocią i opanowaniem, na jakie 
potrafimy się zdobyć, a działaniem 
w nas Ducha Świętego.

Wprawdzie daleko mi do dosko-
nałości, ale widzę, że z każdym 
rokiem jest we mnie coraz więcej 
miłości i dobroci wobec innych. 
Jestem też bardziej opanowany. 
Dzięki działaniu Ducha Świętego 
w moim życiu wydaję owoc dla 
Jezusa wśród otaczających mnie 

ludzi. Nie jest to tylko rezultat moich 
starań i wysiłków, ale dzieło Ducha 
Świętego, który pomaga mi stawać 
się coraz bardziej podobnym do 
Jezusa.

owoce ŚwiĘtoŚci
W okresie Wielkiego Postu po-

stawmy sobie kilka pytań: Jak 
mogę stać się bardziej kochającym, 
radosnym, pełnym pokoju? Jakie 
kroki mogę podjąć, aby wydać wię-
cej trwałego owocu – w moim życiu 
osobistym, w mojej rodzinie, pracy 
czy sąsiedztwie – podczas tych 
czterdziestu dni Wielkiego Postu? 
Jaką grzeszną skłonność chciał-
bym mieć «przyciętą» w tym Wiel-
kim Poście? Jezus obiecał przyci-
nać każdą owocującą gałąź nasze-
go życia, aby przynosiła owoc 
jeszcze obfitszy. To „przycinanie” 
polega na udzielaniu nam pomocy 
w przezwyciężaniu grzechów i po-
kus. Może ono przybierać różne 
formy. Jezus „przycina” nas po-

przez sakrament pojednania. Po-
maga nam właściwie ocenić, co jest 
dobrego, a co złego w naszym 
myśleniu i postępowaniu. Stawia 
nas wobec problemów, aby nas 
oczyścić.

Zapytaj więc siebie: Czy pamię-
tam na co dzień, że jestem umiło-
wanym dzieckiem Bożym? Czy nie 
ulegam rozgoryczeniu? Czy nie 
potępiam innych w swoim sercu? 
Czy kompleksy i negatywne myśle-
nie o sobie nie odbierają mi chęci 
do życia? Wybierz jedną z tych 
skłonności, powiedz ją szczególnie 
Panu i staraj się nad nią pracować, 
a na Wielkanoc zastanów się, na 
ile ci się to udało.

Gdy Jezus widzi, że zależy nam 
na tym, by wydawać obfitszy owoc, 
i to my, by On nas oczyszczał, 
sprawia Mu to radość. Co więcej, 
daje nam zakosztować tej radości 
w naszych sercach. A ta radość 
przekonuje nas, że jesteśmy na 
dobrej drodze.
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jak pokorny zakonnik pomógł mi 
powierzyć Panu moją żałobę

Światło dla Świata
Jezus chce, abyśmy przynosili 

owoc, a możemy go przynosić tylko 
wtedy, gdy będziemy w Nim trwać 
– sam nam o tym powiedział. 
W czasie tegorocznego Wielkiego 
Postu uczyńmy więc wszystko, co 
tylko w naszej mocy, aby być 
z Chrystusem tak blisko, jak latorośl 
wszczepiona w winny krzew, odży-
wiająca się jego sokami. Tak czę-
sto, jak to możliwe, uczestniczmy 
we Mszy świętej. Znajdujmy co-

dziennie czas na modlitwę i lekturę 
Pisma Świętego. Bądźmy czujni 
i przeciwstawiajmy się pokusom.

Jezus powiedział: „Tak niech 
wasze światło jaśnieje przed ludź-
mi, aby widzieli wasze dobre uczyn-
ki i chwalili Ojca waszego”. Staraj-
my się więc być światłem dla 
wszystkich w naszym otoczeniu. 
W szczególny sposób starajmy się 
być wsparciem dla naszych najbliż-
szych – na przykład poprzez bez-
interesowne życzliwe gesty czy 

znalezienie czasu na to, by poroz-
mawiać, jak minął im dzień. Okaż-
my większą pomoc ludziom ubo-
gim, starszym, potrzebującym. 
Próbujmy traktować naszych przy-
jaciół i znajomych z taką samą 
dobrocią z jaką Jezus traktuje nas.

Oby Bóg w tym Wielkim Poście 
błogosławił wam i waszym bliskim. 
Oby napełniał was swoim Duchem 
i pomagał przynosić dobre owoce 
– owoce świętości i miłości do Je-
zusa.

Kiedy w ciągu ostatnich dziewięciu lat moją uwagę 
przykuwał jakiś fragment Biblii lub poruszało mnie 
głęboko życie któregoś ze świętych, często w najbliż-
szym czasie w czytanych przeze mnie czasopismach 
chrześcijańskich, podczas Mszy świętej czy w co-
dziennym życiu natrafiałam na kolejne odniesienia do 
tego fragmentu czy świętego. Nauczyłam się, że Bóg 
w ten sposób pragnie utrwalić w moim sercu ważne 
prawdy oraz zapewnić mnie o swojej miłości. I tak 
spotkanie z Mojżeszem przywróciło mi pewność sie-
bie. Spotkanie z Dawidem nauczyło mnie ufności. 
A spotkanie z Piotrem pokazało mi moc przebaczenia.

Kiedy więc redakcja „Słowa wśród nas” zapropono-
wała mi napisanie artykułu o Ojcu Pio, nie byłam za-
skoczona, gdy nazajutrz na lekcji religii w klasie mo-
jego syna licealisty omawiano postać właśnie tego 
świętego. Nie było też dla mnie przypadkiem, że tego 
samego wieczoru nadawano o nim film w telewizji. 
Nawet się nie zdziwiłam, gdy po włączeniu odbiornika 
zobaczy łam go pogrążonego w modlitwie. Miał spusz-
czoną głowę, ale jego oczy i dłonie wzniesione były 
ku niebu w geście poddania. Intensywność jego spoj-
rzenia zrobiła na mnie ogromne wrażenie.

O, jak dobrze znałam ten gest! Wiele razy modliłam 
się dokładnie w tej samej pozycji – z głową opartą na 
zgiętych ramionach, z dłońmi wzniesionymi ku niebu 
i kolanami zesztywniałymi od wgniatania w drewniany 
klęcznik. To właśnie w tej pozycji modliłam się o uzdro-
wienie zbolałego serca po stracie mojej córeczki 
Catherine, która zginęła 14 grudnia 2012 roku podczas 
strzelaniny w szkole podstawowej w Newton. Zabójca 
z nigdy niewyjaśnionych przy-czyn zabił wówczas 28 
osób, w tym 20 dzieci w wieku 6-7 lat... Moja mała 
Catherine znalazła się wśród nich, a ja, mimo ciągłych 
modlitw i upływających lat, nie byłam w stanie dojść 
do siebie.

Wcisnęłam pauzę na pilocie i wpatrując się w sce-
nę na ekranie przez dłuższą chwilę, myślałam: „Co 
sprowadziło ciebie na kolana?”.

głĘBoka, dzieciĘca wiara
Franciszek Forgione urodził się 25 maja 1887 roku 

jako drugie z pięciorga dzieci chłopskiej rodziny w Pie-
trelcinie w południowych Włoszech. Był tak pobożnym 
chłopcem, że poświęcił się Panu w wieku zaledwie 
pięciu lat. W wieku lat dziesięciu zgłosił się do zakonu 
kapucynów, ale został odesłany z zaleceniem uzupeł-
nienia niezbędnego wykształcenia. Zastanawiałam 
się, czy było to dla niego rozczarowaniem, czy też 
szybko pogodził się z wolą Bożą?

Jakiekolwiek było w tej kwestii zdanie Franciszka, 
jego ojciec nie poddał się tak łatwo. Wyemigrował do 
Stanów Zjednoczonych, aby tam podjąć pracę i zaro-
bić na zatrudnienie nauczyciela dla swego syna. Pięć 
lat później Franciszek został przyjęty do kapucyńskie-
go nowicjatu. Przyjął imię Pio na cześć św. papieża 
Piusa V, a w 1904 roku złożył śluby zakonne. Pociągał 
go zwłaszcza ślub ubóstwa, którym żył w pełni – po-
szcząc tak radykalnie, iż zdarzało się, że bracia ka-
pucyni musieli odnosić go do jego celi, bo nie był 
w stanie iść z powodu wyczerpania.

cierPiĄcy słUga
Ojciec Pio nigdy nie cieszył się dobrym zdrowiem, 

a posty osłabiły go jeszcze bardziej. Jednak choć 
schorowany, poświęcał maksimum energii swoim 
kapłańskim obowiązkom, zwłaszcza słuchaniu spo-
wiedzi. Wieść o charyzmatycznym spowiedniku, ma-
jącym dar wnikania w ludzkie serca, przyciągała do 
niego rzesze wiernych, choć potrafił być surowy 
i wymagający.

Mniej więcej w czasie święceń kapłańskich 
w 1910 roku na jego ciele pojawiły się pierwsze ozna-
ki stygmatów, które nosił już do końca życia. Na rę-
kach, nogach i boku ukazały się ślady ran. Ojciec Pio 
starał się je ukrywać, ale nie było to łatwe, ponieważ 
z czasem rany stawały się coraz bardziej widoczne. 
W 1918 roku zaczęły krwawić; stygmaty miały pozo-
stać wyraźne przez ponad 50 lat. Towarzyszył im 
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Niedziela, 20 marca
Ludzie z dzisiejszej Ewangelii, relacjonujący najświeższe, sensacyjne wiadomości, uważali, że ofiary 

nieszczęśliwych wydarzeń musiały być większymi grzesznikami niż inni. Tragedia, jaka ich spotkała, 
miała więc być karą Bożą za ich niegodziwość. Ale Bóg nie jest złośliwy. Nie pragnie sprowadzać na nas 
zła, kiedy Go obrażamy. To nasz własny grzech odcina nas od Niego i prowadzi do dalszych grzechów, 
z których wiele powoduje przykre konsekwencje. Dlatego Jezus głosi swoim słuchaczom potrzebę na-
wrócenia.

Nam wszystkim, którzy jesteśmy grzesznikami, opowiada pocieszającą przypowieść. Oto gospodarz 
chce ściąć figowiec, który już od trzech lat nie wydaje owocu. Ogrodnik prosi jednak o cierpliwość – być 
może drzewo potrzebuje jeszcze roku troskliwej pielęgnacji. Bóg jest jak ten ogrodnik. Widzi, że nie 
przynosimy owocu. Widzi nasz grzech o wiele wyraźniej niż my. I okazuje nam miłosierdzie. Troszczy się 
o nas, karmi nas, chroni, spulchnia glebę. Jak cierpliwy ogrodnik z przypowieści, oferuje nam kolejną 
szansę na wydanie dobrego owocu.

Nasz Ojciec niebieski jest Bogiem kolejnych szans! Kiedy odchodzimy od Niego przez grzech, robi 
wszystko, aby przyciągnąć nas z powrotem, aby uwolnić nas od skutków grzechu i dać nam nowe życie. 
Każdy dzień jest szansą na to, by przyjąć pomoc, jaką Bóg nam daje, i stać się zdrowym, owocującym 
drzewem. Przyjmujemy Jego łaskę odnowy, powracając do Niego ze skruchą. Pozwalamy Mu spulchniać 
glebę naszych serc, gdy przyjmujemy Jego naukę czytając Pismo Święte lub podejmując refleksje nad 
wydarzeniami naszego życia. Przyjmujemy samego Jezusa jako pokarm, kiedy przystępujemy do  Komunii.

Nie obawiaj się, że Bóg będzie ci wypominał, że Go zawiodłeś. On kocha cię, pragnie twojego powro-
tu i doda ci sił, aby ten powrót był możliwy.

„Panie, Ty pragniesz sprowadzić do siebie z powrotem wszystkich, nie wyłączając mnie. Pomóż mi 
odwrócić się od grzechu i wrócić do Ciebie”.

także straszliwy ból fizyczny i emocjonalny. Do tych 
cierpień dochodziło dręczenie przez demony, z który-
mi Ojciec Pio musiał się często zmagać. Z tych walk 
wychodził wyczerpany, a niekiedy wręcz fizycznie 
pobity i posiniaczony.

Jednak pomimo stygmatów, wycieńczenia chorobą 
oraz dręczenia przez złe duchy, Ojciec Pio niewzru-
szenie wykonywał swoje obowiązki kapłańskie. I ta 
wierność wydawała owoce. Garnęły się do niego ty-
siące ludzi, którzy wyczekiwali całymi godzinami na 
to, by uczestniczyć w odprawianej przez niego Mszy 
świętej, wyznać swoje grzechy i odzyskać zdrowie 
duszy i ciała. Nigdy nie odesłał nikogo bez pociesze-
nia czy duchowego ukierunkowania.

Opinia świętości Ojca Pio rozeszła się szeroko. 
Opowiadano o jego zdolności czytania w ludzkich 
duszach, o bilokacjach i wielu cudownych uzdrowie-
niach. Czasami spędzał ponad dwanaście godzin 
dziennie na słuchaniu spowiedzi. Innymi dniami przyj-
mował niekończący się sznur odwiedzających, w tym 
wieśniaków z okolicy, pielgrzymów z całej Europy oraz 
kapłanów i biskupów z całego świata. Prawdopodob-
nie, czerpiąc z własnych doświadczeń, często pozo-
stawiał im radę, która stanowiła jego osobiste motto: 
„Módl się, ufaj i nie martw się. Zamartwianie się jest 
bezużyteczne. Bóg jest miłosierny i wysłucha twojej 
modlitwy”.

Jednak przy całej intensywności swojej posługi 
Ojciec Pio rozumiał, że w łagodzenie ludzkich cierpień 
powinien być zaangażowany cały Kościół, a nie tylko 
jedna osoba. On miał do odegrania swoją rolę, ale 
swoje zadania mieli również lekarze, doradcy i ucze-
ni. Postanowił więc wybudować szpital, w którym 
znaleźliby opiekę chorzy i cierpiący, tak licznie przy-
bywający do niego. Otwarty w 1956 roku w San Gio-
vanni Rotondo Dom Ulgi w Cierpieniu stał się jednym 
z wiodących szpitali kinicznych w Europie, zachowu-
jąc przy tym katolicki charakter.

Ojciec Pio zmarł 23 września 1968 roku, prawie 
dokładnie pięćdziesiąt lat od dnia otrzymania stygma-
tów. Został beatyfikowany 2. maja 1999 roku, a kano-
nizowany 16 czerwca 2002 roku.

dwa zdjĘcia
Po przestudiowaniu życia Ojca Pio rozumiem już, 

co tak bardzo przykuło moją uwagę, gdy po raz pierw-
szy zobaczyłam jego wizerunek w telewizji. Był to 
człowiek, który pomimo wielkiego cierpienia nigdy nie 
sprzeniewierzył się otrzymanemu powołaniu. Znosząc 
ból stygmatów, surowe posty, dolegliwości związane 
z godzinami przesiadywania w konfesjonale, a nawet 
udręczenie z powodu oskarżenia o oszustwo, zacho-
wał łagodną, dziecięcą niemal ufność w Bogu.
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Polecam książkę ks. Fran-
ciszka Głoda: „teologia dla 
ludzi małej wiary” jest nieza-
przeczalną prawdą, że czło-
wiek to istota wyposażona 
w możliwości odnalezienia 
Boga –Stwórcy, Ojca i Przyja-
ciela. Pan Bóg pozostawił we 
wszechświecie i w duszach 
ludzkich wiele swoich śladów, 
by poprzez myślenie i medy-
tację człowiek mógł go rozpo-
znać i przyjąć. Ponadto przedstawiła się człowieko-
wi poprzez błogosławione treści Objawienia, aby 
mógł on bliżej poznać Jego naturę i zamysł wzglę-
dem wszystkich stworzeń.(...).

Książka pod tytułem: „Teologia dla ludzi małej 
wiary” nie jest traktatem teologii dogmatycznej czy 
moralnej, jak sugerowałby tytuł, ale próba poszuki-
wania Pana Boga i Jego zbawczego planu z czło-
wiekiem zagubionym, o mentalności konsumpcyjnej 
i anemicznej wierze, który zachowuje niektóre 
zwyczaje chrześcijańskiej tradycji.

(fragment wstępu)

Kolejna książka którą polecam to książka 
ks. Krzysztofa Wonsa SDS „miłosierdzie wcielo-
ne. lectio divina z siostrą Faustyną”.

Rekolekcje z Siostrą Fau-
styną uświadamiają nam, że 
tajemnie Boga możemy po-
znać tylko na drodze Bożego 
czytania. ludzkie – nie wystar-
czy. Siostra Faustyna umie 
czytać Słowo w jego dosłow-
nym brzmieniu i potrafi także 
w świetle Słowa czytać swoje 
życie i misję. Podążamy ta 
sama drogą, którą Jezus pro-
wadził Faustynę, i razem z nią 
będziemy starali się przeżywać czas rekolekcji. 
każda godzina skrywa w sobie bogactwo Bożych 
łask, które odsłaniać nam będzie słowo Boga.

Polecam te rekolekcje. pomogły mi dostrzec, że 
istota Ewangelii jest dobra nowina o niepojętym 
miłosierdziu Bożym.

kard. Konrad Krajewski.
Ksiądz Krzysztof Wons SDS: Studiował teologię 

duchowości na Papieskim Uniwersytecie Gregoriań-
skim w Rzymie, gdzie uzyskał doktorat. Obecnie jest 
dyrektorem Centrum Formacji Duchowej Salwato-
rianów w Krakowie, wykładowcą, rekolekcjonistą, 
kierownikiem duchowym, redaktorem naczelnym: 
Zeszytów Formacji Duchowej. Napisał wiele książek 
zapraszających do lectio divina, pogłębienia wiary 
i rozwoju życia duchowego.

ksiĄżki warte Przeczytania

Elwira Kirklo-Rusek

Kiedy patrzę na swoje zdjęcia zrobione zaraz po 
tragicznej śmierci Catherine, widzę coś zupełnie in-
nego. Moje oczy są czerwone i opuchnięte z braku 
snu. Mam wymuszony uśmiech i pełną napięcia po-
stawę, jakbym miała walczyć z całym światem. Widzę 
osobę, która usiłuje pokazać się ludziom taką, jaką 
– jej zdaniem – chcieliby ją widzieć. Próbowałam 
przeżywać swoją żałobę tak, jak sądziłam, że powin-
no się ją przeżywać heroicznie, ze stoicyzmem, nie 
obarczając nią innych.

Jednak takie przeżywanie żałoby nie przyniosło mi 
upragnionej ulgi. Pozostawiło we mnie pustkę. Bun-
towałam się wewnętrznie i użalałam nad sobą zamiast 
zaufać Bogu. Moja postawa na modlitwie nie była 
podobna do pełnej zdania się na Boga postawy Ojca 
Pio. Dopiero z czasem, dzięki wytrwałym staraniom 
i jeszcze większej łasce Boga zdołałam złożyć samą 
siebie w Jego ręce.

oBietnica odPoczynkU
Jeszcze dziś zdarza się, że bierze we mnie górę 

żal, frustracja i niecierpliwość. Droga wydaje się zbyt 
trudna i czuję się nieprzygotowana, a czasem niegod-
na. Mam wtedy ochotę odejść od Pana i wybrać ła-

twiejsze życie. Wiem, że taka decyzja niesie ze sobą 
ryzyko zatwardziałości serca, ale niekiedy ciężar 
smutku staje się niemal nie do zniesienia.

Właśnie będąc w takim stanie otrzymałam propo-
zycję napisania tekstu o św. Ojcu Pio. Pomimo wszel-
kich łask od Boga, jakich doświadczyłam w swoim 
życiu – jak syn, którego śmiech i de-terminacja zapie-
ra mi dech w piersiach, jak schronisko dla zwierząt 
upamiętniające niewinność Catherine, jak możliwość 
pisania i opowiadania o tym, co Bóg dla mnie uczynił 
– byłam już znużona oczekiwaniem na dzień, w którym 
wreszcie Pan uwolni mnie od bólu.

Podobnie jak wcześniej stało się to przy spotkaniu 
z Mojżeszem i królem Dawidem, tak stało się również 
przy spotkaniu z pokornym zakonnikiem z Pietrelciny 
– zrozumiałam po raz kolejny, że jestem wezwana po 
prostu do ufnego powierzenia się Ojcu, który zna 
wszystkie moje potrzeby. On mnie kocha i w zamian 
za popiół mojej żałoby daje mi piękno swojej obecno-
ści. Udziela wytchnienia mojej znużonej duszy i prze-
bacza mi wszystkie moje grzechy. Kiedy kolejny raz 
przyjmuję postawę zawierzenia, moje wysiłki, by 
sprostać domniemanym oczekiwaniom innych, ustę-
pują dziecięcej ufności i wreszcie odnajduję pokój.
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Niedziela, 27 marca
Czy przypowieść Jezusa o synu marnotrawnym nie wydaje się odrobinę nielogiczna? Który odpowie-

dzialny ojciec zgodziłby się sprzedać połowę swego majątku i dać pieniądze młodszemu synowi? A na-
stępnie, kiedy ten poszedł w świat i roztrwonił wszystko na rozrywki, czy przyjąłby go z otwartymi ramio-
nami i wyprawił na jego cześć wspaniałą ucztę? Nie ma to większego sensu.

Ale tu właśnie dochodzimy do sedna przypowieści. Miłość i miłosierdzie Boga są tak bezmierne, że na 
próżno łamiemy sobie nad nimi głowę. Żyjemy w świecie, którym rządzi logika warunkowej miłości i ogra-
niczonego zaufania. Zrównuje ona sprawiedliwość z odwetem, a uczciwość z zapłatą. Tą właśnie logiką 
kierował się starszy brat, gdy stanął przed ojcem z zarzutami: „Dlaczego jesteś tak hojny wobec niego, 
a nie wobec mnie? Czy moja ciężka praca nie zasługuje na nagrodę? Gdzie tu jest sprawiedliwość?”

Jednak Bóg kieruje się logiką Bożej miłości, a nie ludzkiej „sprawiedliwości”. Zgodnie z nią lepiej jest, 
by umarł doskonały, niewinny Syn Boży, niż żeby grzeszną ludzkość spotkała zasłużona kara. Dlatego 
też każdy grzech może zostać odpuszczony i zapomniany. Jest to logika, która przyjmuje marnotrawne-
go syna, a jego zadufanego w sobie brata prosi o wrażliwość serca.

Logika Bożej miłości uświadamia nam, że mamy w niebie Ojca, który spogląda na nas nie z potępie-
niem, ale z miłosierdziem. Widzi w tobie wszystko – to, co dobre, to, co obojętne, i to, co złe – a mimo 
to cię kocha i jest gotów przebaczać ci bez zastrzeżeń. Nawet gdy czujesz się jak marnotrawny syn 
z dzisiejszej Ewangelii, On chce cię przygarnąć i wyprawić dla ciebie ucztę. Przyjdź więc dziś do stołu 
Jego ołtarza w pokorze i wdzięczności. Przyjdź, by świętować wraz z Nim oraz ze wszystkimi braćmi 
i siostrami w Chrystusie. Niech napełni cię Jego miłość.

„Ojcze, jak niepojęte jest Twoje miłosierdzie!”
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Święty dominik savio
Święty Dominik Savio urodził się 

2 kwietnia 1942 roku w ubogiej 
rodzinie w wiosce San Giovanni di 
Riva niedaleko Turynu. Jego ojciec 
był kowalem, a matka krawcową. 
Dominik był drugim z dziesięciorga 
dzieci, które wychowane zostały 
w głębokiej religijności i pracowito-
ści. Pobożność Dominika wzrasta-
ła szybciej niż u jego rodzeństwa, 
gdy miał zaledwie 4 lata sam od-
mawiał modlitwę i przypominał 
domownikom, gdy o niej zapomi-
nali. Dominik codziennie starał się 
chodzić do kościoła. Często był na 
miejscu jeszcze przed otwarciem 
kościoła i modlił się na klęczkach 
przed drzwiami. W wieku 5 lat służył 
do Mszy św., a wieku 7 lat umiał już 
na pamięć cały katechizm. Wielkim 
pragnieniem Dominika była I Ko-
munia Święta. Przyjął Pana Jezusa 
8 kwietnia 1849 r. w wieku zaledwie 
7 lat, co było niezwykłym przywile-
jem. Tego dnia zapisał w książecz-
ce do nabożeństwa postanowienia, 
świadczące o jego dojrzałym życiu 
religijnym:  – będę się często spowia-
dał, a do komunii św. przystępo wał 
ilekroć pozwoli mi mój spowiednik; 
– będę święcił dzień święty;  – mo-
imi przyjaciółmi będą Jezus i Mary-
ja;  – raczej umrę niż zgrzeszę.

Po zakończeniu elementarnej 
edukacji w wiejskiej szkółce, zaczął 
uczęszczać dwa razy dziennie do 
oddalonej o 4 km szkoły. Po drodze 
powtarzał to, co nauczył się w szko-
le, gdyż w domu miał niewiele 
czasu na naukę. Był bardzo dobrym 
uczniem i kolegą, zawsze chętnym 
do pomocy słabszym. Kiedy rodzi-
na Savio przeniosła się do Mondo-
nio, Dominik dostał się pod skrzydła 
bardzo wymagającego nauczycie-
la, księdza Gioseppe Cugliero. 
Sam ksiądz mówił, że w jego pracy 
nauczycielskiej nigdy nie miał ta-
kiego ucznia, który dorównałby 
Dominikowi pobożnością. Jego 
sumienność i pracowitość szybko 
zjednały mu przyjaźń kolegów. 
Ksiądz Cugliero był przyjacielem 
księdza Jana Bosco, który w Tury-
nie prowadził wówczas „Oratorium” 
dla ubogich, zaniedbanych chłop-
ców. W 1854 roku Dominik poże-

gnał się rodziną i wyruszył do Tu-
rynu, gdzie kontynuował naukę, 
mając zaledwie 12 lat. Jan Bosco 
od razu odkrył w podopiecznym 
swego sprzymierzeńca, w trudnej 
pracy wychowawcy. Dominik bar-
dzo szybko odnalazł się w nowej 
roli, potrafił godzić ze sobą kolegów 
i był duszą towarzystwa. Przejął się 
bardzo kazaniem księdza Bosko na 
temat świętości i za jego zgodą 
założył w 1856 roku Towarzystwo 
Niepokalanej. Mogli do niego nale-
żeć tylko najlepsi chłopcy, mieli się 
opiekować niesfornymi kolegami. 
Metoda okazała się bardzo sku-
teczna, wielu z nich poprawiło się, 
zrezygnowało z przemocy. Z wielką 
mądrością zachęcał kolegów do 
rywalizacji w pełnieniu dobrych 
uczynków. W 1856 roku Dominik 
napisał też regulamin Towarzystwa 
Niepokalanej, który wszyscy człon-
kowie zaakceptowali w całości.

Dominik szczególnie zaprzyjaźnił 
się z Camillem Gavio i Giovannim 
Massagli, których zabrał Bóg.

Gavio zmarł mając 15 lata na 
chorobę serca, a Messaglia umarł 
w wieku 18 lat na przeziębienie. 
Śmierć przyjaciół nadwyrężyła bar-
dzo słabe zdrowie Dominika. Od 
tego czasu sam przygotowywał się 
do swojej śmierci, jakby przeczuwał 
koniec swojego życia. W trzecim 
roku pobytu w „Oratorium” Dominik 
zaczął gorączkować, wezwany le-
karz zdiagnozował u niego zapale-
nie płuc. Zalecono mu powrót do 
Mondonio, gdzie mieszkali jego 
rodzice. Żegnając się z księdzem 
Bosco i kolegami, chłopiec wie-
dział, że już do nich nie wróci.

Ostatni etap życia Dominika był 
wypełniony wielkim cierpieniem, 
które dzięki modlitwie znosił bardzo 
dzielnie. Towarzyszyli mu rodzice 
i rodzeństwo. Niedługo przed 
śmiercią Dominik poprosił ojca, 
żeby przeczytał mu modlitwę. Po 
jej zakończeniu na chwilę zasnął, 
gdy się obudził, powiedział: Tato, 
jakie piękne rzeczy widziałem.

Miesiąc po swojej śmierci (9 mar-
ca 1857 roku) Dominik ukazał się 
swojemu ojcu i zapewnił go, że jest 
już w niebie, a po dwudziestu latach 

ukazał się również księdzu Janowi 
Bosco w chwale nieba wraz z inny-
mi chłopcami, którzy byli w „Orato-
torium”.

Papież Pius XI nazwał Dominika 
Savio „małym, a raczej wielkim gi-
gantem ducha”. W 1950 roku pa-
pież Pius XII ogłosił go błogosła-
wionym, a 12 czerwca 1954 roku 
uroczyście kanonizował. Św. Domi-
nik Savio jest jednym z najmłod-
szych (15 lat) wyznawców, których 
Kościół wyniósł na ołtarze. Św. Do-
minik jest patronem młodzieży, 
zwłaszcza ministrantów i chórów 
chłopięcych, jego pamiątka obcho-
dzona jest w Kościele 9 marca. 
Relikwie św. Dominika Savio spo-
czywają w Turynie, w bazylice 
Matki Bożej Wspomożycielki Wier-
nych w pobliżu relikwii św. Jana 
Bosco.

Boże, źródło wszelkiego dobra, 
Ty w świętym Dominiku Savio

dałeś młodzieży przedziwny 
przykład miłości i czystości.

Dozwól również nam, swoim 
dzieciom,

wzrastać w radości i miłości,
aż do miary wielkości według 

pełni Chrystusa.
Przez naszego Pana, Jezusa 

Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jed-

ności Ducha Świętego
Bóg, przez wszystkie wieki wie-

ków

Święty Jan Berchmans (1599-1621)
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55. tydzień modlitw o trzeźwość narodu
Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu potrwa od 27 

lutego do 5 marca. Rozpoczyna się w ostatnią nie-
dzielę karnawału. Jego celem jest zwrócenie uwagi 
na problem alkoholizmu oraz wartość abstynencji, do 
której Kościół zachęca.

– „Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą 
i wolną Polskę” – to hasło, które w roku 2022 będzie 
nas inspirowało i mobilizowało do pracy w apostolstwie 
trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób uzależ-
nionych i ich współcierpiących rodzin. Każdy z nas, 
jako uczeń Jezusa Chrystusa, jest posłany przez Boga 
do swoich bliskich i do wszystkich ludzi, z którymi 
spotykamy się na co dzień: w domu, w parafii, w miej-
scu pracy, w środowisku, w którym żyjemy. Miłość 
bliźniego oznacza, że nie pozostajemy bierni w obliczu 
tego, co dzieje się wokół nas. Bóg do tego stopnia nas 
kocha, że o każdego z nas troszczy się bardziej niż 

o swój własny los. To dlatego oddał za nas życie na 
krzyżu i pozostał w Eucharystii, by nas wspierać 
w czynieniu dobra i pomagać nam w pokonywaniu 
naszych słabości, grzechów, lęków, zobojętnienia na 
to, co dzieje się z ludźmi, których spotykamy. Uczeń 
Jezusa to ktoś, komu los poszczególnych ludzi, rodzin 
i całego narodu leży na sercu. Miłość Boga i bliźniego 
przynagla nas do codziennej troski o tych, których 
kochamy – napisał Przewodniczący Zespołu KEP ds. 
Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych bp 
Tadeusz Bronakowski.

Konsekwencje nadmiernego spożycia alkoholu są 
wielopłaszczyznowe. Są to liczne szkody zdrowotne 
(w tym nowotwory, choroby układu krwionośnego, 
nerwowego, trawiennego, marskość wątroby, płodowy 
zespół alkoholowy FAS), śmiertelne zatrucia, wypad-
ki i samobójstwa; ciężkie naruszenia prawa (w tym 

zabójstwa, bójki, napady, przemoc 
domowa). Alkohol wpływa także na 
obniżenie wydajności w pracy, znisz-
czenia mienia publicznego i prywatne-
go, koszty przestępstw, awarii i kata-
strof, straty z powodu nadumieralności 
i inwalidztwa.

Jego skutkiem jest ponadto duża 
liczba osób uzależnionych (między 640 
tys. a milionem obywateli) i bardzo 
duża grupa osób szkodliwie i ryzykow-
nie pijących – ok. 3 mln, a także kilku-
milionowa (4-5 mln) rzesza osób 
współuzależnionych (w tym ok. 1 mln 
dzieci) wykazujących zaburzenia zdro-
wotne, psychiczne i rozwojowe. Alko-
holizm wpływa na rozpad więzi rodzin-
nych i znaczący wpływ na liczbę roz-
wodów.

Na konsumpcję alkoholu negatywnie 
wpłynęła w ostatnim okresie pandemia 
koronawirusa. Ubiegłoroczny raport 
Organizacji Współpracy Gospodarczej 
i Rozwoju (OECD) wskazywał, że pod-
czas pierwszego lockdownu aż 
43 proc. osób przyznało, że piło czę-
ściej. 25 proc. zadeklarowało, że rza-
dziej, a 32 proc. nie zgłosiło żadnych 
zmian w tym względzie.

Według raportu OECD, na jednego 
Polaka rocznie przypada średnio 11,7 
litra czystego alkoholu. Odpowiada to 
mniej więcej 2,4 butelki wina lub 4,5 
litra piwa tygodniowo na osobę w  wieku 
15 lat i więcej. Co najmniej raz w mie-
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sznycle z Białej kaPUsty

kotleciki z Porami

składniki:
1 nieduża główka białej 
kapusty, 2 kostki bulionu 
warzywnego, 2 łyżki 
smalcu, duża cebula, 3 łyżki 
mąki, 1 jajko, 0,5 szklanki 
bułki tartej do panierowania, 
olej do smażenia, 
0,5 szklanki groszku 
konserwowego, 0,5 szklanki 
kukurydzy konserwowej, 
sól, cukier

składniki:
0,5 kg 
makaronu, 
2 pory, 2 jajka, 
5 dkg mąki 
ziemniaczanej, 
20 dkg tłuszczu, 
20 dkg bułki 
tartej, sól, pieprz

Michałowa poleca

Przygotowanie:
Kapustę kroimy na kawałki i gotujemy w wodzie z dodatkiem kostek 

bulionowych. Studzimy, mocno odciskamy i zostawiamy na durszlaku na 
ok. godzinę, aby osączyć z wody. Kapustę przepuszczamy przez maszyn-
kę do mięsa. Cebulę drobno siekamy i przesmażamy na smalcu. Odsta-
wiamy, by ostygła. Do cebuli dodajemy kapustę, groszek i kukurydzę, 
wbijamy jajko, wsypujemy mąkę, doprawiamy solą i ewentualnie cukrem, 
dokładnie mieszamy. Z masy formujemy nieduże kotlety, obtaczamy 
w bułce tartej i smażymy na rozgrzanym oleju. Podajemy z sosem, gula-
szem lub jako samodzielne danie, np. z pozostałym groszkiem, kukurydzą 
i zieloną sałatą.

Smacznego!

Przygotowanie:
Makaron gotujemy według przepisu na opakowaniu, przelewamy zimną wodą 

i studzimy. Następnie przepuszczamy przez maszynkę do mięsa. Surowe pory oczysz-
czamy, myjemy pod bieżącą wodą, dokładnie odsączamy i bardzo drobniutko kroimy. 
Mieszamy ze zmielonym makaronem. Do masy makaronowo-porowej wbijamy jajka, 
dodajemy mąkę ziemniaczaną, doprawiamy do smaku solą i pieprzem. Mieszamy. 
Z powstałej masy formujemy owalne kotleciki, obtaczamy w bułce tartej i smażymy 
na tłuszczu na jasnozłoty kolor. Podajemy z jajkiem sadzonym.

Smacznego!

siącu upija się 35 proc. dorosłych. Częściej i więcej 
piją mężczyźni – 18,4 litra czystego alkoholu na 
mieszkańca rocznie, podczas gdy kobiety – 5,6  litra.

Polska ma tradycję historyczną społecznego budo-
wania trzeźwości od około XVII wieku, opartą na 
wysiłkach wybitnych działaczy (św. o. Stanisław Pap-
czyński, bł. ks. Bronisław Markiewicz, kard. Stefan 
Wyszyński czy ks. Franciszek Blachnicki).

Kościół katolicki, inne kościoły i związki wyznaniowe 
wykazują stałą troskę o trzeźwość. Na terenie kraju 
w ciągu roku odbywa się tysiące duszpasterskich 
inicjatyw trzeźwościowych, między innymi: pielgrzym-
ki, spotkania modlitewne, zloty i rekolekcje.

Działają kościelne ruchy abstynenckie (np. Krucja-
ta Wyzwolenia Człowieka i Ruch Światło Życie, kato-
lickie bractwa trzeźwościowe, Stowarzyszenie Wese-
le Wesel, harcerstwo, Dziecięca Krucjata Niepokala-
nej). Przy Diecezjach działają Apostolaty Trzeźwości 
oparte na pracy osób świeckich, które same w swoim 
życiu miały problem z uzależnieniem, niejednokrotnie 
przez długie lata i jego bolesnymi konsekwencjami dla 
nich i ich najbliższych. Dziś niosą pomoc innym.

Funkcjonuje aktywna i wszechobecna sieć grup 
sa mopomocowych (kilka tysięcy grup AA i kilkaset 
grup Al-Anon). Działają liczne stowarzyszenia zajmu-
jące się profilaktyką uzależnień oraz kluby abstynen-
ta, w których można bezpiecznie i komfortowo spędzić 
wolny czas.

W samorządach działają miejskie komisje rozwią-
zywania problemów alkoholowych. Terapeuci uzależ-
nień pełnią cotygodniowe dyżury i udzielają bezpłat-
nych porad.

Polska należy do tych wyjątkowych krajów, gdzie 
nie ma problemu w znalezieniu bezpłatnej! pomocy 
dla osoby uzależnionej lub współuzależnionej. Im 
szybciej skorzysta się z tej pomocy, tym większa jest 
szansa na uratowanie życia. Bo alkoholizm jest cho-
robą śmiertelną!.

Jak podkreśla bp Tadeusz Bronakowski, „konieczny 
jest sprzeciw wobec rozpijania Polaków, ale też trzeź-
wość i abstynencja powinny się dziś stać modne”.

PRZYPOMINAMY: Potrzebujesz pomocy wstąp do 
Klubu Abstynenta „Odnowa” w Świebodzicach, ul. 
Parkowa 4 – II piętro. Czynne w poniedziałki, środy 
i piątki od godz. 16 do 18. W każdy wtorek i czwartek 
w tym samym miejscu o godz. 17:00 rozpoczynają się 
mitingi AA (anonimowych alkoholików). W Świdnicy 
na ul. Budowlanej 4 w każdy wtorek od godz. 17:00 
jest dyżur w Apostolacie Trzeźwości Diecezji Świdnic-
kiej. W tym samym miejscu w każdy wtorek o godz. 
17:30 odbywają się mitingi dla osób współuzależnio-
nych (Al-Anon).

ważne telefony: 
klub abstynenta „odnowa” 793 384 285
apostolat trzeźwości: 602 138 815
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wtorek 1.03.2022 r.
7.00 + Stanisław GAMZA (29 greg.)
9.00 + Józef GIL (1 greg.)
18.00 ++ Helena, Kazimierz, ++ z rodz.
Środa 2.03.2022 r. Środa Popielcowa
7.00 + Stanisław GAMZA (30 greg.)
9.00 + Józef GIL (2 greg.)
18.00 I) Dziękczynna z ok. 70 r. ur. Krystyny 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej
II) O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia 
dla Marii
czwartek 3.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (3 greg.)
9.00 + Halina DZIURDZIA (od ucz. pogrz.)
18.00 + Stanisława PEŁCZYŃSKA (w r. śm.), 
++ Jan, Tadeusz, Jadwiga, Bronisława
PiĄtek 4.03.2022 r. św. kazimierza królewicza
7.00 + Józef GIL (4 greg.)
9.00 + Paweł KOCIK (1 r. śm.)
18.00 + Kazimierz ROSIŃSKI, ++ rodzice, 
rodzeństwo
soBota 5.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (5 greg.)
9.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 
Maryi za wszystkie zniewagi i obelgi
18.00 I) + Marzena MIŚTA
II) Dziękczynna z ok. 40 r. ur. Ilony, z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie dla całej Rodziny
niedziela 6.03.2022 r. 1 niedziela wielkiego 
Postu
7.30 + Józef GIL (6 greg.)
9.00 + Zuzanna SOBIECKA
10.30 ++ Stanisław GUL, ++ Teresa, Kazimierz 
URBANIAK
12.00 I) ++ Anna, Edward DZIEWIT, 
++ dziadkowie: Maria, Antoni DZIEWIT, 
++ siostry teściów: Anna, Adam KACZMAREK
II) + Maria POSPISZYL (50 r. śm.)
18.00 ++ Antoni, Róża KŁYSZEJKO
Poniedziałek 7.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (7 greg.)
9.00 + Józefa (k) SZAFRAŃSKA, ++ z rodz.
18.00 + Łucja PIOTROWSKA (od ucz. pogrz.)
wtorek 8.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (8 greg.)

9.00 + Antonina JAROSIK (od ucz. pogrz.)
18.00 + Józefa (k) BUKREJ (od ucz. pogrz.)
Środa 9.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (9 greg.)
9.00 ++ Piotr, Aniela WRÓBEL, ++ z rodz. 
WRÓBEL i JURCZYK
18.00 I) + Krystyna ŚLUSARCZYK
II) + Leokadia (k), Edward SOBCZYK, 
+ Kazimierz CHMIELEWSKI
czwartek 10.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (10 greg.)
9.00 ++ Janusz (30 r. śm.), Andrzej (20 r. śm.)
18.00 + Maria KLUSKA (od ucz. pogrz.)
PiĄtek 11.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (11 greg.)
9.00 + Jan BARTKOWIAK (35 r. śm.), + Helena 
BARTKOWIAK, ++ z rodz.
18.00 + Danuta WŁOSEK (od ucz. pogrz.)
soBota 12.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (12 greg.)
9.00 + Irena WALUS (4 r. śm.)
18.00 I) + Julia CZAJKOWSKA (10 r. śm.), 
++ rodzice, teściowie, ++ z rodz.
II) ++ Renata, Edmund
niedziela 13.03.2022 r. 2 niedziela 
wielkiego Postu
7.30 + Józef GIL (13 greg.)
9.00 + Józef SERWIN
10.30 O łaskę zdrowia, błog. Boże i opiekę 
Maryi dla rodziny KARGOL
12.00 I) ++ rodzice: Regina, Hipolit, + Józef 
MAJOWICZ
II) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
dary Ducha Świętego i opiekę Maryi dla 
Tomasza z ok. 50 r. ur.
18.00 + Józefa IDZI, Stanisław MOŚ
Poniedziałek 14.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (14 greg.)
9.00 ++ Katarzyna, Michał STROJEK, ++ z rodz.
18.00 + Stanisława (k) ZAWISNA (1 r. śm.), 
++ mąż i dzieci
wtorek 15.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (15 greg.)
9.00 ++ z rodz. BARANÓW, OLENCKICH, 
ROCICKICH, WOŁOCH, KOWALCZYKÓW 
i MALCÓW
18.00 + Franciszek JAŃCZAK (30 r. śm.)

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. mikołaja w Świebodzicach
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Środa 16.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (16 greg.)
9.00 + Stefania KLEKOWSKA (10 r. śm.)
18.00 + Marta KRUCZANOWSKA (od ucz. pogrz.)
czwartek 17.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (17 greg.)
9.00 + Józef WIERZYŃSKI (od ucz. pogrz.)
18.00 ++ Józef BUŁAT (3 r. śm.), ++ z rodz., 
++ Józef, Maria, Ryszard, Jan
PiĄtek 18.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (18 greg.)
9.00 + Anna BIEGŁY (3 r. śm.), ++ Rodzice: 
Leokadia, Zdzisław PILIPIONEK
18.00 + Łucja BALUK (4 r. śm.), + Julian 
BALUK (10 r. śm.)
soBota 19.03.2022 r. św. józefa 
oblubieńca nmP
7.00 + Józef GIL (19 greg.)
9.00 ++ Józef, Wojciech, ++ rodzice: Józef, 
Antonina
18.00 I) O Boże błog., potrzebne dary i łaski dla 
Ks. Proboszcza Józefa Siemasza w dniu 
imienin (od Róż Różańcowych)
II) O Boże błogosławieństwo, potrzebne dary 
i łaski dla pana Józefa Droździaka w dniu 
imienin (intencja od Róż Różańcowych)
niedziela 20.03.2022 r. 3 niedziela 
wielkiego Postu
7.30 + Piotruś RÓŻYCKI (9 r. śm.)
9.00 ++ Julia (20 r. śm.), Michał KOROPCZUK, 
++ rodzice i rodzeństwo
10.30 + Walenty WOŁODKO (3 msc. po śm.), 
++ rodzice
12.00 I) + Józef GIL (20 greg.)
II) + Ryszard MANIERAK, ++ Zbigniew, Wanda, 
Teodor IWANOWSCY
18.00 + Kazimierz JAROSZ (24 r. śm.), ++ z rodz.
Poniedziałek 21.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (21 greg.)
9.00 O zdrowie dla Krystyny, Rafała, Grażyny, 
Pawła, Piotra
18.00 W intencji Ks. Proboszcza Józefa 
Siemasza z okazji imienin i urodzin
wtorek 22.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (22 greg.)
9.00 + Łucja PENKALA (od ucz. pogrz.)
18.00 + Jan Lech WOROPAJ (40 r. śm.)
Środa 23.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (23 greg.)
9.00 + Helena MADZIAŁA (od ucz. pogrz.)
18.00 O zdrowie, Boże błog., potrzebne dary 
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla rodz. 
WIDULSKICH

czwartek 24.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (24 greg.)
9.00 + Stefania OCZKOWSKA (od męża, syna, 
córek z rodzinami)
18.00 O Boże błog., potrzebne łaski, dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla Krzysztofa 
w rocznicę urodzin
PiĄtek 25.03.2022 r. zwiastowanie Pańskie
7.00 + Józef GIL (25 greg.)
9.00 ++ Lech, Stanisław, Cecylia, ++ z rodz. 
OTRĘBÓW
18.00 + Irena KRZYSZKOWSKA, ++ z rodz. 
KRZYSZKOWSKICH i WALTER
soBota 26.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (26 greg.)
9.00 ++ Maria (8 r. śm.), Jan (35 r. śm.) 
KUROPATWA
18.00 I) + Mieczysław MISZTAL (21 r. śm.)
II) ++ Tadeusz, Zenon, Marian, Anna, Józef
niedziela 27.03.2022 r. 4 niedziela 
wielkiego Postu
7.30 + Józef GIL (27 greg.)
9.00 ++ Edward, Maria SOBIESCY, Józef, 
Waleria RAMOS
10.30 + Jerzy BUDNIK (1 r. śm.), + Eleonora 
BUDNIK (1 r. śm.)
12.00 I) ++ Zuzanna (4 r. śm), Marcin (4 r. śm.), 
Jerzy (16 r. śm.) DOLIŃSCY
II) ++ Jan (1 r. śm.), Maria WYDRYCH
18.00 ++ Adela, Edmund KUBIAK
Poniedziałek 28.03.2022 r.
7.00 + Józef GIL (28 greg.)
9.00 ++ Maria, Stanisław RZESZOWSCY, 
+ Zofia WYROBA, ++ Irena, Piotr WICIAK
18.00 + Janusz DYDERSKI (40 r. śm.), 
++ z rodz. DYDERSKICH
wtorek 29.03.2022 r.
7.00 Za dusze czyśćcowe, za które nikt się 
nie modli
9.00 + Łukasz PIOTROWIAK, ++ z rodz.
18.00 I) + Józef GIL (29 greg.)
II) + Józef KOŚCIELSKI i za dusze czyśćcowe
Środa 30.03.2022 r.
7.00 + Jadwiga SKAWIŃSKA (od ucz. pogrz.)
9.00 + Jadwiga SKAWIŃSKA (od bratowej 
Heleny Czyż z dziećmi)
18.00 + Józef GIL (30 greg.)
czwartek 31.03.2022 r.
7.00 + Leopold GARBALIŃSKI (od ucz. pogrz.)
9.00 + Alina GWIAZDA (od ucz. pogrz.)
18.00 + Anna MIŚTA (od rodz. MIROCHÓW)
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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, 1030 (z udziałem dzieci),  
1200 (suma), 1800 (z udziałem młodzieży)
• dni powszednie: 700, 900, 1800

• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu 
 małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 1200

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. 1200

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

• w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja

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

Proboszcz: ks. Józef Siemasz

Wikariusz: ks. Grzegorz Banda

Rezydent: ks. Jan Putyra

www.swmikolajswiebodzice.pl

sakrament chrztu św. przyjęli:
Igor Szczepan Kmita, 20 lutego

Bramę wieczności przekroczyli:
+ Maria Kluska zd. Krzyżewska, zm. 

1.02.2022 r., przeżyła 75 lat
+ Helena Madziała zd. Gutowska, 

zm. 3.02.2022 r., przeżyła 93 lata
+ Józef Wierzyński, zm. 4.02.2022 r., przeżył 79 lat
+ Marta Kruczanowska, zd. Szczerbińska, zm. 3.02.2022 r., 

przeżyła 96 lat
+ Bogusław Piotrowski, zm. 2.02.2022 r., przeżył 62 lata
+ Alina Gwiazda, zm. 5.02.2022 r., przeżyła 76 lat
+ Leon Piotrowski, zm. 9.02.2022 r., przeżył 75 lat
+ Anna Rozalia Miśta zd. Piaseczna, zm. 10.02.2022 r., 

przeżyła 90 lat
+ Jadwiga Wanda zd. Czyż, zm. 6.02.2022 r., przeżyła 86 lat
+ Leopold Garbaliński, zm. 7.02.2022 r., przeżył 82 lata
+ Wanda Florentyna Łuszczak zd. Przybyła, zm. 13..02.2022 r., 

przeżyła 86 lat
+ Andrzej Janusz Piotrowski, zm. 14.02.2022 r., przeżył 64 lata
+ Irena Danuta Franków, zm. 14.02.2022 r., przeżyła 75 lat
+ Magdalena Rapior zd. Kot, zm. 16.02.2022 r., przeżyła 92 lata
+ Alicja Beata Kowalczyk zd. Kulka, zm. 20.02.2022 r., 

przeżyła 57 lat

Święty michale 
a r c h a n i e l e ! 
wspomagaj nas 
w walce, a prze-
ciw zasadzkom 
i niegodziwości 
złego ducha bądź 
naszą obroną. 
oby go Bóg po-
gromić raczył, po-
kornie o to prosi-
my, a ty, wodzu 
niebieskich zastę-
pów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę 
dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą 
strąć do piekła. amen.

Warto odmawiać każdego dnia…


