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(cd. na str. 3)

Błogosławiona Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger
założycielka Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame

Bierzmowanie

fotoreportaż na str. 2

Założycielka Zgromadzenia Maria Teresa od Jezusa, jako niewiasta 
silna wiarą, stale szukająca Woli Bożej, zabiegała o jedność w naszej 
międzynarodowej wspólnocie i odpowiadała na naglące potrzeby czasu, 
szczególną troską otaczając dzieci oraz ubogich realizując dalekosiężne 
zamierzenia wychowawcze. W tych darach Ducha, danych Założycielce 
bł. Matce Teresie, Siostry rozpoznają rozwijający się stale charyzmat 
Zgromadzenia. Wiara i wspaniałomyślność przynaglały Matkę Teresę do 
głoszenia Dobrej Nowiny o Królestwie Bożym wszędzie dokądkolwiek 
była wzywana.

Już w 1847 r. pięć misjonarek Zgromadzenia ruszyło do Północnej 
Ameryki. W 1850 r. Siostry Szkolne de Notre Dame poszły do innych 
krajów Europy poza Bawarią. Siostry żyły przeważnie w małych wspól-
notach i pracowały w szkołach, przedszkolach i sierocińcach, głównie 
w okolicach wiejskich i ubogich. Stały się pionierkami w rozwoju dzie-
więtnastowiecznego systemu nauczania szkolnego, 
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(cd. ze str. 1) a w Ameryce Północnej przyczyniły się 
w sposób zasadniczy do organizacji systemu szkół 
parafialnych. (…) W dniu 9 maja 1879 r. Matka Teresa 
wypowiedziała Bogu swoje ostatnie „tak” na ziemi 
i dopełniając swojego ziemskiego posłannictwa ode-
szła do domu Ojca. Grób Matki Teresy znajduje się 
w pierwszym domu macierzystym Zgromadzenia 
w Monachium.

Bł. Matka Teresa gorąco pragnęła jedności wszyst-
kich w Bogu, oparła Zgromadzenie na fundamencie 
Eucharystii, zakotwiczyła je w ubóstwie i poświęciła 
Maryi. Duchowe rysy bł. Matki Teresy są obecne i dziś 
w życiu Sióstr Zgromadzenia. Duch Święty jest więzią 
łączącą siostry między sobą. Chrystus odnawia i pod-
trzymuje każdą siostrę Swą obecnością, która znaj-
duje najgłębszy wyraz w Eucharystii.

Celem życia Sióstr jest BÓG, bo tylko ON jest racją 
istnienia Zgromadzenia.

Być SioStrą zakonną to…
Codziennie wpatrywać się w Jezusa i uczyć się od 

Niego jak kochać tych do których mnie posyła.
s. M. Antonina

Żyć w głębokiej przyjaźni z Bogiem i budować dobre 
relacje z ludźmi, dzieląc się swoimi darami, czasem, 
tym wszystkim co Pan Bóg mi dał.

s. M. Chiara

Przyjmować miłość Boga i kochać. Być świadkiem 
Jezusa. Czynić Jezusa obecnym przez niesienie Go 
wszędzie w swoim sercu. Kochać Boga i ludzi sercem 
kształtowanym przez Maryję. „Maryjo, użycz mi Two-
jego Serca”.

s. M. Tobiasza

Służyć Bogu i ludziom, aby Jezus był bardziej mi-
łowany.

s. M. Sabina

9 maja 2022 r. – w rocznicę 
śmierci błogosławionej Założy-
cielki, a zarazem w dniu patro-
nalnym Zgromadzenia – Wy-
chowankowie oraz Pracownicy 
Domu Pomocy Społecznej dla 
Dzieci w Świebodzicach uczci-
li ten DZIEŃ wraz z Siostrami 
SSND: modlitwą i wspólnym 
radosnym spotkaniem.

 W majowe, wiosenne i słoneczne dni lubimy spo-
tykać się w naszym ogrodzie na modlitwie do NMP, 
na wspólnej zabawie i zajęciach rekreacyjnych.

Błogosławiona Maria Teresa od Jezusa Gerhardinger
założycielka Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame
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SioStra Maria antonina kratochwil SSnD
Maria Anna Kratochwil 

przyszła na świat w Witko-
wicach na Morawach 
21.08.1881 r. W wieku 
szkolnym została oddana 
pod opiekę Sióstr Szkol-
nych de Notre Dame 
w Bielsku-Białej. Maturę 
otrzymała w 1906 roku 
i jako młoda nauczycielka 
rozpoczęła pracę w Karwi-
nie k. Cieszyna. Mając 
19 lat zgłosiła się do Zgro-
madzenia. Po uzyskaniu 
kwalifikacji nauczycielskich 
i trzyletnim stażu nauczy-
cielskim rozpoczęła nowi-
cjat.

Życie zakonne
Śluby zakonne złożyła 27 września 1910 roku. 

Otrzymała imię Maria Antonina.
W roku 1917 rozpoczęła pracę szkolną we Lwowie, 

a w 1925 została mianowana przełożoną oraz kierow-
niczką internatu i szkoły podstawowej w Tłumaczu. 
W 1932 wróciła do Lwowa, by oprócz nauczania zająć 
się także formacją kandydatek Zgromadzenia.

ii wojna światowa
II wojna światowa zastała siostrę Antoninę w Miku-

liczynie. Na wiosnę 1940 roku wypędzono Siostry 
z klasztoru, a niedługo potem zaaresztowano i prze-
wieziono do więzienia śledczo-politycznego w Stani-
sławowie. Siostra Antonina czyniła wszystko, by 
chronić wspólnotę przed obezwładniającą beznadziej-
nością. Trudności i przykrości potrafiła znosić spokoj-
nie. Umiała przebaczać z głęboką wiarą, że nic nie 
dzieje się bez woli Bożej. Swym optymizmem i wiarą 
starała się wytwarzać ludzką atmosferę w tych nie-
ludzkich warunkach. Podczas pobytu w więzieniu 
siostra Antonina inicjowała modlitwę za prześladow-
ców. Była prawdziwym aniołem pocieszycielem dla 
współwięźniarek. Krzepiła je dobrym słowem i podno-
siła na duchu. Była aż kilkanaście razy poddawana 
przesłuchaniom. Wychodziła z nich nieludzko zmal-
tretowana, sponiewierana i pobita. A jednak nie skar-
żyła się. W swym cierpieniu widziała łaskę upodob-
nienia się do Jezusa. Zawsze wyciszona, delikatna 
i spokojna. Patrząc na nią współsiostry uczyły się od 
niej miłości, wiary i heroizmu. Po krwawym pobiciu 
przez strażnika więziennego, ciężko pobite ciało sio-
stry Antoniny było jedną wielką raną. Lekarz stwierdził 

z przekonaniem po skończonej obdukcji: „To jest 
męczennica”.

Na skutek ciężkich warunków więziennych, bole-
snych przeżyć, krwawych ran i choroby tyfusu S. An-
tonina zmarła kilka dni po zwolnieniu z więzienia, 
2 października 1942 roku.

wychowawczyni
Była wspaniałą nauczycielką: kompetentną i mądrą, 

pogodnego i pobożnego ducha. Kochały ją dzieci, 
cenili nauczyciele, chwalili rodzice.

Młode dziewczęta dostrzegały w niej klarowny obraz 
i wzór autentycznego świadka wiary. Zawsze zabie-
gała o dojrzewanie do prawdziwego człowieczeństwa. 
Potrafiła pracować bezkonfliktowo z ludźmi różnych 
orientacji światopoglądowych. W sytuacjach trudnych 
była rzeczniczką cierpliwego dialogu i kompromisu dla 
dobra wspólnego.

Wychowywała nade wszystko własną postawą 
i przykładem autentycznej modlitwy i ofiarnej służby 
innym.

Proces beatyfikacyjny
Siostra Maria Antonina Kratochwil została beatyfi-

kowana w grupie 108 Męczenników za wiarę (bisku-
pów, kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich) 
okresu II wojny światowej, w dniu 13 czerwca 1999 r. 
w Warszawie przez Ojca świętego Jana Pawła II. 
Święto 108 Męczenników, wśród których jest bł. Sio-
stra Maria Antonina jest obchodzone co roku 12 czerw-
ca. Wspominamy również bł. Siostrę Marię Antoninę 
w rocznicę jej śmierci – 2 października.
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Pomoc dla Ukrainy

Została zawieziona pomoc humanitarna wraz z au-
tem dla Ukrainy. Dziękuję wszystkim osobom zaan-
gażowanym w to dzieło. ks. Józef Siemasz

nabożeństwo majowe przy krzyżu Jubileuszowym
Jak co roku odprawiane było nabożeństwo majowe przy Krzyżu Jubileuszowym na os. Sudeckim. 
Bóg zapłać naszym parafianom i gościom za obecność i wspólną modlitwę ks. Józef Siemasz
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Żywe świadectwo mocy wspólnoty
Czy pamiętasz, jak powstała twoja wspólnota pa-

rafialna i jak wyglądała w niej pierwsza Msza? A może 
uczestnicząc w obrzędzie chrztu czy bierzmowania 
zastanawiałeś się, ilu nowych członków przyjęła two-
ja parafia w ciągu swojego istnienia? Jeśli należysz 
do starej parafii, o kilkusetletniej historii, to możesz 
przyjąć, że było to naprawdę mnóstwo ludzi, ale na 
pewno nie dasz rady ich policzyć. Dla mnie nie jest to 
trudne, ponieważ została mi dana łaska uczestnicze-
nia w pierwszej Mszy świętej odprawianej w mojej 
rodzinie parafialnej. Tą rodziną jest Misja Katolicka 
św. Gabriela w Wirginii, do której należę od samego 
po czątku.

GŁÓD Pana
Wszystko zaczęło się w zimny, lecz piękny wieczór 

Wigilii Bożego Narodzenia, kiedy około dwustu osób 
przeszło wietrznymi ulicami Manassas Park docierając 
do miejscowego domu kultury. Ks. Juan Puigbo, wi-
kary parafii Wszystkich Świętych w Manassas, zauwa-
żył palącą potrzebę coraz liczniejszej wspólnoty 
hiszpańskojęzycznych mieszkańców swojej parafii. 
Wielu z nich nie mówiło po angielsku, niektórzy nie 
posiadali również środków transportu, wszyscy jednak 
pragnęli Mszy świętej w języku hiszpańskim. Widząc 
ich głód ks. Juan poprosił proboszcza, ks. Boba Cilin-
skiego, o pozwolenie na zgromadzenie odpowiednie-
go wyposażenia, potrzebnego by odprawić dla nich 
pasterkę.

To właśnie tej nocy, w której świę tujemy pokorne, 
a zarazem pełne mocy przyjście na świat Zbawiciela, 
doświadczyliśmy narodzin nowej wspólnoty wiary. 
Zgromadzeni tak potężnie odczuli obecność Bożą że 
zwrócili się do ks. Boba, aby pomógł im zorganizować 
kolejne nabożeństwa po  hiszpańsku.

W następnym roku Msze święte w języku hiszpań-
skim odbywały się przez cały okres Wielkiego Postu. 
Tym razem były one sprawowane w sali gimnastycz-
nej tego samego domu kultury – mogącej pomieścić 
wszystkie osoby, które dowiedziały się o nich. Aby te 
Msze mogły się odbyć, wielu ludzi poświęciło wiele 
godzin na przygotowania. Na przykład Rolando i Mo-
rena Rodriguez przez kolejne tygodnie zajmowali się 
transportem nagłośnienia, a następnie ustawianiem 
wszystkiego, co było potrzebne do sprawowania litur-
gii – ołtarza, świec, krzeseł dla wiernych, głośników.

wiara, ktÓra UDziEla SiĘ innyM
Morena wspomina, że na początku jej rodzina po-

dejmowała to ogromne zadanie z lękiem, ale Bóg 
dawał im pokój. „Po wspólnej rodzinnej modlitwie 

uznaliśmy, że jest to nowy początek na naszej drodze 
wiary wspomina. – Najpierw baliśmy się, że popełnimy 
jakieś błędy, próbując zamienić salę gimnastyczną na 
godne miejsce kultu w ciągu zaledwie 45 minut. Wie-
dzieliśmy jednak, że Bóg jest z nami i prowadzi nas 
przez ks. Juana i innych posługujących nam księży. 
Podczas Wielkiego Postu nauczyliśmy się sprawniej 
działać jako rodzina. Dzięki temu, że zapoznaliśmy 
się z różnymi paramentami liturgicznymi i wiemy, jak 
się ich używa. Msza święta stała się dla nas bardziej 
zrozumiała”.

Radosna wiara nowej wspólnoty okazała się zaraź-
liwa. Coraz więcej ludzi zaczęło się angażować 
w przygotowanie liturgii. Chociaż wielu z nich od rana 
do nocy pracowało w dwóch miejscach, aby zapewnić 
skromne utrzymanie swoim rodzinom, pojawiła się 
spora liczba wolontariuszy. Wkrótce wyłoniła się po-
trzeba różnych posług skierowanych zarówno do 
wspólnoty, jak i na zewnątrz. W ich pełnienie angażo-
wały się całe rodziny, których członkowie posługiwali 
jako akolici, lektorzy, nadzwyczajni szafarze Komunii 
świętej, kantorzy czy chórzyści. Patrząc wstecz Mo-
rena Rodriguez wyznaje: „Nie przypuszczaliśmy, jak 
bardzo rozrośnie się nasza wspólnota, ale teraz wi-
dzimy, że Bóg posłużył się naszą pracą, aby stworzyć 
coś pięknego”. Uformowała się żywa wspólnota wiary.

Na Msze wielkopostne przychodziło tak wielu ludzi, 
że w kolejnym roku liturgie odbywały się już w każdą 
niedzielę. Umożliwiło to powstanie kolejnych posług, 
takich jak grupa modlitewna, która ma kluczowe zna-
czenie dla naszej misji, katechumenat dorosłych oraz 
inne programy formacyjne w języku hiszpańskim, 
a także bank żywności, z którego korzysta lokalna 
społeczność.

„DlaczEGo Ja?”
Jednym z pierwszych uczestników katechumenatu 

dorosłych był Raul Garda, który zgłosił się jedynie po 
to, by przygotować się do przyjęcia brakujących mu 
sakramentów. „Kiedy przyszedłem po raz pierwszy 
dowiedziałem się, że będę musiał przychodzić na 
spotkania raz w tygodniu. Był to dla mnie duży pro-
blem, ponieważ mam wiele obowiązków. Myślałem, 
że nie dam rady. Ale kiedy zacząłem dowiadywać się 
więcej o Panu, o wierze i o Kościele, bardzo mi się to 
spodobało” – wspomina.

Czas przygotowania do sakramentów oraz spotkań 
we wspólnocie sprawiły, że Raul dojrzewał w wierze 
i wzrastało w nim pragnienie bliskości Boga i służby. 
Po przyjęciu sakramentów uczestniczył regularnie 
w niedzielnych Mszach po pewnym czasie sam został 
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Jezus Chleb Życia

koordynatorem katechumenatu dorosłych. Dziś kieru-
je także innymi posługami w ramach Misji św.  Gabriela.

Zmieniło się nie tylko życie samego Raula, ale tak-
że jego rodziny. Jedna z córek już jako małe dziecko 
zaczęła śpiewać w chórze, a dziś pełni rolę pianistki 
i solistki. Dla wielu rozwój jej talentu, a także jej wiary 
jest potężnym dowodem na to, jak ważną rolę odgry-
wa ta wspólnota w życiu swoich członków.

„Nie czynimy tego wszystkiego z obowiązku, ale 
z miłości do Pana” – mówi Raul. Uważa, że jedną 
z największych łask zaangażowania w działania Misji 
jest wzrost wiary, jaki zauważa we własnej rodzinie. 
„Nie jesteśmy jedynie wspólnotą misyjną, ale rodziną 
wiary. Znamy każdą osobę z Misji św. Gabriela. Łącz-
ność z innymi członkami jest autentyczna, co ma dla 
nas ogromne znaczenie. Czasami zadaję sobie pyta-
nie: «Dlaczego ja?» i «Dlaczego moja rodzina?». 
I dochodzę do wniosku, że to Bóg nas szuka i chce, 
żebyśmy byli bliżej Niego”.

wy JEStEŚciE koŚcioŁEM
Nie tylko rodzina Raula doświadczyła pozytywnego 

wpływu wspólnoty. Miłość, jaką mamy ku Bogu i ku 
sobie wzajemnie poruszyła i zmieniła życie wielu in-
nych ludzi. Ta miłość jest tak mocna, że wyzwala w nas 
energię do angażowania się w prowadzenie innych 
do wiary. I Bóg błogosławi z mocą naszym wysiłkom! 
Ze względu na rosnącą liczbę uczestników niedziel-
nych Mszy świętych w 2017 roku została oficjalnie 
powołana Misja św. Gabriela. W tym czasie mieliśmy 
w niedziele jedną Mszę świętą, w której uczestniczy-
ło średnio tysiąc osób. Obecnie odprawiane są dwie 
Msze święte niedzielne, na których tłumy ludzi jedno-

czą się w radosnym uwielbieniu Bogu. A ich liczba 
wciąż wrasta.

Wielu ludzi przybywa do naszej wspólnoty dzięki 
informacjom przekazywanym z ust do ust, często 
dzięki osobistemu zaproszeniu przyjaciół, rodziny czy 
sąsiadów. Niezależnie od tego, na jakim etapie są 
nowoprzybyli, doświadczenie wspólnoty przybliża ich 
do Boga.

Dziś miłość Boga, miłość do Kościoła i miłość do 
naszej wspólnoty wciąż przyciągają wielu, którzy 
chcieliby postawić Chrystusa w centrum swojego 
życia, ale potrzebują w tym wsparcia. Kapłani i świec-
cy odwiedzający naszą Misję widzą wielopokoleniowe 
rodziny uczestniczące we Mszy świętej. Widzą, jak 
członkowie wspólnoty z radością świadczą pomoc 
sobie nawzajem oraz nowym osobom. Widzą zaan-
gażowaną wspólnotę, która razem wielbi Boga, for-
muje się i sprawuje liturgię. Goście mówią nam często: 
„Nie macie wprawdzie kościoła – budynku, ale wy sami 
jesteście żywym Kościołem”. Rozmawiając z ludźmi 
z Misji widzą, jak pozytywny może być wpływ wspól-
noty na osobisty rozwój wiary poszczególnych osób. 
Wszyscy jesteśmy świadomi, jak wiele jest jeszcze do 
zrobienia, ale wiemy także, że Bóg nas prowadzi, 
„wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy 
ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało” (1 Kor 12,13). 
Wiemy, że starając się żyć w jedności, włączamy się 
w niekończące poszukiwanie dusz przez naszego 
Boga. Wiemy wreszcie, że tak jak dziś radujemy się 
widząc, w jaki sposób Bóg przemienia życie ludzi tu, 
na ziemi, pewnego dnia rozradujemy się w niebie 
widząc, jak bardzo pomogliśmy sobie nawzajem 
w dojściu do celu naszej drogi.

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie 
wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. 
(...) Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowiecze-
go ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. 
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie 
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. 
„Szach-mat” – oznajmił mój dziadek z triumfującym 
uśmieszkiem. Mój dziadek miał wiele zalet – był mądry, 
pogodny, troskliwy i wesoły. Ale ogrywać się nie po-
zwalał. W szachach nie dawał mi żadnych forów. 
Wygrywałem tylko wtedy, kiedy się naprawdę posta-
rałem. Dziś bardzo mi go brakuje. Nauczył mnie, że 
w szachach, jak i w życiu, trzeba patrzeć szerzej, 
wybiegać myślą naprzód i od samego początku mieć 
w pamięci koniec.

Myślę, że podobnie postępuje z nami Bóg Ojciec. 
Zaprasza nas, abyśmy porzucili naszą krótkowzrocz-
ną, ziemską perspektywę i podnieśli wzrok na nasz 

ostateczny cel – życie wieczne z Nim. Pragnie, abyśmy 
wciąż zabiegali o coraz większe wzrastanie w cnocie. 
Nie pozwala nam spocząć na laurach, dopóki nie sta-
niemy się najlepszą wersją osoby, jaką On nas stwo-
rzył. A stworzył nas jako potencjalnych świętych, wie 
jednak, że aby nimi się stać, potrzebujemy mieć w so-
bie Jego życie. Dlatego właśnie dał nam Eucharystię.

SPoGląDaJąc Do PrzoDU i wStEcz
Jezus na krótko przedtem, nim nazwał siebie Chle-

bem Życia, nakarmił pięć tysięcy ludzi. Zapewnił po-
siłek swoim słuchaczom, aby nie musieli, zmęczeni 
i głodni, odbywać długiej wędrówki w poszukiwaniu 
żywności. Jednak kiedy później znowu Go szukali, 
ostrzegł ich, by nie starali się o pokarm, który ginie, 
ale o ten, który przetrwa „na życie wieczne”.

Jezus przypomniał im również czasy, kiedy Bóg 
Ojciec karmił Izraelitów manną na pustyni. Dlaczego? 
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Boży dar przymierza miłości

Chciał, aby sięgnęli pamięcią do innych sytuacji, 
w których Bóg karmił swój lud, podtrzymując jego siły 
podczas długiej wędrówki. Chciał, aby spoglądając 
wstecz, mogli docenić to, czego doświadczali teraz. 
Podobnie jak ma to miejsce w szachach, kiedy Mistrz 
jest zawsze o kilka ruchów do przodu, nawet jeśli 
jeszcze nie wszystkie pionki znalazły się na właści-
wych miejscach.

Podczas czterdziestoletniej wędrówki przez pusty-
nię Izraelici wołali do Boga o pokarm, a On zapewniał 
im go jak dobry Ojciec. Co rano na ziemi pojawiała się 
tajemnicza biała substancja, którą nazwano manną, 
od hebrajskiego wyrażenia „manhu” oznaczającego 
„co to jest?”. Była ona jadalna, w smaku podobna do 
chleba i bardzo pożywna. To dzięki codziennemu 
zaopatrzeniu w mannę Izraelici w końcu dotarli do 
Ziemi Obiecanej.

Jezus wiedział, że ludzie, którzy tak tłumnie wyru-
szyli za Nim na pustynię, będą potrzebowali pokarmu, 
toteż zapewnił im go, jak niegdyś Bóg Ojciec zapew-
nił Izraelitom mannę. Wezwał ich jednak również do 
tego, by wznosząc się ponad głód fizyczny odkryli 
w sobie także głód życia wiecznego. Wezwał ich do 
przemiany życia i poszerzenia horyzontów, do kon-
centrowania się nie tyle na bochenkach cudownie 
rozmnożonego chleba, ile na samym Jezusie. Tylko 
On, jako Chleb Życia, ma moc nakarmić ich w tym 
życiu i wskrzesić do życia wiecznego.

ŻyciE JEzUSa w naS
Wiemy, że zwyczajny pokarm, który spożywamy, 

podtrzymuje nasze doczesne życie. Ale czy w ten sam 
sposób myślimy o Eucharystii? A przecież właśnie 
w Eucharystii Jezus przekazuje nam swoje życie. 
Przyjęliśmy już Jego życie w momencie chrztu, ale 
wiemy, jak wymagająca potrafi być nasza codzien-
ność. Kochać tak, jak Jezus nas ukochał, może jedy-
nie ten, kto ma w sobie nadprzyrodzone życie Boga. 
Potrzebujemy go, aby walczyć z pokusami i grzechem, 
troszczyć się o potrzebujących i głosić Dobrą Nowinę. 
Potrzebujemy łaski Bożej, aby chrześcijaństwo prze-
trwało i rozwijało się w tym świecie.

Ale dar Ciała i Krwi Jezusa nie jest tylko na dzisiaj. 
Jest na wieczność. To właśnie obiecuje nam Pan – 
spożywając ten Chleb, będziemy żyć na wieki. Jakże 

mogłoby być inaczej, skoro płynie w nas życie same-
go Jezusa? Jego życie w nas przetrwa – a także i my, 
gdyż jesteśmy zjednoczeni z Panem.

Oto wielki dar Jezusa, Chleb Życia. Eucharystia nie 
jest czymś, co się nam należy, ani czymś, bez czego 
możemy się obejść. Jezus wzywa nas do wiary, że On 
jest Tym, którego zapowiadał Stary Testament, Tym, 
który wybawia nas z niewoli grzechu, podobnie jak 
Izraelici zostali wybawieni z niewoli egipskiej. On jest 
Tym, który podtrzymuje nas w drodze do Ziemi Obie-
canej, podobnie jak Izraelici byli podtrzymywani man-
ną na pustkowiu. On jest Tym, który przygarnie nas 
w dniu, kiedy dotrzemy do niebieskiej Ziemi Obiecanej, 
a my rozpoznamy Go, ponieważ będziemy mieć w so-
bie Jego życie. Oto przyszłość obiecana przez Pana 
wszystkim, którzy wierzą!

MoDlitwa i rEFlEkSJa
W tym tygodniu spróbuj spisać historię swojej rela-

cji z Bogiem. Nie musi być ona bardzo szczegółowa 
(możesz ją spisać w punktach), ale spróbuj zawrzeć 
w niej odpowiedzi na następujące pytania:

• Jak rozwijała się moja relacja z Bogiem do tej pory? 
W jaki sposób Pan troszczył się o mnie? Czy umiem 
dostrzec Jego obecność w wydarzeniach mojego 
życia? W jaki sposób Mu odpowiadałem? Czy odpo-
wiadałem Mu miłością i służbą?

• Jak wygląda moja relacja z Bogiem obecnie? 
W jaki sposób On działa we mnie? Czy umiem na 
bieżąco dostrzegać Jego obecność w tym, co mnie 
spotyka? Jak doświadczam Jego obecności w Eucha-
rystii?

• Jak widzę rozwój swojej relacji z Bogiem w przy-
szłości? W jakich dziedzinach najbardziej potrzebuję 
Jego łaski? Jak mogę głębiej doświadczyć Jego życia 
w sobie?

W najbliższą niedzielę zanieś Panu swoje odpowie-
dzi na te pytania do ołtarza, przyjmując Go w Komunii 
Świętej. Rozważając swoją relację z Panem, podzię-
kuj Mu za to, czego dokonał w twoim życiu po dziś 
dzień, i proś Go o to, czego potrzebujesz na przy-
szłość. Pamiętaj, że Komunia Święta jest chwilą naj-
głębszego zjednoczenia z Bogiem, jakiego możesz 
doświadczyć po tej stronie wieczności.

„A kiedy nadeszła pora, zajął 
miejsce u stołu i Apostołowie z Nim. 
Wtedy rzekł do nich: «Gorąco pra-
gnąłem spożyć tę Paschę z wami, 
zanim będę cierpiał. Albowiem 
powiadam wam: Nie będę już jej 

spożywać, aż się spełni w króle-
stwie Bożym».” „A gdy oni jedli, 
Jezus wziął chleb i odmówiwszy 
błogosławieństwo, połamał i dał 
uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedz-
cie, to jest Ciało moje». Następnie 

wziął kielich i odmówiwszy dzięk-
czynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie 
z niego wszyscy, bo to jest moja 
Krew Przymierza, która za wielu 
będzie wylana na odpuszczenie 
grzechów»”.
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„Zaakceptuj to szaleństwo” – 
przypomina mi często moja żona. 
Ta jej mądrość życiowa znajduje 
zastosowanie przy niemal każdym 
rodzinnym posiłku. To przedziwne, 
że my, rodzice, przez pierwszych 
kilka lat zachęcamy dzieci do cho-
dzenia i mówienia, a przez następ-
ne kilkanaście błagamy je, by 
usiadły i zachowywały się spokoj-
nie. Jednak bez względu na wszyst-
ko wiem, że nasze wspólne posiłki 
są darem, okazją do tego, by złożyć 
dziękczynienie Bogu, łamać chleb 
oraz podzielić się smutkami i rado-
ściami ze sobą nawzajem. I nawet 
jeśli nasze rodzinne spotkania przy 
stole nie wyglądają perfekcyjnie, to 
nie to jest najważniejsze. Bywa, że 
ktoś się spieszy, ktoś inny jest ziry-
towany lub coś mu nie pasuje albo 
nie smakuje, ale czyż inaczej wy-
glądała wieczerza paschalna, kiedy 
Izraelici przygotowywali się do 
ucieczki z Egiptu, spożywając ją 
w pośpiechu i zdenerwowaniu z po-
wodu niebezpiecznych okoliczno-
ści? I choć spożywana tak nerwowo 
i z niepokojem, dla narodu wybra-
nego stała się wydarzeniem prze-
łomowym, zmieniającym całe jego 
dotychczasowe życie. Z kolei 
Ostatnia Wieczerza, którą Pan 
Jezus spożywał z Apostołami, od-
bywała się w cieniu Jego zbliżającej 
się śmierci. A jednak właśnie pod-
czas tego spotkania – wspólnego 
posiłku – Bóg zapowiedział wielki 
dar Eucharystii.

PrzyMiErzE PrzyPiEczĘ-
towanE krwią JEzUSa

Pascha była – i jest po dziś dnie-
niem jednym z najważniejszych 
świąt w kalendarzu żydowskim. 
Doroczna celebracja Paschy upa-
miętnia wyjście Izraelitów z niewo-
li egipskiej. Zapowiadając dziesiątą 
plagę, jaką była śmierć wszystkiego 
co pierworodne, Bóg chcąc, by nie 
dotknęła ona ludu wybranego, po-
lecił każdej izraelskiej rodzinie, aby 
postarała się o baranka, zabiła go 
i spożyła jego mięso, a drewniane 
odrzwia domu pomazała jego 
krwią. Tej nocy anioł śmierci prze-
chodzący przez Egipt ominął 

wszystkie domy oznaczone krwią 
baranka. We wszystkich domach 
nieoznaczonych krwią zmarły pier-
worodne dzieci płci męskiej.

Pamiętając o tym kontekście, 
przejdźmy teraz do ewangelicznych 
opisów Ostatniej Wieczerzy. Oto 
Jezus jest wraz z dwunastoma apo-
stołami w wieczerniku, aby spożyć 
Paschę. Wszystko czynią zgodnie 
ze zwyczajem. Powtarzają sobie 
historię wyjścia z Egiptu, śpiewają 
Psalmy, spożywają mięso baranka 
z chlebem niekwaszonym i gorzki-
mi ziołami, w odpowiednich momen-
tach wyznaczonych przez tradycję 
wznoszą kolejne kielichy wina, oraz 
wspominają, jak wiemy okazał się 
Bóg wobec ich przodków.

Następnie dzieje się coś zdumie-
wającego: Jezus biorąc w dłonie 
ostatni kielich paschalny oznajmia 
nadejście Nowego Przymierza.

Po tym jak Izraelici przeszli Mo-
rze Czerwone i wyruszyli przez 
pustynię, Bóg zawarł z nimi przy-
mierze. Za pośrednictwem Mojże-
sza obiecał ich strzec i żywić, oni 
natomiast zobowiązali się do prze-
strzegania przykazań, zgadzając 
się być Jego szczególną własno-
ścią.

Teraz Bóg zawiera ze swoim lu-
dem Nowe Przymierze – przymie-
rze miłosierdzia, przeżywane pod 
prawem miłości i radości w Duchu 
Świętym. Zostanie ono przypieczę-
towane nie krwią zwierzęcia, ale 
Krwią Jego umiłowanego Syna. To 
Jezus stanie się ofiarnym Baran-
kiem. Celebracja Paschy rozpoczę-
ta podczas Ostatniej Wieczerzy 
w sali na górze zakończy się na 
krzyżu na Kalwarii. Jego śmierć 
stanie się dla nas nadzieją życia 
w wolności teraz i bramą do życia 
wiecznego w niebie.

Właśnie te wydarzenia wspomi-
namy i uobecniamy podczas każdej 
Mszy świętej. Wieczernik Wielkiego 
Czwartku jest tak blisko, jak nasz 
kościół parafialny, gdzie uczestni-
czymy w celebracji eucharystycz-
nej. Bóg ofiaruje nam przymierze 
miłości i daje nam szansę odnowie-
nia tego przymierza na każdej 
Eucharystii. Ofiaruje nam ten dar 

nawet codziennie! Komunia Święta 
jest tak nieodzowna dla naszego 
szczęścia, że papież Benedykt XVI 
postawił retoryczne pytanie: „Gdzie 
(...) znajduje się źródło chrześcijań-
skiej radości, jak nie w Euchary-
stii?”.

Wchodząc więc do kościoła naj-
bliższej niedzieli przypomnij sobie, 
jak wiemy jest twój Bóg. On nigdy 
nie opuści cię ani nie porzuci. Po-
sunął się niewyobrażalnie daleko 
– aż do oddania swego umiłowa-
nego Syna – dlatego, że cię kocha. 
Uczynił to dla każdego z nas i dla 
ciebie osobiście.

Jedyną narzucającą się sponta-
nicznie odpowiedzią jest dziękczy-
nienie i uwielbienie. Pamiętajmy, że 
dziękczynienie to po grecku wła-
śnie „eucharistia”. Lud Boży groma-
dzi się, by dziękować za ten wspól-
ny posiłek, który w dosłownym 
sensie jest darem z nieba.

MoDlitwa i rEFlEkSJa
• Przeczytaj opis Ostatniej Wie-

czerzy z Ewangelii Łukasza, rozdz. 
22 oraz z Ewangelii Mateusza, 
rozdz. 26. Wyobraź sobie, że sie-
dzisz przy stole razem z Jezusem 
i Jego uczniami. Jaki panuje tam 
nastrój? Jak reagują uczniowie na 
słowa Jezusa o Jego Ciele i Krwi?

• Podczas Mszy świętej składa-
my dziękczynienie Bogu za Jego 
wierność przymierzu miłości. 
W swojej modlitwie osobistej po-
święć trochę czasu na dziękczynie-
nie Bogu za wszystkie przejawy 
Jego miłość do ciebie. Możesz 
spróbować sporządzić listę Jego 
łask. Umieść na niej nie tylko wiel-
kie rzeczy, za które jesteś Mu 
wdzięczny, ale także wszelkie dro-
biazgi, przez które okazuje ci swo-
ją miłość na co dzień. Weź ze sobą 
tę listę na Mszę świętą i odczytaj ją 
po cichu po przyjęciu Komunii. 
Pozwól, by twoje serce wezbrało 
miłością i dziękczynieniem za to 
wszystko, co Bóg dla ciebie uczynił. 
Proś Go też o laskę zachowania 
w pamięci i sercu Jego wiernej, 
niezachwianej miłości do ciebie, 
gdy już przebrzmią słowa: „Idźcie 
w pokoju Chrystusa”.
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Święty antoni z Padwy
prezbiter i doktor kościoła

Niedziela, 5 czerwca, Zesłanie Ducha Świętego
Obecność Ducha Świętego nie mogła ujść uwagi nikomu ze zgromadzonych w Wieczerniku. Podmuch 

silnego wichru, płomienie ognia, Apostołowie mówiący obcymi językami... To, że wypełnia się Jezusowa 
obietnica zesłania Ducha Świętego, stało się absolutnie jasne. Jednak obietnica ta była przeznaczona 
nie tylko dla Apostołów, ale także dla nas. Niech więc ta wspaniała uroczystość będzie dla nas okazją, 
by prosić o nowe wylanie Ducha Świętego w naszym życiu.

Duchu Święty, Ty zstąpiłeś w językach ognia. Niech ogień Twojej miłości zapłonie w moim sercu. Daj 
mi miłość, która nigdy nie ziębnie, a także zapał do dzielenia się Twoim zbawczym przesłaniem ze 
wszystkimi, których dziś spotkam.

Duchu Święty, Ty udzieliłeś Apostołom darów potrzebnych do budowania Twojego Kościoła. Ja także 
do wypełniania swoich zadań potrzebuję darów, które mogę otrzymać jedynie od Ciebie daru mądrości, 
rozumu, rady i mocy; daru proroctwa, uzdrawiania i rozeznawania duchów. Wiesz, że proszę o te dary 
nie tylko dla siebie, ale także po to, by oddawać Ci chwałę i prowadzić do Ciebie innych. Na tym etapie 
mojego życia szczególnie proszę Cię to Ale jestem otwarty na wszystko, czego Ty zechcesz mi udzielić.

Duchu Święty, Ty otworzyłeś uszy Piotra, aby usłyszał przesłanie, które miał ogłosić. Otwórz i moje 
uszy, abym mógł Cię usłyszeć. Chcę być Twoim narzędziem – czynić to, do czego Ty mnie przynaglasz. 
Nie będzie to możliwe bez dostrojenia się do Twojego głosu, a więc pomóż mi wsłuchiwać się w Ciebie 
pośród hałasu i zgiełku tego świata.

Duchu Święty, napełnij dziś mocą swój lud, jak uczyniłeś to z uczniami w Wieczerniku. Obyśmy mogli 
wszyscy wspólnie głosić Dobrą Nowinę i budować Twoje królestwo na ziemi!

„Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij mnie Twoją miłością, łaską i wszelkimi darami”

Ferdynand Bulonne urodził się w Lizbonie w 1195 r. Pomię-
dzy 15. a 20. rokiem życia wstąpił do Kanoników Regularnych 
św. Augustyna, którzy mieli swój klasztor na przedmieściu 
Lizbony. Spędził tam dwa lata, po czym przeniósł się do klasz-
toru w Coimbrze, które to miasto, obok Lizbony, było drugim, 
najważniejszym ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego 
kraju. Tam zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne 
i w roku 1219 otrzymał święcenia kapłańskie.

W rok potem Ferdynand był świadkiem pogrzebu pięciu 
franciszkanów zamordowanych przez mahometan w Maroko. 
Przy tej okazji po raz pierwszy usłyszał o duchowych synach 
św. Franciszka z Asyżu i natychmiast wstąpił do nich w Oliva-
nez, gdzie osiedlili się przy kościółku św. Antoniego Pustelni-
ka. Z tej okazji Ferdynand zmienił swoje imię na Antoni. Za-
palony duchem męczeńskiej ofiary, postanowił udać się do 
Afryki, by tam oddać swoje życie dla Chrystusa. Jednak plany 
Boże były inne. Antoni zachorował śmiertelnie i musiał wracać 
do ojczyzny. Jednakże na Morzu Śródziemnym zastała go 
burza i zapędziła jego statek na Sycylię. W roku 1221 odby-
wała się w Asyżu kapituła generalna nowego zakonu. Antoni 
udał się tam i spotkał się ze św. Franciszkiem (+ 1226). Po 
skończonej kapitule oddał się pod władzę brata Gracjana, 
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prowincjała Emilii i Romanii, który mu wyznaczył erem 
w Montepaolo w pobliżu Forli. Czas tam spędzony 
Antoni wykorzystał na pogłębienie życia wewnętrzne-
go i dla swoich studiów. Ze szczególnym zamiłowa-
niem zagłębiał się w Pismo święte. Równocześnie 
udzielał pomocy duszpasterskiej i kaznodziejskiej. 
Sława jego kazań dotarła niebawem do brata Eliasza, 
następcy św. Franciszka. Ten ustanowił go general-
nym kaznodzieją zakonu.

Odtąd Antoni przemierzał miasta i wioski, nawołując 
do poprawy życia i pokuty. Dar wymowy, jego niezwy-
kle obrazowy i plastyczny język, ascetyczna postawa, 
żar i towarzyszące mu cuda gromadziły przy nim tak 
wielkie tłumy, że musiał głosić kazania na placach, 
gdyż żaden kościół nie mógł pomieścić słuchaczy. 
W latach 1225-1227 udał się z kazaniami do południo-
wej Francji, gdzie z całą mocą zwalczał szerzącą się 
tam herezję katarów (albigensów). Kiedy powrócił do 
Italii, na kapitule generalnej został wybrany ministrem 
(prowincjałem) Emilii i Mediolanu. W tym czasie napi-
sał Kazania niedzielne. W roku 1228 udał się do 
Rzymu, by załatwić pilne sprawy swojej prowincji. Z tej 
okazji papież Grzegorz IX zaprosił go z okolicznościo-
wym kazaniem. Wywarło ono na papieżu tak silne 
wrażenie, że nazwał Antoniego „Arką Testamentu”. 
Papież polecił mu wówczas, by wygłaszał kazania do 
tłumów pielgrzymów, którzy przybywali do Rzymu. Na 
prośbę kardynała Ostii Antoni napisał Kazania na 
święta. Wygłosił tam także kazania wielkopostne.

Po powrocie do swojej prowincji udał się do Wero-
ny, gdzie władcą był znany z okrucieństw i tyranii 
książę Ezelin III. Był on zwolennikiem cesarza i w spo-
sób szczególnie okrutny mścił się na zwolennikach 
papieża. Do niego wtedy należała także Padwa. An-
toni wiedział, że naraża własne życie, miał jednak 
odwagę powiedzieć władcy prawdę. Ku zdumieniu 
wszystkich tyran nie śmiał go tknąć i wypuścił cało.

Antoni obdarzony był wieloma charyzmatami – miał 
dar bilokacji, czytania w ludzkich sumieniach, proroc-
twa. Wykładał filozofię na uniwersytecie w Bolonii. 
W roku 1230 na kapitule generalnej zrzekł się urzędu 
prowincjała (ministra) i udał się do Padwy. Był zupeł-
nie wycieńczony, zachorował na wodną puchlinę. 
Opadając z sił, zatrzymał się w klasztorku w Arcella, 
gdzie przy śpiewie „O gloriosa Virginum” wieczorem 
w piątek, 13 czerwca 1231 roku, oddał Bogu ducha 
mając zaledwie 36 lat.

Jego pogrzeb był wielką manifestacją. Pochowano 
go w Padwie w kościółku Matki Bożej. W niecały rok 
później, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zali-
czył go w poczet świętych. O tak rychłej kanonizacji 
zadecydowały rozliczne cuda i łaski, jakich wierni 
doznawali na grobie św. Antoniego. Komisja papieska 
stwierdziła w tak krótkim czasie 5 uzdrowień z parali-
żu, 7 wypadków przywrócenia niewidomym wzroku, 

3 głuchym słuchu, 2 niemym mowy, uzdrowienie 
2 epileptyków i 2 wypadki wskrzeszenia umarłych. Kult 
św. Antoniego rozszedł się po całym świecie bardzo 
szybko. Grzegorz IX bullą „Cum iudicat” w 1233 roku 
wyznaczył dzień jego dorocznej pamiątki na 13 czerw-
ca. Sykstus V w 1586 r. włączył jego święto do kalen-
darza powszechnego Kościoła. Na życzenie króla 
Hiszpanii Filipa V Innocenty XIII w roku 1722 ustano-
wił 13 czerwca świętem dla całej Hiszpanii i podległej 
jej wówczas Ameryki Południowej. W Padwie zaini-
cjowano praktykę czczenia w każdy piątek śmierci 
św. Antoniego i we wtorek jego pogrzebu. W 1946 r. 
Pius XII ogłosił go doktorem Kościoła.

Św. Antoni Padewski jest patronem zakonów: fran-
ciszkanów, antoninek oraz wielu bractw; Padwy, Li-
zbony, Padeborn, Splitu; dzieci, górników, małżeństw, 
narzeczonych, położnic, ubogich, podróżnych, ludzi 
i rzeczy zaginionych. Na miejscu grobu św. Antoniego 
– Il Santo – wznosi się potężna bazylika, jedno z naj-
bardziej popularnych sanktuariów w Europie. Prze-
prowadzone w 1981 r. badania szczątków Świętego 
ustaliły, że miał 190 cm wzrostu, pociągłą twarz 
i ciemnobrązowe włosy. Na kolanach wykryto cienkie 
pęknięcia, spowodowane zapewne długim klęcze-
niem.

W ikonografii św. Antoni przedstawiany jest w ha-
bicie franciszkańskim; nieraz głosi kazanie, czasami 
trzyma Dziecię Jezus, które mu się według legendy 
ukazało (podobnie jedynie legendą jest jego kazanie 
do ryb czy zniewolenie muła, żeby oddał cześć Naj-
świętszemu Sakramentowi, by w ten sposób zawsty-
dzić heretyka). Jego atrybutami są: księga, lilia, serce, 
ogień – symbol gorliwości, bochen chleba, osioł, ryba.
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CZAS FEJKÓW

Fake news – co to jest?

Niedziela, 12 czerwca, Trójcy Przenajświętszej
Czyżby Jezusowi zabrakło czasu? Dlaczego nie powiedział uczniom wszystkiego, co miał im do po-

wiedzenia? Czy może Ostatnia Wieczerza przeciągnęła się zbyt długo?
Jezus doskonale panował nad czasem. Wiedział, że nadeszła Jego godzina – nie spadła ona na Nie-

go znienacka. Zawsze był przygotowany na wszystko, co miało nastąpić. Miał natomiast, jeszcze wiele 
do powie¬dzenia” swoim uczniom dlatego, że nie byli gotowi, aby to usłyszeć. Nie byli jeszcze w stanie 
tego zrozumieć. Potrzebowali czasu i doświadczenia – a także wiele pomocy Ducha Świętego.

I my, jak tamci uczniowie, musimy się jeszcze dużo nauczyć. Wciąż nie rozumiemy zbyt wiele z tego, 
czego uczy nas Jezus, i potrzebujemy pomocy Ducha, aby żyć tym, czego do końca nie rozumiemy. 
Klasycznym tego przykładem jest dzisiejsza uroczystość Trójcy Przenajświętszej. W każdą niedzielę 
wyznajemy, że wierzymy w jednego Boga w trzech Osobach Boskich, którymi są Ojciec, Syn i Duch 
Święty. Ale Trójca jest tajemnicą, której nigdy nie pojmiemy do końca. Jezus z pewnością ma nam  jeszcze 
wiele do przekazania o Trójcy Świętej, jak i na wiele innych tematów. Odsłania przed nami te tajemni-
ce stopniowo przez całe nasze życie, pod warunkiem że szczerze Go szukamy i otwieramy się na 
Jego Ducha.

Jak bardzo jesteśmy błogosławieni! Jezus z radością odsłania przed nami Boże prawdy i zapewnia 
nam wszystko, czego potrzebujemy, aby Go zrozu¬mieć. Pokonał grzech, który zaciemnia nasze umysły, 
przeszkadzając nam w szukaniu i poznawaniu Boga. I nie poprzestał na tym, ale jeszcze udzielił nam 
swego Ducha, który w nas żyje i pomaga nam zrozumieć prawdy naszej wiary. Dał nam też Kościół, 
a w nim Pismo Święte, sakramenty oraz braci i siostry, którzy nas kochają. A wszystko po to, abyśmy 
coraz głębiej poznawali Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Pan chce nauczyć nas o wiele, wiele więcej. On jest gotów. A ty?
„Ojcze, Synu i Duchu Święty, uczcie mnie swoich dróg”

Fake newsy – wpisy, wiadomo-
ści, kanały informacyjne, w których 
przekazywane dane okazują się 
nieprawdziwe lub przeinaczone. 
Celowo wprowadzają w błąd, szo-
kują i budzą kontrowersje. Granica 
między zwyczajną pomyłką pisar-
ską czy przejęzyczeniem, a fake 
newsem staje się coraz bardziej 
niejasna.

Rodzaje fake newsów:
1. Całkowita nieprawda – poda-

wane informacje są sfabrykowane, 
sprzeczne, nieprawdziwe.

2. Prawda jest sporna – fakty 
przedstawione są selektywnie bądź 
w odpowiednim kontekście, skut-
kiem czego odbiorca jest wprowa-
dzony w błąd.

3. Manipulacja cytatem – wypo-
wiedź jest umieszczona odpowied-
nim kontekście, tudzież usunięte 
zostaną zdania lub ich fragmenty, 
co powoduje zmianę sensu wypo-

wiedzi, a w konsekwencji wspiera 
określoną tezę.

Od wyborów w USA 2016 i 2020, 
poprzez wybuch pandemii COVID 
do wojny w Ukrainie media społecz-
nościowe na niespotykaną skalę 
zalewane są „fejkami”. Pierwsze na 
wielką skalę stały się „zwykłym” 
narzędziem kampanii politycznej. 
Kolejne podważały istnienie pan-
demii i w konsekwencji łatwiej było 
zniechęcać niedowiarków do 
szczepionek. Te odnoszące się do 
napaści Rosji na Ukrainę mają na 
celu przekonanie opinii światowej 
o celowości inwazji oraz potęgowa-
nie nastrojów antyeuropejskich, 
antyamerykańskich, antyukraiń-
skich i antypolskich. Bzdura goniła 
bzdurę. Ale skuteczność fake new-
sów jest nie do podważenia.

Podstawowym źródłem fake 
newsów są media społecznościo-
we. Te najpopularniejsze to: Face-

book, Twitter, LinkedIn, Instagram, 
Snapchat, TikTok, Pinterest, Red-
dit, YouTube i WhatsApp. Internet 
jest równie skutecznym instrumen-
tem do tworzenia i publikowania 
fake newsów. Warto pamiętać, że 
radio, telewizja i media drukowane 
to stare, sprawdzone miejsce 
umieszczania nieprawdziwych 
i nierzetelnych informacji. Nośniki 
te uważane są (głównie przez star-
sze pokolenie) za bardzo wiarygod-
ne.

Powodem powstawania fake 
newsów jest zaspokajanie potrzeby 
posiadania szybkich i najlepiej krót-
kich informacji oraz niechęć lub 
brak czasu na ich zweryfikowanie.

Odbiorca fake newsów jest za-
rzucany treściami z różnych półek, 
które zapychają określone grupy 
interesów (politycy, liderzy LGBT, 
pseudo-ekolodzy, przedsiębiorący, 
zwolennicy zdrowego trybu życia) 
i niezliczone inne. Nie brakuje tych, 
co liczą wyłącznie na oglądalność 
i określone, niemałe zyski z reklam. 
Ci publikują wszystko, co się w sie-
ci „sprzeda”. Wszyscy posuną się 
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najdalej jak to możliwe aby tworzo-
na przez nich rzeczywistość zosta-
ła „kupiona” i udostępniana dalej bo 
im więcej oglądających i udostęp-
niających tym bardziej staje się 
wiarygodna. Siedzi więc ich poten-
cjalna ofiara przed TV i ogląda 
nierzetelne programy, czyta koloro-
we gazety, surfuje po Internecie 
i karmi się „wiedzą” m.in. z Face-
booka, Twittera, plotkarskich porta-
li itp. Przecież tyle haczyków (fej-
ków) zostało rzuconych, że na 
któryś się nasz Kowalski czy No-
wak na pewno złapie. Zwolennik 
partii X bezkrytycznie będzie udo-
stępniał treści szkalujące partię Y 
i Z. Ten z partii Y odpłaci pięknym 
za nadobne i rzuci w sieć sfabryko-
waną lojalkę lidera nielubianej 
partii X. Przeciwnik określonej reli-
gii chętnie udostępnia treści godzą-
ce w uczucia jej wyznawców. Na 
burmistrzu z miasta F. nie zostawią 
suchej nitki, bo wydał decyzję na 
budowę oczekiwanej od lat obwod-
nicy w pobliżu powstałego 4 lata 

wcześniej niewielkiego osiedla. 
Z „dobrze poinformowanych źródeł” 
wiadomo, że wziął łapówkę. Nikt 
z odbiorców tego „fejka” nie będzie 
drążył tematu. Fakty są natomiast 
takie, że burmistrz nie miał wyjścia 
(zadziałała spec ustawa), a osiedle 
nie miało prawa powstać tam gdzie 
powstało. Cwany developer „prze-
konał” poprzedniego burmistrza 
i dostał pozwolenie na budowę. 
Domy szybko zbudował po czym 
zniknął, a burmistrz i jego urzędni-
cy mają postępowania karne. Twór-
cy, producenci, redaktorzy tych 
przekazów to często inteligentni 
ludzie, którzy manipulując opinią 
publiczną nadużywają słów: „obu-
rzenie”, „szok”, „skandal”, „niewia-
rygodne” czy też stwierdzeń „zrzuć 
10 kilogramów w trzy tygodnie”, 
„P. zapomniał wyłączyć telefon” 
lub „taka promocja się nie powtó-
rzy” itd.

Raport „Digital 2021” podaje, że 
typowy użytkownik mediów spo-
łecznościowych spędza w nich 

2 godziny i 25 minut i czas ten się 
co rok wydłuża. Więc „fejki” będą 
się sprzedawać. A tendencja do 
zapotrzebowania na krótkie i wręcz 
obrazkowe informacje tylko zachę-
ca grupy interesów do ich tworze-
nia. Przy okazji wielu szanowanych 
i wykształconych ludzi daje się 
nabrać na zawarte w nich treści 
i wystawia się na pośmiewisko.

Ryszard Stochła

https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/
rozpoznawanie-nieprawdziwych-

informacji
https://blendpr.pl/najpopularniejsze-

social-media-sprawdz-dane-i-trendy/

Polecam książkę pt.: „Siostra Łucja mówi o Fati-
mie. Wspomnienia siostry Łucji”.

Elwira Kirklo-Rusek

„Wspomnienie siostry Łucji” stanowią zadziwiają-
cy przekaz objawień Matki Bożej w naszych cza-
sach. Są żywym i najobszerniejszym dokumentem 
wydarzań w Cova da Iria. Czytelnika uderza prosty 
i bezpośredni opis, wrażliwość religijna autorki i za-
angażowanie jej w objawieniach. Opisy Łucji wywo-
łują w duszy czytelnika nowy, orzeźwiający klimat, 
płynący ze zrozumienia Ewangelii. Budzą nadzieję, 
której właśnie dziś tak bardzo ludziom potrzeba. 
dzięki wspomnieniom Łucji Fatima staje się tym 
właśnie źródłem, powiewem górskiego powietrza, 
które nas odświeża w naszej pielgrzymce do do 
Ziemi Obiecanej. Lektura tych wspomnień pomoże 
nam odzyskać spokój w dzisiejszym zbałamuconym 
świecie. Radosna nowina z Betlejem na nowo roz-
brzmiewa w Fatimie „Nie obawiaj się się, jestem 
Aniołem pokoju”.

Z tych właśnie powodów sięgnięto w opracowaniu 
po najodpowiedniejsze, o najbardziej aktualne wy-
mowie fragmenty, wybrane z pełnego zestawu do-

kumentów. Udo-
stępniono je za 
zgodą biskupa die-
cezji Leiria. Tłuma-
czenie oparto na 
portugalskim orgi-
nale i starano się 
o wierny przekład, 
uwzględniając du-
cha czasu i tamtej-
sze środowisko, 
niekiedy nawet 
kosztem popraw-
ności stylistycznej.

Tr z e b a  n a m 
jeszcze Bogu po-
d z i ę k o w a ć  z a 
szczególną łaskę-
,że można udostępnić polskim czytelnikom: „Wspo-
mnienia s. Łucji”, które przyczyniają się do lepszego 
poznania i głębszego ukochania matki naszego 
Pana i naszej Matki.

o. L. Kondor, kierownik procesu beatyfikacyjnego 
Franciszka i Hiacynty

kSiąŻki wartE PrzEczytania
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Życie jest jak pudełko 
czekoladek

Nam, wychowanym w ideałach demokracji, nie łatwo jest pojąc, jak wielkim wstrząsem były słowa 
dzisiejszego drugiego czytania dla członków pierwotnego Kościoła. „Nie ma już Żyda ani poganina” – czy 
to znaczy, że czczący bożków poganie mają być zrównani z tymi, którzy od wieków wyznają jednego 
Boga i którym On sam obiecał, że będą Jego szczególną własnością? „Nie ma już niewolnika ani czło-
wieka wolnego” jak zatem ma funkcjonować społeczeństwo, którego gospodarka jest oparta na niewol-
nictwie? „Nie ma już mężczyzny ani kobiety”, gdyż wszyscy są „synami Bożymi” i dziedzicami Bożych 
obietnic. Córka ma mieć takie same prawo do dziedzictwa jak syn? Żona ma być równa mężowi? Dla 
ówczesnych ludzi było to nie do pojęcia.

Podstawę do tak przedziwnej równości znajdujemy w proroctwie Zachariasza z dzisiejszego pierwsze-
go czytania: oto cały lud otrzyma „ducha łaski przebłagania”. Patrząc „na tego, którego przebili”, zapłaczą 
wszyscy bez wyjątku – każda rodzina, każdy mężczyzna i każda kobieta. Wszyscy ujrzą swój grzech. 
Wszyscy zobaczą Tego, którego ich grzech wyniszczył. I nie będzie to im obojętne. Będzie bolało jak 
żałoba po jedynaku. Każdy będzie opłaki¬wał swoje winy i nikt nie będzie miał suchych oczu.

Takie bolesne spojrzenie na samych siebie jest paradoksalnie wielką łaską, ale tylko dzięki temu, że 
Jezus nas zbawił. Oto jest droga wyjścia. Dobrze wiem, że nie jestem w porządku, ale wiem też, że Je-
zus umarł za mój i twój grzech. Złączeni z Nim przez chrzest, zostaliśmy usprawiedliwieni. Narodowość, 
płeć, pozycja społeczna to wszystko, co w świecie generuje głębokie podziały między nami, nie ma już 
żadnego znaczenia. Wszyscy jeste¬śmy grzesznikami, wszyscy zostaliśmy odkupieni krwią Jezusa 
i wszystkim nam daje On życie wieczne.

Ta perspektywa jest niezwykle wyzwalająca. Nie musimy już za wszelką cenę udowadniać sobie i dru-
gim, że jesteśmy w porządku. Nie musimy porównywać się z innymi. Nie musimy mieć kompleksów. 
Energię poświęcaną dotąd na obronę swojego wizerunku przed innymi i przed sobą samym możemy 
teraz poświęcić na służbę Bogu i ludziom.

Spróbujmy dziś spojrzeć na naszą rzeczywistość w świetle słów z Listu do Galatów. Pomyślmy o tych 
lu¬dziach, których uważamy za lepszych od siebie, i o tych, których uważamy za gorszych. I jeszcze raz 
wsłuchajmy się w słowa św. Pawła o tym, że wszyscy jesteśmy „kimś jednym w Chrystusie Jezusie”.

„Panie Jezu, pomóż mi zobaczyć mój grzech i Twoje miłosierdzie, abym wolny od porównywania się 
z innymi mógł służyć Ci w pokoju i radości”

Niedziela, 19 czerwca

„Życie jest jak pudełko czekoladek – nigdy się nie 
wie, na co się trafi” powiedział Forrest Gump bohater 
filmu, sprzed prawie 30 lat, o tym samym tytule w re-
żyserii Roberta Zemeckisa. Teoretycznie można się 
zgodzić ze słowami Forresta, ale coraz częściej od-
noszę wrażenie, że obecnie nikt nie chce odpowiadać 
za jakość tych słodyczy.

Współczesny świat mediów 
(telewizja, radio, Internet, ga-
zety) dostarcza nam coraz 
słabsze jakościowo czekolad-
ki. Wchodząc do księgarni 
widzimy kolorowe okładki 
rozmaitych książek. Między 
nimi królują biografie słynnych 
ludzi, romanse i kryminały. 

W telewizji jesteśmy atakowani nachalnymi reklama-
mi, dla których przerywnikiem jest film lub coraz to 
bardziej idiotyczne programy rozrywkowe. Odbiorniki 
radiowe non stop prezentują nam muzykę „artystów 
jednego sezonu”, którzy akurat zwyciężyli w popular-
nych programach łowiących młode talenty. W Interne-
cie prezentuje nam się „nowoczesny sposób myślenia” 

oparty tylko na przyjemno-
ściach, który ma zmienić nas 
w jeden z trybików pędzącego 
konsumpcjonizmu. Zewsząd 
jesteśmy atakowani nachalną 
reklamą. Na bilbordach i w skle-
pach pokazywany jest ideał 
współczesnego piękna – młoda 
kobieta w stroju Ewy. Coraz 
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Duchu Święty oświeć mnie
„Duchu Święty, oświeć mnie!” – po raz pierwszy 

usłyszałam te słowa trzydzieści lat temu, na lekcji 
religii w drugiej klasie szkoły średniej. Nasza katechet-
ka siostra Mary Agnes powiedziała nam, że kiedy 
przeżywamy trudne chwile – na przykład podczas 
testu – dobrze jest pomodlić się tym krótkim wezwa-
niem. 

W kolejnych latach słowa te przychodziły mi na myśl 
wiele razy. Pamiętam dobrze, jak po raz pierwszy 
pomodliłam się nimi szczerze podczas egzaminu na 
studiach i jak wiele spokoju przyniosła mi wówczas ta 
modlitwa. Po latach zrozumiałam, że siostrze Mary 
Agnes niekoniecznie chodziło o „test” w znaczeniu 
klasówki czy kolokwium; chodziło jej raczej o różne 
„testy” życiowe.

Od zawsze wiedziałam, że Duch Święty jest wciąż 
obecny pośród nas. Wiedziałam również, że nigdy nie 
wiadomo, kiedy i w jaki sposób zechce zainterwenio-
wać w naszym życiu. Podobnie jak wiatr „wieje tam, 
gdzie chce”, tak i Duch działa zgodnie z Bożym, a nie 
naszym planem. Choć jednak od dawna znałam tę 
prawdę umysłem, to w pełni zrozumiałam ją sercem 
dopiero wiosną 2017 roku, ponad dwadzieścia pięć 
lat po tym, jak po raz pierwszy usłyszałam od siostry 
Mary Agnes tamtą krótką modlitwę.

SMUtEk, zŁoŚć, aPatia
Z różnych przyczyn ja i mój mąż John przez pierw-

sze lata małżeństwa unikaliśmy ciąży. Kiedy następnie 

zaczęliśmy starać się o dziecko, moja pierwsza po-
twierdzona ciąża zakończyła się poronieniem. Ta 
strata była ciężarem, którym prawie z nikim się nie 
dzieliliśmy. Przeżywaliśmy smutek, złość, apatię i nie 
chcieliśmy wysłuchiwać życzliwych, ale mimo to ra-
niących komentarzy w rodzaju: „No cóż, na szczęście 
stało się to w miarę wcześnie”, „Czy problem był po 
twojej stronie, czy po jego?” lub „Będziecie znowu 
próbować?”. Zdecydowanie wolelibyśmy usłyszeć 
proste: „Przykro mi z powodu waszej straty” i otrzymać 
zapewnienie, że nasze dziecko jest w ramionach 
Boga.

Po roku nieudanych prób poczęcia dziecka zgłosi-
liśmy się do lekarza rodzinnego, który skierował nas 
do specjalisty. Dowiedzieliśmy się od niego, że w na-
szym przypadku jedyną szansą na posiadanie dziec-
ka jest pewien rodzaj sztucznej interwencji nieapro-
bowany przez Kościół.

Wcześniej byłam zdecydowana nie poddawać się 
tego rodzaju terapii. Zarówno John, jak i ja znaliśmy 
dobrze stanowisko Kościoła w tej kwestii, toteż natu-
ralnie mieliśmy wiele zastrzeżeń. Jednak nasze pra-
gnienie dziecka było tak silne, że postawiliśmy na 
pierwszym miejscu naszą wolę, a nie wolę Boga. 
Jednak nic z tego nie wyszło. Patrząc wstecz, uwa-
żam, że moje obiekcje, które czasami odczuwałam 
każdym włóknem mojej istoty, były głosem Ducha 
Świętego kierującym mnie na inną drogę. Po prostu 
wtedy nie chciałam Go słuchać. Wolałam pełnić wła-

częściej spotykam się z tym, że każdy kto sprzeciwia 
się „współczesnemu myśleniu”, traktowany jest przez 
owy świat, jako osoba zacofana, konserwatywna, a co 
za tym idzie niebezpieczna dla „współczesności”. 
Obecnie na ludzi, którzy robią znak krzyża przecho-
dząc koło kościoła, patrzy się jak na odmieńców. 
W mojej głowie zrodziło się pytanie: jak powinien 
zachowywać się dzisiaj katolik? Warto w tym miejscu 
przywołać jedną z piosenek Wojciecha Młynarskiego: 
„Róbmy swoje”, więc bądźmy uczciwi wobec innych, 
a będziemy również uczciwi wobec siebie. Nie wstydź-
my się przyklęknąć, nie wypierajmy się Boga, a kiedyś 
On nie wyprze się nas. Kochajmy go tak jak On nas 
umiłował. Oddajmy Mu nasze serce, zawierzajmy Mu 
nasze codzienne smutki i radości. „Współczesny 
świat” chce nam wybudować raj na ziemi, więc weźmy 
sobie do serca słowa Świętego Pawła: „ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka 
nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg 
tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2,9).

jr

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 
pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a ty, 
wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne du-
chy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. amen.

Warto odmawiać każdego dnia…
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MUFFiny na rÓŻnE SPoSoBy (przepisy na 12 sztuk)
MUFFiny z JaBŁkaMi i cynaMonEM

SkŁaDniki:
2 duże jabłka, 2 duże jaja, 250 g mąki 
pszennej, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, 1 łyżeczka cynamonu, 
100 g cukru brązowego, 
125 ml płynnego miodu, 60 ml jogurtu 
naturalnego, 125 ml oleju rzepakowego 
lub słonecznikowego, 30 g grubo 
posiekanych migdałów lub orzechów 
laskowych bez skórki  
(wszystkie składniki powinny być 
w temperaturze pokojowej)

Michałowa poleca

PrzyGotowaniE:
Umyte jabłka obrać, usunąć gniazda nasienne i pokroić 

w kostkę. W jednym naczyniu wymieszać jajka, olej, cukier, 
jogurt, miód do połączenia się składników. Następnie przesiać 
do nich mąkę, proszek do pieczenia i cynamon i również wy-
mieszać do uzyskania jednolitej masy. Na koniec dodać mig-
dały lub orzechy i pokrojone jabłka – całość wymieszać.

Ciasto przełożyć do 12 papilotek wyłożonych w formie na 
muffiny.

Piec w temperaturze 175 stopni, bez termoobiegu ok 20-25 
minut lub do tzw. suchego patyczka. Wyjąć i wystudzić na 
kratce.

MUFFiny BananowE z czEkolaDą
SkŁaDniki:
300 g mąki pszennej, 3 łyżeczki proszku 
do pieczenia, 220 g drobnego cukru 
do wypieków, 2 duże jaja, 60 ml oleju 
rzepakowego lub słonecznikowego, 
250 ml kwaśnej śmietany 12%, cukier 
waniliowy, 1 szklanka rozgniecionych, 
dojrzałych bananów, 130 g posiekanej 
czekolady gorzkiej, cukier puder do oprószenia  
(wszystkie składniki w temp. pokojowej)

PrzyGotowaniE:
W większym naczyniu umieścić składniki mokre: 

jajka, olej, kwaśną śmietanę, banany. Całość wymie-
szać rózgą kuchenną do połączenia składników. Do-
dać cukier i cukier waniliowy –  wymieszać. Bezpo-
średnio do naczynia przesiać składniki suche: mąkę 
i proszek do pieczenia – wymieszać do połączenia 
składników, nie dłużej. Na koniec dodać kawałki cze-
kolady i lekko wymieszać. Piec jak wyżej. Przed po-
daniem oprószyć cukrem pudrem.

MUFFiny JoGUrtowE z MalinaMi
SkŁaDniki:
300 g mąki pszennej, 2 łyżeczki proszku 
do pieczenia, pół łyżeczki sody oczyszczonej, 
130 g drobnego cukru, 2 duże jaja, 1 szklanka 
(250 ml) jogurtu naturalnego lub greckiego, 
pół szklanki oleju rzepakowego lub 
słonecznikowego, skórka otarta z 1 cytryny, 
350 g malin świeżych lub mrożonych

PrzyGotowaniE:
Jaja, olej, cukier, jogurt, skórkę z cytryny wymieszać 

do połączenia składników. Bezpośrednio do nich 
przesiać mąkę i proszek do pieczenia z sodą i znów 
wymieszać tylko do połączenia składników. Dodać 
maliny i delikatnie wymieszać. Piec jak wyżej. Muffiny 
można polukrować lub polać czekoladową polewą 
i ozdobić maliną. Smacznego!

sną wolę niż wolę Boga. Modlitwa: „Duchu Święty, 
oświeć mnie!” została zdławiona przez inne głosy.

„ktoŚ” a niE coŚ
Pod koniec roku 2015 – dokładnie w Niedzielę 

Gaudete – odkryłam, że jestem w ciąży! Były to nasze 
najradośniejsze święta Bożego Narodzenia. Jednak 
po nich nastąpił najgorszy Nowy Rok, kiedy straciliśmy 
nasze dziecko w wyniku kolejnego poronienia. Byliśmy 
zdruzgotani i odżyły w nas te same bolesne uczucia 
co poprzednio. Tylko tym razem pamiętaliśmy, żeby 
się pomodlić: „Duchu Święty, oświeć nas!”.

Koleżanka w pracy poleciła mi innego lekarza, któ-
ry powiedział, że naszą jedyną szansą jest zapłodnie-
nie in vitro. Nigdy wcześniej nie zamierzaliśmy się do 
tego posunąć, teraz jednak zaczęliśmy rozważać to 
na poważnie. Zanim jednak podjęliśmy rozstrzygające 
kroki, oboje poczuliśmy, że coś każe nam wstrzymać 
się z decyzją. Teraz wiemy, że nie było to „coś”, ale 
„Ktoś” – Duch Święty.

Kilka miesięcy później siedziałam w swoim gabine-
cie Uniwersytetu Georgetown z całą stertą papierów 
– spraw domagających się natychmiastowego zała-
twienia. Ksiądz z mojej parafii miał właśnie wygłosić 
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Niedziela, 26 czerwca
Wśród wierzących w Galacji zaczęły pojawiać się napięcia. Wielu z nich pod wpływem ludzi z zewnątrz 

doszło do przekonania, że poganie, chcąc iść za Jezusem, muszą przyjąć całe Prawo Mojżeszowe. 
Odwrócili się więc od nauki Pawła, który głosił, że do włączenia w Ciało Chrystusa wystarczy wiara, 
chrzest i dar Ducha Świętego.

W odpowiedzi Paweł napisał niezwykle emocjonalny list. Dał w nim upust swemu rozgoryczeniu i ubo-
lewaniu nad tym, że jego bracia i siostry obrócili się przeciwko sobie – a także przeciwko Ewangelii, 
którą im głosił.

Paweł widział, że przyjęcie fałszywej nauki przez Galatów przynosi złe owoce. W miejsce pokoju, ra-
dości i miłości, które dotąd panowały w ich wspólnocie, zaczęła pojawiać się niezgoda, rywalizacja, 
egoizm i zazdrość. Sytuacja nabrzmiała do tego stopnia, że Apostoł musiał ich upomnieć, by się „wza-
jemnie nie zjedli”. A stało się to dlatego, że przestali żyć według Ducha, który jednoczy lud Boży w miło-
ści i pokorze.

Fragment ten mówi nam coś bardzo istotnego: jak realne i ważne jest dzia¬łanie Ducha Świętego! Jest 
On czymś więcej niż zdaniem w Credo i słowami wypowiadanymi przy żegnaniu się znakiem Krzyża 
Świętego. On jest miłością Bożą wlaną w nasze serca. Jest głosem Boga przekonującym nas, że jeste-
śmy dziećmi Bożymi. Jest mocą Bożą, która kruszy nasze serca i uczy nas wzajemnie się miłować. Idź 
więc za radą Pawła i uważaj, by nie wpaść w pułapkę usiłowania życia wiarą o własnych siłach, bez 
pomocy i łaski Ducha Świętego. Poproś Ducha Świętego, aby pomógł ci uwielbić Boga na dzisiejszej 
Mszy świętej. Słuchaj Jego głosu w ciągu dnia. Idź za Jego natchnieniami. A On będzie uczył cię kochać 
ludzi, których masz wokół siebie.

„Przyjdź, Duchu Święty i napełnij mnie miłością i łaską!”

wykład na naszej uczelni i coś – czy raczej „Ktoś” – 
przynaglił mnie, by odłożyć pracę i pójść go posłuchać. 
Podczas rozmów kuluarowych po wykładzie spotka-
łam lekarza, który był zwolennikiem naturalnego pla-
nowania rodziny. Nie zamierzałam wprawdzie opowia-
dać mu swojej historii, ale gdy zaczęliśmy rozmawiać, 
nie umiałam się powstrzymać.

Lekarz skontaktował nas z innymi specjalistami, 
którzy rozumieli naszą sytuację. W ciągu sześciu 
miesięcy zdiagnozowano u mnie brak fazy lutealnej 
typu 2, co oznaczało, że mój organizm nie produkuje 
wystarczającej liczby hormonów potrzebnych do pod-
trzymania ciąży. Nasi nowi lekarze uznali za cud, że 
w ogóle doszło do poczęcia. Zaordynowali rów-
nież  terapię, która nie kłóciła się ze stanowiskiem 
Kościoła.

Diagnoza ta przyniosła mi ulgę, ale także wzbudzi-
ła frustrację i złość. Ulżyło mi, że nie zrobiłam nic ta-
kiego, co mogło spowodować poronienie czy niepłod-
ność. Ale jednocześnie byłam wściekła na poprzednich 
lekarzy, którzy bez wahania narazili nas na emocjo-
nalne, fizyczne i finansowe skutki sztucznych techno-
logii reprodukcyjnych, nie próbując nawet dociec 
źródła problemu.

Po wielu rozmowach John i ja uznaliśmy jednak, że 
złość nie może tu mieć ostatniego słowa. Dzięki po-
mocy Ducha Świętego postanowiliśmy iść dalej i nie 
dać się uwięzić w niewoli gniewu. Wiemy, że bezpłod-
ność i strata ciąży to ciężar, który wiele par dźwiga 
samotnie. Mamy nadzieję, że nasza historia pomoże 

innym znaleźć pociechę w Duchu Świętym i wytrwale 
szukać rozwiązania.

UFnoŚć w DUchU
Jesteśmy świadomi tego, że obecnie przeszkodę 

na drodze do rodzicielstwa stanowi już także nasz 
wiek, i wiemy, że prawdopodobnie nigdy nie doczeka-
my się biologicznego potomstwa. Co to oznacza dla 
nas jako dla małżeństwa?

Wciąż wracamy do modlitwy: „Duchu Święty, oświeć 
nas!”. Wciąż też jest w nas pragnienie dziecka, ale 
ufamy, że Bóg pomoże nam stworzyć taką rodzinę, 
jaką mamy być w Jego planach.

Od lat bardzo bliski jest mi werset z Pisma Święte-
go: „Z całego serca Panu zaufaj, nie polegaj na swo-
im rozsądku”. Przypomina mi on słowa Modlitwy 
Pańskiej: „Bądź wola Twoja”. To nie nasza wola i nie 
nasze rozumienie poprowadzi Johna i mnie do wypeł-
nienia Bożego planu dla naszej rodziny, ale wola 
i mądrość Boga.

Być może nasza historia nie będzie miała szczęśli-
wego zakończenia w postaci poczęcia i donoszenia 
ciąży. Jednak będzie to zakończenie pełne pokoju. 
Ufamy, że Duch Święty przeprowadzi nas przez trud-
ne chwile. On wciąż przypomina nam, że jesteśmy 
rodziną, niezależnie od tego, czy mamy żyjące dzieci. 
Wiemy, że On, w ten czy inny sposób, uczyni nasze 
życie owocnym. Dlatego nie przestajemy się modlić 
słowami: „Duchu Święty, oświeć nas!”.

Myślę, że siostra Mary Agnes byłaby dumna.
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ŚroDa 1.06.2022 r.
7.00 + Maria DZIEWIEC (od ucz. pogrz.)
9.00 Dziękczynna w intencji dzieci i wnuków, 
z prośbą o błogosławieństwo Boże, potrzebne 
łaski i opiekę Matki Bożej
18.00 + Zenon JASZCZUK (16 greg.)
czwartEk 2.06.2022 r.
7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
9.00 + Zenon JASZCZUK (17 greg.)
18.00 + Zofia TCHURZEWSKA DIAKOWSKA
PiątEk 3.06.2022 r.
7.00 + Maria BALDYS (od ucz. pogrz.)
9.00 + Kazimiera (k) SZYMCZAK (od GAWLIKÓW 
i POLAKÓW)
18.00 I) + Zenon JASZCZUK (18 greg.)
II) + Longin ELMANOWSKI
SoBota 4.06.2022 r.
7.00 + Janina WIETRZYŃSKA (od ucz. pogrz.)
9.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
18.00 I) + Zenon JASZCZUK (19 greg.)
II) + Julian (12 r. śm.), Krystyna PRZYBYLSCY
niEDziEla 5.06.2022 r.
7.30 + Zenon JASZCZUK (20 greg.)
9.00 ++ Katarzyna, Józef WOJACZEK, 
++ z rodz. WOJACZEK i ŁABA
10.30 I) ++ Janina, Piotr GRYBIEL, 
++ z rodz. BARTOSZEK
II) ++ Marta, Stanisław
12.00 I) ROCZNICA I KOMUNII ŚW.
II) + Zofia STAWIARSKA (1 r. śm.)
18.00 ++ Antoni, Róża KŁYSZEJKO
PoniEDziaŁEk 6.06.2022 r.
7.00 + Barbara MAŁEK (od ucz. pogrz.)
9.00 + Władysław ZARADNY (21 r. śm.), + Lucja 
ZARADNA (4 r. śm.), ++ rodziców
18.00 + Zenon JASZCZUK (21 greg.)
wtorEk 7.06.2022 r.
7.00 + Zenon JASZCZUK (22 greg.)
9.00 ++ Franciszek, Bronisława (k) BEŁCZĄSCY
18.00 ++ Aniela, Antonina, Ewa, Tomasz, 
Zbigniew, Piotr WOZOWCZYK, ++ z rodz.
ŚroDa 8.06.2022 r.
7.00 + Zenon JASZCZUK (23 greg.)
9.00 + Janina BECZEK (od ucz. pogrz.)

18.00 + mąż Henryk ZAWADZKI (1 r. śm.), 
++ rodzice: Dioniza i Władysław
czwartEk 9.06.2022 r.
7.00 + Zenon JASZCZUK (24 greg.)
9.00 ++ Rodzice: Waleria (k), Franciszek, 
Helena, Marian, Feliks
18.00 Dziękczynna z okazji urodzin Katarzyny. 
O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego 
i opiekę Matki Najświętszej
PiątEk 10.06.2022 r.
7.00 + Zenon JASZCZUK (25 greg.)
9.00 ++ Maria, Władysław KONCEWICZ
18.00 ++ Władysława, Józef ŁACEK, 
++ Stanisław, Maria BYCZUK, ++ Jan, Irena 
BOGUŚ
SoBota 11.06.2022 r.
7.00 Zbigniew MIŻYŃSKI
9.00 + Zenon JASZCZUK (26 greg.)
18.00 Aniela GĄSIOR (7 r. śm.)
niEDziEla 12.06.2022 r.
7.30 + Dariusz FALKIEWICZ
9.00 + Zenon JASZCZUK (27 greg.)
10.30 W dniu urodzin i imienin Joanny, Adama 
i Krzysztofa, o Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Najświętszej oraz dary Ducha Świętego 
na każdy dzień życia
12.00 I) ++ z rodz. JAROŃSKICH: Jadwiga, 
Andrzej, Wacław, Katarzyna, ++ z rodz. 
DZIDUCHÓW: + Stefania, Jan, Aleksander, 
Mieczysława, Stanisław, + Katarzyna WOLF
II) ++ Marian RYSZAWY (2 r. śm.)
18.00 ++ rodzice: Anna, Stanisław BYRA, 
++ rodzeństwo z żonami, + mąż Jerzy
PoniEDziaŁEk 13.06.2022 r.
7.00 O błogosławieństwo Trójcy Świętej i Maryi, 
o zbawienie i dary Ducha Świętego 
dla Małgorzaty KLECHA
9.00 + Zenon JASZCZUK (28 greg.)
18.00 INTENCJE FATIMSKIE
wtorEk 14.06.2022 r.
7.00 + Maria
9.00 + Zenon JASZCZUK (29 greg.)
18.00 + Ryszard WIECZOREK (15 r. śm.), 
++ rodzice: Zofia, Paweł

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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ŚroDa 15.06.2022 r.
7.00 + Emilia ŚWIĄDER (od ucz. pogrz.)
9.00 + Zenon JASZCZUK (30 greg.)
18.00 O potrzebne łaski, zdrowie, 
błogosławieństwo Boże, łaskę wiary dla Moniki 
z okazji urodzin
czwartEk 16.06.2022 r. Boże ciało
7.30 + Bożena CIEPLAK (od ucz. pogrz.)
9.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary 
Ducha Świętego dla Przemysława 
KONIECZNEGO w 50 r. ur.
10.30 + Władysława (k), + Tadeusz ŁUGOWSCY
18.00 + Julianna SZCZEPAŃSKA (8 r. śm.)
PiątEk 17.06.2022 r.
7.00 + Henryk MIROSŁAW (od ucz. pogrz.)
9.00 + Zbigniew KIEŁTYKA (od Stanisławy 
Wiśniewskiej)
18.00 + Bożena KOWALEC
SoBota 18.06.2022 r.
7.00 + Wiesława (k) KEMPIŃSKA (1 r. śm.)
9.00 + Anna MIŚTA (1 greg.)
18.00 I) + Edmund MIŚTAL (19 r. śm.)
II) + Regina (5 r. śm.)
niEDziEla 19.06.2022 r.
7.30 Dziękczynna w intencji rodziny OKOWIŃSKICH
9.00 + Helena KWIATKOWSKA (6 miesiąc 
po śmierci)
10.30 + Józefa (k), Ludwik ROMANÓW
12.00 I) + Anna MIŚTA (2 greg.)
II) ++ Stefania ZAWADA (9 r. śm.), ++ z rodz. 
MASŁOWSKICH, ŁAZARZ, Katarzyna, 
Stanisława (k)
18.00 Dziękczynna z okazji 5 r. ślubu Ilony 
i Nolana, o potrzebne łaski, zdrowie 
i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Matki Bożej
PoniEDziaŁEk 20.06.2022 r.
7.00 + Tadeusz KUŹMIŃSKI (od ucz. pogrz.)
9.00 + Anna MIŚTA (3 greg.)
18.00 + Bożena CIEPLAK (od Marii Karolak 
z rodziną)
wtorEk 21.06.2022 r.
7.00 + Marcin GRATKOWSKI (od ucz. pogrz.)
9.00 + Anna MIŚTA (4 greg.)
18.00 ++ rodzice: Jadwiga, Stefan GULAK i zm. 
z rodz. POZNAŃSKICH, + mąż Andrzej
ŚroDa 22.06.2022 r.
7.00 + Anna MIŚTA (5 greg.)
9.00 + Stefan SUŁKOWSKI

18.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy i światło Ducha 
Świętego dla Łukasza
czwartEk 23.06.2022 r.
7.00 + Anna MIŚTA (6 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (3 r. śm.)
18.00 + Tadeusz SZYMCZYK (20 r. śm.), 
++ Aniela, Józef
PiątEk 24.06.2022 r.
7.00 + Anna MIŚTA (7 greg.)
9.00 + Stefania OCZKOWSKA
18.00 I) W intencji ks. Jana PUTYRY (z ok. imienin, 
od Róż Różańcowych)
II) ++ Jan, Janina (k) KOŚCIELSCY
SoBota 25.06.2022 r.
7.00
9.00 + Anna MIŚTA (8 greg.)
18.00 + Norbert (20 r. śm.)
niEDziEla 26.06.2022 r.
7.30 Dziękczynno-błagalna w intencji Marii 
w 80 r. ur.
9.00 ++ Władysława (k), Antoni KOSIŃSCY, 
Janina DĘBSKA
10.30 ++ Janina, Władysław, Eugeniusz 
PIEKARSCY
12.00 I) ++ Stanisława (k), Edmund RYBSCY
II) ++ Jan, Maria WYDRYCH
18.00 + Anna MIŚTA (9 greg.)
PoniEDziaŁEk 27.06.2022 r.
7.00 Za Elżbietę, o uzdrowienie z ciężkiej 
choroby, opiekę Maryi i Boże błogosławieństwo
9.00 ++ Janina, Ryszard LUC
18.00 + Anna MIŚTA (10 greg.)
wtorEk 28.06.2022 r.
7.00 + Bożena CIEPLAK (od Marii Karolak 
z rodziną)
9.00 + Mariusz HINC (23 r. śm.), ++ z rodz.
18.00 + Anna MIŚTA (11 greg.)
ŚroDa 29.06.2022 r.
7.00 ++ Paweł KOCIK, Antonina, Franciszek, 
Władysław
9.00 + Anna MIŚTA (12 greg.)
18.00 + Władysław KOŚCIELSKI i za dusze 
czyśćcowe
czwartEk 30.06.2022 r.
7.00 + Emilia ŚWIĄDER
9.00 + Anna MIŚTA (13 greg.)
18.00 + Barbara SZKAŁUBA (4 r. śm.)
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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:
Maya Rozańska, 28.05.2022 r.

Bramę wieczności 
przekroczyli:
+ Emilia Halina Świąder, zm. 11.05.2022 r. przeżyła 91 lat
+ Bożena Danuta Ciepłak, zm. 5.05.2022 r. przeżyła 77 lat
+ Henryk Mirosław, zm. 12.05.2022 r. przeżył 90 lat
+ Marcin Ryszard Gratkowski, zm. 16.05.2022 r. przeżył 21 lat
+ Tadeusz Kuźmiński


