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Nasz nowy wikariusz: ks. Michał Gibek

Wakacje – z Bogiem, czy bez?

Ksiądz Michał Gibek urodził się 28 września 1992 roku. 
Pochodzi z parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła 
w Bystrzycy Kłodzkiej.

W 2011 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Po-
wstańców Śląskich w Bystrzycy Kłodzkiej.

W 2013 roku rozpoczął formację w Wyższym Seminarium 
Duchownym Diecezji Świdnickiej, jednocześnie rozpoczynając 
sześcioletnie studia teologiczno-filozoficzne na Papieskim 
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – specjalność kapłańska.

W 2018 roku obronił pracę magisterską, z teologii dogma-
tycznej, pod tytułem: „Angelologia według Szenudy III”, pod 
kierunkiem ks. dra hab. Jarosława Lipniaka, uzyskując tytuł 
magistra teologii.

8 maja 2018 roku przyjął święcenia diakonatu z rąk JE bpa 
Adama Bałabucha, biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej.

24 maja 2019 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk JE 
bpa Ignacego Deca, biskupa świdnickiego, w katedrze pod 
wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Wacława 
Męczennika w Świdnicy.

Jako neoprezbiter, z dniem 1 lipca 2019 roku, został skiero-
wany do pracy duszpasterskiej w parafii pod wezwaniem Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wałbrzychu.

Decyzją JE bpa Marka Mendyka, z dniem 27.06.2022 roku, 
został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii pod we-
zwaniem św. Mikołaja w Świebodzicach.

Jak co roku, dzieci i młodzież 
najczęściej z rodzicami spędzają 
wolny czas. Często są to też pierw-
sze i kolejne wyjazdy na kolonie, 
obozy i inne coraz bardziej wyrafi-
nowane sposoby spędzania waka-
cji. Dla bardzo wielu jest to pozna-
wanie atrakcyjnych zakątków na-
szego kraju. Liczna grupa młodych 
ludzi rusza z rodzinami zwiedzać 
europejskie miasta i kurorty.

Czy w Polsce, czy innych zakąt-
kach naszego globu rodacy pędzą 
wypoczywać odpowiednio przygo-
towani, z odliczoną ilością gotówki 
oraz ubezpieczeni od następstw 
nieszczęśliwych wypadków.

Cel jest jeden odpocząć i nabrać 
sił do kolejnych 10 miesięcy nauki. 
Rodzice natomiast próbują na chwi-
lę zapomnieć o obowiązkach do-
mowych, zawodowych. Często pod 

nieobecność dzieci próbują zapo-
mnieć o trudzie obowiązków wy-
chowawczych.

I wszystko jest OK. Teoretycznie, 
TAK. Temu służą wakacje.

Praktycznie natomiast wakacje 
to dla wielu, wielu młodych ludzi 
i ich rodzin czas na przerwę od ży-
cia sakramentalnego. To tak jakby 
na wakacjach Boga nie było. Skoro 
nie ma pracodawcy, 
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(cd. ze str. 1) nauczyciela, rodzica 
(bo jestem na kolonii, obozie lub 
jestem za granicą), to daję sobie 
również czas na wypoczynek od 
Jezusa, Maryi, pacierza, spowiedzi 
i mszy. Wrócę wyspowiadam się 
i znowu będzie wszystko na właści-
wych torach. Ale skoro przez czas 
wakacji zrobiłem Jezusowi w swo-
im sercu wolne, to łatwo się domy-
ślić, kto chętnie zajmie to miejsce. 
I wówczas wakacje są czasem na 
niewłaściwych torach. Zarówno dla 
młodych ludzi jak i dla ich rodzin. 
Na nic fotki opalonych twarzy i ciał 
z Wenecji, Barcelony, Grecji. Na nic 
zdjęcia radosnych rodzin spod Ka-
tedry w Kołobrzegu, Gdańsku, 
Gnieźnie czy na Wawelu skoro 
przez dwa tygodnie nie znalazły 
one czasu na wspólną mszę świę-
tą. Nagle katedry, bazyliki czy oka-
załe kościoły stają się wyłącznie 
obiektami turystycznymi. Wchodzą, 
byle jaki znak krzyża, szybkie fotki 
na pamiątkę i znikają. Jak jest prze-
wodnik, to trwa to dłużej. Ten przy-
bliża turystom historię obiektu sa-
kralnego. Niestety widok najczę-
ściej młodych ludzi poraża. Prze-
wodnik z niewielką grupą zaintere-
sowanych ludzi wykonuje swoją 
pracę, a młodzież sprawdza 
w smartfonach, gdzie spędza wa-
kacje Kasia i Staszek i czy też mają 
taką kichę, że trzeba łazić po ko-
ściołach i słuchać kto namalował 
tam obrazy.

Wakacje czy urlop na niewłaści-
wych torach zaczyna się już w po-
ciągu, samochodzie lub samolocie. 
Przestajemy być mili, uprzejmi. 
Rodzice i ich pociechy nie widzą, 
że obok stoi kobieta w ciąży. Trochę 
dalej z grawitacją walczy starsza 
kobieta. Zapłacili za bilet w Kole-
jach Dolnośląskich, czy SKM 
w Trójmieście, to mają prawo sie-
dzieć. Nic to, że nastoletni Paweł 
jest piłkarzem i ma mocniejsze nogi 
niż babcia, czy kobieta w 8 miesią-
cu ciąży. Rodzice nie reagują więc 
pociecha jest usprawiedliwiona. 
Wystarczająco nagania się za piłką, 
aby w wakacje nie dać nóżkom 
odpocząć. To tylko mały przykład 
wakacyjnych zachowań. Zakłóca-
nie nocnej ciszy. Brak szacunku dla 
personelu hoteli, pensjonatów i in-

nych miejsc wypoczynku. Naduży-
wanie alkoholu rodzi określone 
konsekwencje. Często rodzina 
wraca pociągiem, bo tata stracił 
prawo jazdy za zbyt szybka jazdę 
lub po spożyciu alkoholu. Nieprze-
strzeganie regulaminów na plażach 
strzeżonych jest powszechne. Ką-
piel w akwenach gdzie jest to za-
bronione również. Topielcy są tego 
świadectwem. Katalog wakacyj-
nych szaleństw jest wiele dłuższy. 
A może niekoniecznie trzeba wal-
czyć o miejsce na plaży blisko 
mola. Wystarczy zainwestować 
w spacer i 300-400 metrów dalej 
rozłożycie swoje koce i parawan 
w dowolnie wybranym miejscu 
zdobywając upragniony spokój. Na 
każdą niedogodność znajdzie się 
rozwiązanie. Najwyżej na drugi rok 
spędzicie urlop w górach lub nad 
jeziorami, a w tym zminimalizujecie 
niedogodności.

Cóż, urlop bez Boga, to urlop 
stracony. Poranny pacierz o wscho-
dzie słońca. Pewnie zabrzmi to 
abstrakcyjnie. Ale może warto 
spróbować. Czemu podczas dłu-
giego spaceru plażą nie zafundo-
wać sobie i rodzinie wspólnej mo-
dlitwy lub choćby koronki. Msza 
w okazałej katedrze na długo za-
padnie w pamięci. Bycie uprzej-
mym, towarzyskim, kulturalnym nie 

Wakacje – z Bogiem, czy bez?
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Maryja objawia się i dziś

boli, a pozwala właściwie nałado-
wać fizyczne i duchowe akumula-
tory. Tym, którzy wynajdują sposo-
by aby unikać np. mszy świętej 
w czasach smartfonów to się nie 
uda. Liczne aplikacje poinformują 
was gdzie jest najbliższy kościół, 
o której jest msza itd., itd. Na 
YouTube zmówicie dziesiątkę ró-
żańca ze świętym Janem Pawłem 
II. Internet, to studnia bez dna rów-
nież dla katolików.

Więc nie róbcie wakacji Jezuso-
wi. Spędźcie z nim tyle czasu ile się 
da. Może to być czas refleksji, za-
nurzenia się w Bogu.

Ryszard Stochła
PS. Na drugi rok może wyruszy-

cie z bliskimi na sierpniową piel-

grzymkę na Jasną Górę. Żadna 
tam zagranica, żadne samoloty, 
hotele i all inclusive – namiot, ko-

cher, dobre buty i macie wakacje 
z Jezusem w drodze do Maryi!

Wielu ludzi słyszało o objawieniach maryjnych 
w Medjugorje. Jednak mało kto słyszał o tych z Tre-
vignano Romano, które podobnie jak w Medjugorje 
wciąż trwają. Trevignano Romano jest niewielkim 
włoskim miasteczkiem oddalonym o 50 kilometrów od 
Rzymu. Matka Boża objawia się włoszce Giselli Car-
dii każdego 3 dnia miesiąca na wzgórzu Tre Vigne 
podczas odmawiania różańca. Z tego powodu, że 
Maryja po dziś dzień ukazuje się widzącej z Trevigna-
no Romano, Kościół jeszcze nie może uznać tych 
objawień. Jest to sytuacja łudząco podobna do spra-
wy z Medjugorje. Biskup diecezji Civita Castellana, do 
której należy Trevignano Romano, nigdy oficjalnie nie 
podważył autentyczności tych objawień.

Jak się to zaczęło?
Gisella Cardia wraz z mężem chcieli podziękować 

za łaskę małżeństwa, w tym celu udali się na piel-
grzymkę do Medjugorje. Tam kupili figurę Matki Bożej 
i wrócili z nią do Włoch. Po powrocie figurka zaczęła 
z siebie wydzielać olej. Następnie doszło do pierw-
szego objawienia w 2016 roku. Wkrótce po tym wy-
darzeniu figurka Maryi zaczęła płakać tak samo jak 
obraz Jezusa Miłosiernego, który również znajduje się 
w tym samym mieszkaniu. Przez pierwsze pół roku 
na rękach Giselli objawiały się różne napisy. W miesz-
kaniu włoskiego małżeństwa te różne napisy ukazy-
wały się również na ścianach i drzwiach. Następnie 
widoczne stały się stygmaty na całym ciele Giselli, 
które pojawiają się podczas całego Wielkiego Postu 
po dziś dzień.

Gisella Cardia w Polsce
W maju 2021 r. Maryja przekazywała orędzia wi-

dzącej Giselli w Polsce. Treść jednego z nich jest 
następująca: „Moje umiłowane dzieci, dziękuje, że 
jesteście tutaj zjednoczeni na modlitwie w tym szcze-
gólnym dniu. Drogie dzieci, tak jak w Fatimie proszę 
was, abyście się nawrócili jak najszybciej, bo to jest 
czas zakończenia. Dzieci moje, dzisiaj pocieszyliście 
Moje Niepokalane Serce waszą wiarą. Bądźcie 
 mocni, a Bóg obiecuje Moją boską opiekę. Teraz was 
błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. 
Amen.”

Treścią innego majowego orędzia z Polski jest: 
„Moje ukochane dzieci, dziękuje, że zgromadziliście 
się tutaj na modlitwie, i że usłuchaliście mojego we-
zwania w waszym sercu. Moje dzieci, czasy, które się 
zbliżają, i do których podążacie, będą ciężkie, będą 
pełne bólu. I to jest powód, dla którego ja zstępuję na 
ziemię. Aby zjednoczyć wszystkie moje dzieci rozpro-
szone po całym świecie. Moje dzieci, błagam was, 
miejcie miłosierdzie nad moim Jezusem, który teraz 
bardziej niż kiedykolwiek jest przeklinany i traktowany 
źle. To ciągle go biczuje bez żadnego zmiłowania. 
Moje drogie dzieci, wkrótce przyjdzie człowiek, który 
będzie wyniesiony przez wszystkie narody, będzie się 
o nim mówiło dobrze przez wielkich tego świata, ale 
on będzie Antychrystem. Ten czas jest blisko. Prze-
śladowanie będzie miało początek już we wszystkich 
krajach świata. Ale wy się nie bójcie, bo ja będę ciągle 
z wami aby was ochraniać. Moje dzieci, proszę was, 
nie bójcie się prawdy i waszej wiary. Proszę was, 
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SPaCer hiStoryCzNy Po ŚwiebodziCaCh

„Mojżesz i Eliasz (…) mówili o Jego odejściu” (Łk 9.30-31)
Biedny Piotr! Owszem, był świadkiem przemienienia Jezusa i z pewnością oglądanie Jego chwały oraz 

rozmawiających z Nim Mojżesza i Eliasza było dla Niego ogromnym, budującym przeżyciem. Przespał 
jednak pewną niezwykle ważną część tego wstrząsającego wydarzenia.

Co takiego stracił? Łukasz podaje, że Piotr i jego dwaj towarzysze, Jakub i Jan, „snem byli zmorzeni” 
(Łk 9, 32), gdy dwóch niebiańskich gości rozmawiało z Jezusem. Piotr nie usłyszał więc tego, co Mojżesz 
i Eliasz mówili o zbliżającym się odejściu Jezusa – Jego śmierci i zmartwychwstaniu (Łk 9,31).

Pomyślmy, jak ważną rozmowę przespał Piotr! Mogła mu ona pomóc przygotować się na zgorszenie 
ukrzyżowania i zrozumieć, dlaczego Jezus chciał i musiał przyjąć krzyż. Piotr zrozumiałby głębiej, na 
czym polega Boży plan zbawienia – i jaka jest jego własna rola w tym planie. Zrozumiałby również, że 
odejście Jezusa da wolność wszystkim, którzy jej zapragną.

Nic dziwnego, że po przebudzeniu Piotr nie miał pojęcia, w jaki sposób uczcić to, co właśnie zobaczył. 
Proponując postawienie trzech namiotów dla Jezusa, Mojżesza i Eliasza, próbował zatrzymać ich na 
górze w chwalebnej postaci. Gdyby jednak posłuchał rozmowy o odejściu Jezusa, zrozumiał– by, że jest 
On równie chwalebny w niebiańskim blasku, jak i w akcie oddania siebie na krzyżu. Pojąłby też, że krzyż 
jest drogą do chwały dla wszystkich idących za Panem.

Za każdym razem, gdy stajesz przed Bogiem na modlitwie, ty także masz okazję Go posłuchać – 
w tekstach Pisma Świętego, w refleksji nad wydarzeniami dnia czy przypominając sobie słowa bliskich. 
Nie zasypiaj więc! Niech twój „duchowy słuch” będzie nastawiony na Pana. Nawet jeśli będzie to po 
prostu odczucie pokoju czy myśl, która wzbudzi w tobie współczucie dla kogoś przeżywającego trudno-
ści, przyjmij to jako znak, że Jezus naprawdę chce z tobą rozmawiać!

„Panie, jak dobrze jest mi przebywać z Tobą! Otwórz moje uszy i serce, abym mógł Cię usłyszeć.”

Sobota, 6 sierpnia Przemienienie Pańskie

abyście ciągle szli według Ewangelii. Teraz was zo-
stawiam z moim macierzyńskim błogosławieństwem 
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.”

Nowy dogmat maryjny?
Maryja w Lourdes mówiła o sobie: „Jestem Niepo-

kalane Poczęcie”. Matka Boża w Trevignano Romano 
powiedziała, że jest Współodkupicielką świata. 
W uznanych częściowo przez Kościół objawieniach 
z Amsterdamu, Maryja prosi o ustanowienie tego do-
gmatu. „Matka Boża nie pozostawia wątpliwości: je-
śli dogmat o Współodkupicielce zostanie ustanowio-
ny, na świecie zapanuje pokój.” mówi ks. Grze-

gorz Bliźniak, który jest przyjacielem widzącej Giselli 
Cardii.

Przesłanie z trevignano romano
Maryja z Jezusem wzywają nas do nagłego nawró-

cenia, bo koniec jest blisko. Nie chodzi tu o koniec 
świata lecz o koniec czasów, które znamy. Koniec 
czasów powinien być rozumiany jako wszystkie rzeczy 
anormalne które się wydarzają np. wojny, epidemie 
czy próba odebrania ludziom wolności przez możnych 
tego świata. Matka Boża chce abyśmy się nie bali. 
Jeżeli będziemy trwać w Łasce uświęcającej nic nam 
nie grozi.

17 lipca odbył się spa-
cer historyczny po Świe-
bodzicach, w ramach serii 
wycieczek z przewodni-
kiem po Aglomeracji Wał-
brzyskiej organizowanych 
przez Lokalną Organiza-
cję Turystyczną Aglome-
racji Wałbrzyskiej. Spacer 
po Świebodzicach prowa-
dzili Adrian Sitko oraz 
Tomasz Merchut. To już 
drugi spacer z serii. Trasa 

spaceru „Czekoladowe 
Świebodzice” prowadziła 
następujące w miejsca: 
ZPC Śnieżka, kościół 
św. Jana (nieistniejący), 
brama bolkowska (nieist-
niejąca) przy ul. Sienkie-
wicza, mury obronne, 
kościół św. Mikołaja, kryp-
ta Hochbergów, plac Jana 
Pawła II – dawne pomniki 
oraz brama świdnicka, 
pałac Seidlów, browar, 
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biblijne abC

staw „Warszawianka”, 
dworzec kolejowy (nowy), 
park miejski, pałac Kram-
stów, dworzec kolejowy 
(stary), ratusz, kościół pw. 
św. Piotra i Pawła.

Dzięki uprzejmości 
księdza kanonika Józefa 
Siemasza, turyści odwie-
dzający Świebodzice mie-
li możliwość obejrzenia 

jednych z najważniej-
szych zabytków w mie-
ście – kościoła pw. Świę-
tego Mikołaja oraz znaj-
dującej się przy nim kryp-
ty Hochbergów.

Obecny kościół został 
odbudowany w 1810 
roku, po pożarze z 1774 
roku, który strawił prawie 
całe miasto. W kościele 

znajdują się organy świd-
nickiej firmy Schlag & 
Söhne oraz witraże autor-
stwa Richarda Süssmu-
tha.

W pomieszczeniu nad 
kryptą Hochbergów znaj-
dują się obecnie dwa 

sarkofagi – Zuzanny von 
Schaffgotsch i Jana Hen-
ryka I von Hochberg. 
Trzeci sarkofag, Heleny 
von Gellhorn, znajduje się 
w renowacji. Pozostałe 
sarkofagi czekają na swo-
ją kolej.

Czytanie Biblii w życiu każdego chrześcijanina jest 
niezwykle ważne. Każdy ma własny sposób na roz-
ważanie danego fragmentu, jednak chcielibyśmy 
podzielić się pewnym schematem tego, jak można to 
zrobić.

• Pomódl się do Ducha Świętego o Jego obecność 
i o Jego dary na czas rozważania Pisma Świętego

• Otwórz Biblię na losowo wybranej stronie i prze-
czytaj konkretny rozdział lub werset

• Do rozważania danego fragmentu możesz użyć 
zasady 5 palców:

1. Kciukiem często życzymy sobie powodzenia, 
wyrażamy swoje zadowolenie (choćby i słynne face-
bookowe „lubię to!”) i tu pytanie: Czy w przeczytanym 

fragmencie znajdujesz jakieś konkretne wskazówki 
dla własnego życia, dzięki którym uda się choć trochę 
pogłębić relację z Jezusem? (Uwaga! Zniechęcenie 
może się już z pewnością pojawić – czytaj tekst po-
woli tyle razy, dopóki nie odpowiedz sobie na to pyta-
nie)

2. Palcem wskazującym często komuś grozimy, 
szczególnie wtedy, gdy ów ktoś zrobi coś złego… 
Zastanów się nad tym, co tekst mówi o grzechu i nad 
czym przestrzega cię Chrystus

3. Palec środkowy, to ten, który stanowi niejako oś 
dłoni. Można powiedzieć, że wokół niego wszystko się 
obraca… Zastanów się nad tym, jaka jest główna myśl 
przeczytanego fragmentu? Co jest jego sednem?

4. Palec serdeczny, to ten, na który zakładamy 
obrączkę – symbol miłości… Pomyśl, co w danym 
fragmencie wywołuje miłość? Jakie słowa trafiają do 
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„Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12,48)
Co byś zrobił, gdyby powierzono ci milion złotych z poleceniem zorganizowania banku żywności dla 

ubogich? Czy zatrzymałbyś te pieniądze dla siebie i przeznaczył na kupno luksusowego samochodu czy 
wycieczkę do egzotycznych miejsc? Z pewnością nie, lecz zabrałbyś się do pracy, starając się mądrze 
zarządzić tymi pieniędzmi, aby nakarmić jak największą liczbę głodnych!

Oczywiście jest mało prawdopodobne, aby ktoś powierzył ci milion złotych, ale Bóg powierzył ci coś 
nieskończenie cenniejszego – dar wiary. I nie chce, abyś zatrzymał go tylko dla siebie. Jak mówi Jezus 
w dzisiejszej Ewangelii: „Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie” (Łk 12,48). Co więc masz 
uczynić z tym bezcennym darem? Poszukajmy sugestii w dzisiejszej Ewangelii.

Po pierwsze, wprowadzajmy wiarę w czyn. Wierni słudzy z przypowieści oczekują powrotu swego 
pana, aby mu „zaraz otworzyć, gdy nadejdzie” (Łk 12,36). Jezus pragnie, byśmy byli przygotowani na 
Jego powtórne przyjście. A także byśmy gorliwie oczekiwali Jego przyjścia do naszych serc już w tym 
życiu. Trwajmy więc wiernie na modlitwie, wsłuchujmy się w Jego głos i bądźmy gotowi uczynić wszyst-
ko, o co nas poprosi.

Po drugie, bądźmy gotowi dzielić się z innymi darem wiary. Wiemy, że Pan pragnie, byśmy pomagali 
innym w poznawaniu Jego miłości. Jednak w wirze codziennego życia łatwo ulegamy rozproszeniom 
i dajemy się pochłonąć sprawom tego świata, a wówczas często marnujemy nadarzające się nam okazje 
do dzielenia się wiarą. Bądźmy więc na nie uważni i wyczuleni.

Powierzono nam bardzo wiele – więcej niż zdajemy sobie sprawę. Prośmy więc dziś – i każdego dnia 
– o łaskę wiernego wypełniania tego, co do nas należy. Obyśmy okazali się dobrymi sługami, wiernie 
oczekującymi powrotu Pana!

„Panie, dziękuję Ci za to, że powierzyłeś mi wielki dar wiary”

Niedziela, 7 sierpnia

ciebie najmocniej? Jak Jezus chce przekazać, że cię 
kocha?

5. Zgięty mały palec może nam przypominać „znak 
zapytania”… Jakie pytania, przychodzą ci więc do 
głowy? Czego nie rozumiesz? O co chciałbyś się 
zapytać Jezusa?

• Na koniec zapisz sobie najważniejsze myśli i po-
dziękuj Duchowi Świętemu za Jego obecność

• A teraz żyj Słowem Jezusa! Okazuj Go innym. 
Bądź jak On!

bóG  
– kiM dla MNie JeSt?

Na kartach Pisma Świętego możemy odnaleźć nie 
tylko informacje dotyczące nauk Jezusa. Z wielu frag-
mentów Biblii jasno możemy stwierdzić, jakie obietni-
ce dał nam Chrystus i za kogo nas uważa.

Jezus jest:
• Bogiem – „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 10,30)
• Naszym Stwórcą – „Ty bowiem utworzyłeś moje 

nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki” (Ps 139,13)
• Naszą pomocą – „Nie lękaj się, bo Ja jestem 

z tobą; nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem. 
Umacniam cię, a także wspomagam, podtrzymuję cię 
moją prawicą sprawiedliwą” (Iż 41,10)

• Naszym wybawieniem – „Pan jest blisko skruszonych 
w sercu i wybawia załamanych na duchu” (Ps 34,19)

• Naszą siłą – „Czyż ci nie rozkazałem: Bądź męż-
ny i mocny? Nie bój się i nie drżyj, bo z tobą jest Pan, 
Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz” (Joz 1,9)

• Naszym Ojcem – „A jednak, Panie, Ty jesteś na-
szym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty naszym Twórcą. 
Wszyscy jesteśmy dziełem rąk Twoich” (Iz 64,7)

Ja jestem:
• Światłością świata – „Wy jesteście światłem świa-

ta. Nie może się ukryć miasto położone na górze” 
(Mt 5,14)

• Dzieckiem Boga – „Wszystkim tym jednak, którzy 
Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, 
tym, którzy wierzą w imię Jego” (J 1,12)

• Przyjacielem Chrystusa – „Już was nie nazywam 
sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale na-
zwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam 
wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” (J15,15)

• Wybranym przez Niego – „Nie wyście Mnie wy-
brali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na 
to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16)

• Świątynią Boga – „Czyż nie wiecie, że jesteście 
świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was?” 
(1 Kor 3,16)

• Członkiem Ciała Chrystusowego – „Wy przeto 
jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi [Jego] 
członkami” (1 Kor 12,27)

• Jestem sprawiedliwym i świętym – „I przyoblec się 
w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga, 
w sprawiedliwości i prawdziwej świętości” (Ef 4,24)
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Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa 
Trzeźwości i Osób Uzależnionych 
na sierpień – miesiąc abstynencji

Skarb w SerCu
Dziś w Ewangelii wg. św. Łukasza, Jezus wskazu-

je nam bardzo ważną rzecz. Mówi o naszych sercach 
i o tym, jakie one powinny być. Co oznacza dokładnie 
wyrażenie: „gdzie skarb twój, tam i serce twoje”? 
Chrystusowi chodzi o to, przy czym jesteśmy naszym 
wnętrzem. Czy nasze serca przepełnia miłość do 
rzeczy materialnych? Czy pieniądze lub sława są 
naszym skarbem? Czy to im poświęcamy najwięcej 
uwagi? Jezus mówi jasno, aby uważać na to, co mamy 
w naszym wnętrzu. Wszystko co materialne przeminie, 
ale On w naszym sercu będzie na zawsze. To On ma 
być naszym skarbem. To Jemu mamy służyć – poma-
gając i kochając wszystkich bliźnich.

Co watro obeJrzeć?
Marcin Kwaśny „Spowiedź” – Niesamowity 20 mi-

nutowy film, w którym młody chłopak ucieka przed 
dilerami narkotyków i przypadkowo znajduje się 
w konfesjonale, w którym zaczyna się spowiedź. Jak 
potoczą się losy bohatera? Czy zdoła on uniknąć 
kontaktu z trójką rozgniewanych przestępców i czy 
pojedna się z Bogiem?

„Powołany” – Akcja filmu rozgrywa się w czasie 
kolędy, kiedy ksiądz przychodzi do domu pewnej za-
możnej rodziny. Kiedy kapłan pyta się o stan wiary 
syna w rodzinie okazuje się, że jest on znikomy. Wte-
dy pasterz zaczyna przybliżać chłopakowi postać 
Jezusa. W filmie występują również przebłyski świa-
dectw z życia zwykłych świeckich ludzi, w których 
poznali oni Chrystusa. Czy podobnie będzie z chło-
pakiem z zamożnej rodziny? Czy zostanie on powo-
łany?

„Życie Jezusa” – Jest to film stworzony na podsta-
wie Ewangelii według świętego Jana, który – jak 
wskazuje tytuł – streszcza życie Chrystusa. Zawiera 
on wszystkie kluczowe słowa, cuda i inne wydarzenia, 
jakie Jezus czynił przez cały pobyt na ziemi i to, co 

przekazał i pozostawił apostołom. Film jest niezwykle 
interesujący, wzbudza niezapomniane emocje – 
szczególnie przy takich wydarzeniach jak ukrzyżowa-
nie i śmierć Chrystusa. Idealna ekranizacja polecana 
do oglądania na każdy czas.

Jak Nawiązać 
relaCJę z boGieM?
Wielu z nas zastanawia się, w jaki sposób możemy 

przybliżyć Boga w naszej codzienności. Mamy dla was 
kilka pomysłów na to, jak można każdego dnia żyć 
z Chrystusem.

• Pierwsza propozycja dotyczy problemów. Miano-
wicie: nie mów Bogu o tym, jak wielkie masz problemy. 
Powiedz problemom – jak wielkiego i potężnego masz 
Boga. Jezus jest zawsze przy tobie, opiekuje się i wi-
dzi to, co cię trapi. Oddaj Mu wszystkie twoje proble-
my, a będzie ci lżej.

• Warto też zapamiętać jakiś krótki cytat z Pisma 
Świętego, który będzie mottem przewodnim dnia dzi-
siejszego. Dzięki temu, każdy dzień będzie miał sens. 
Wypełnimy go miłością i zadaniem, które daje nam na 
dzisiaj Bóg.

• Chwilę swojego wolnego warto poświęcić na 
spontaniczną modlitwę. Jeśli przed chwilą w pracy / 
w domu / na ulicy wydarzyło się dobrego – to podzię-
kuj Mu za to. Pomódl się krótko bez formułki – wła-
snymi słowami – tak, jakbyś rozmawiał z Nim.

• Swój wieczór również możesz spędzić z Nim. 
Opowiedz Mu, jak minął ci dzień. Co się wydarzyło, 
a może był to spokojny czas? Powiedz Mu wszystko.

• Skupienie na Mszy świętej to niezwykle ważna 
sprawa. Nie warto myśleć w tym momencie o rzeczach 
innych od tych, które właśnie się dzieją. Starajmy się 
skupiać podczas każdej Eucharystii, a dużo łatwiej 
będzie nam się modlić. Można się również przed Mszą 
pomodlić o obecność Ducha Świętego i o skupienie 
na ten czas.

„Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – to hasło w obecnym roku inspiruje nas 
i mobilizuje do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób uzależnionych i ich współ-
cierpiących rodzin. W świetle tego przesłania podejmujemy temat reklamy alkoholu, wszechobecnej w naszym 
życiu publicznym. Jest to poważny problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania.
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„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął” (Łk 12,49)
Słowa Jezusa o ogniu rzucanym na ziemię mogą wydawać się niezrozumiałe – a nawet przerażające! 

Mogą kojarzyć się z pożarem lasu, pochłaniającym wszystko, co znajdzie się na drodze. Jednak w Piśmie 
Świętym ogień często symbolizuje oczyszczającą obecność i sąd Boga, a także – zwłaszcza w Ewan-
gelii wg św. Łukasza oraz w Dziejach Apostolskich – ogień jest symbolem Ducha Świętego.

W Ewangelii Łukasza Jan Chrzciciel zapowiada, że Mesjasz przyjdzie chrzcić: „Duchem Świętym 
i ogniem” (Łk 3,16). I Jezus właśnie to czyni. Tuż przed swoim wniebowstąpieniem oznajmia uczniom: 
„Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca” i „zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym” (Łk 24,49; 
Dz 1,5). Następnie wypełnia tę obietnicę w dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstępuje w posta-
ci „jakby języków ognia” (Dz 2,3).

Jezus całym sercem pragnął, aby Duch Święty napełnił Jego uczniów – i całą Ziemię! Nie mógł się 
doczekać, kiedy już ogień Ducha zabłyśnie, wnosząc światło w najciemniejsze zakątki świata. Po to 
właśnie przyszedł; taki był główny cel Jego misji. Po to właśnie miał znieść „chrzest” męki i śmierci.

Serce Jezusa płonie miłością do nas i pragnie, aby Duch Święty napełniał nas tą miłością. Duch, jak 
ogień, przemienia wszystko, czego dotknie. Rozgrzewa nasze serca, by zapłonęły miłością do Pana i do 
ludzi, których mamy wokół siebie. Oczyszcza je, by zapragnęły wieść święte, miłe Bogu życie. Budzi 
w nich pragnienie opowiadania innym o miłości Jezusa.

Jezus pragnie, by ta przemieniająca moc zapłonęła w każdym z nas, a następnie napełniła całą ziemię. 
Módlmy się więc wspólnie:

„Przyjdź, Duchu Święty! Rozpal nasze serca ogniem Twojej miłości.”

Niedziela, 14 sierpnia

1. ocena aktualnych proble-
mów alkoholowych

Światowa Organizacja Zdrowia 
opublikowała raport, w którym zna-
lazła się gorzka ocena obecnej 
sytuacji: nauka mówi jasno, że al-
kohol jest jedną z najbardziej szko-
dliwych substancji dla zdrowia in-
dywidualnego i społecznego. Mimo 
to jego sprzedaż i promocja są 
słabiej regulowane, niż w przypad-
ku innych substancji psychoaktyw-
nych. Tymczasem na świecie aż 
13,5 proc. wszystkich zgonów osób 
w wieku 20-39 lat jest związanych 
ze spożywaniem alkoholu.

Tak wiele mówimy o inflacji, o ro-
snących cenach i trudnościach 
w domowych budżetach. A mimo 
to, co roku Polacy są w stanie wy-
dać na alkohol ok. 40 mld złotych. 
To równowartość 2/3 wydatków 
polskiego budżetu na obronność, 
a zdecydowanie więcej, niż w Pol-
sce wydaje się na naukę i szkolnic-
two wyższe.

2. wpływ reklamy alkoholu na 
życie społeczne

Gdy rozumiemy, jak wielka jest 
skala wydatków alkoholowych, ła-
twiej nam pojąć, dlaczego produ-
cenci tak wiele inwestują w rekla-
mę. W ciągu roku tylko producenci 

piwa wydają na reklamy kilkaset 
milionów złotych. Te ogromne środ-
ki przeznacza się na tworzenie 
fałszywego obrazu alkoholu, jako 
niezbędnego i niezwykle atrakcyj-
nego elementu ludzkiego życia.

Obecnie reklama alkoholu to nie 
tylko telewizja, prasa czy radio. 
Pojawiają się coraz to nowe formy 
przyzwyczajania ludzi do picia. 
Marki alkoholowe sponsorują wy-
darzenia sportowe i artystyczne. 
Celują przede wszystkim tam, 
gdzie koncentruje się uwaga i emo-
cje młodych ludzi. Łączą alkohol 
z radością, wolnym czasem, letnim 
wypoczynkiem, ale też silnymi 
emocjonalnie chwilami, jak wspólny 
mecz na stadionie czy uczestnictwo 
w dużym festiwalu muzycznym. 
Coraz większym polem działania 
producentów są też media społecz-
nościowe. W filmikach i zdjęciach 
tworzonych przez tzw. influencerów 
często pojawiają się jawne lub za-
kamuflowane formy promowania 
alkoholu. Reklama w Internecie i na 
platformach cyfrowych jest szczegól-
nie niebezpieczna. Opiera się bo-
wiem na precyzyjnej analizie danych 
o użytkownikach, dzięki czemu 
można wyświetlać im takie formy 
promocji, które mają największą 
szansę wpłynąć na ich zachowania.

Groźnym trendem w marketingu 
jest promowanie napojów bezalko-
holowych. Napoje te mają tych 
samych producentów i niemal iden-
tyczne nazwy i opakowania jak ich 
alkoholowe odpowiedniki. W ten 
sposób przyzwyczaja się, zwłasz-
cza młodych odbiorców, do logoty-
pów, marek i opakowań alkoholu, 
rzekomo nie reklamując alkoholu. 
Należy pamiętać, że napój określa-
ny jako bezalkoholowy w rzeczywi-
stości może posiadać do 0,5% al-
koholu.

Reklamy pokazują świat atrak-
cyjny, ale gruntownie fałszywy. 
Widzimy w nich młodych, przebo-
jowych, uśmiechniętych ludzi, ra-
dośnie spędzających czas w gronie 
przyjaciół. Czujemy wspaniałą at-
mosferę przyjaźni i dobrej zabawy. 
Alkohol to znak ich wysokiego 
statusu, udanego życia, znak ak-
ceptacji przez przyjaciół i umiejęt-
ności doskonałego spędzania 
wolnego czasu. Alkohol jest w nich 
ważnym elementem wspaniałych 
przygód w górach lub na morzu. To 
znak siły, odwagi, wytrzymałości 
i prawdziwego męstwa.

Kłamliwość tych wizji dostrzega-
my lepiej, gdy zestawimy je z rze-
czywistymi sytuacjami codzienne-
go życia. Jakże często docierają do 
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nas informacje o dzieciach zanie-
dbywanych czy nawet katowanych 
przez pijanych rodziców. Informacje 
o nietrzeźwych osobach, które są 
ofiarami lub sprawcami wielu tra-
gicznych wypadków. Dlaczego tych 
obrazów nie widzimy w reklamach? 
Dlaczego mówi się o alkoholu, jako 
źródle radości, a nie mówi się praw-
dy, że to także źródło bólu i cierpie-
nia, źródło samotności i poniżenia? 
Dlaczego reklamodawcy pokazują 
tylko rozpromienione twarze piją-
cych, a nie pokazują zapłakanych 
oczu ich ofiar? Dlaczego pokazy-
wani są aktorzy odgrywający ludzi 
sukcesu, a nie widać autentycz-
nych twarzy młodych, którzy przez 
alkohol zmarnowali talenty i za-
przepaścili pomyślną przyszłość?

Podobnych zestawień można 
przywołać bardzo wiele. Musimy 
przeciwko takim zakłamaniom pro-
testować. Głośno wypowiedzieć 
nasz sprzeciw wobec manipulacji 
zwłaszcza najmłodszymi. Nie mo-
żemy pozwolić na promowanie 
wizji świata, w której alkohol jest 
je dynie pozytywnym zjawiskiem, 
z którym nie wiążą się żadne nie-
bezpieczeństwa. Reklama alkoho-
lu jest niemoralna. Występuje w niej 
nagminne posługiwanie się kłam-
stwem i ukrywanie prawdy o rzeczy-
wistym działaniu alkoholu, a także 
o skutkach jego nadużywania.

3. ochrona narodu, zwłaszcza 
młodego pokolenia, przed szko-
dliwym wpływem reklamy alko-
holu

Reklama alkoholu wywiera 
ogromny wpływ na inicjację alkoho-
lową młodych Polaków i systema-
tyczne sięganie po trunki, głównie 
po piwo. W Europejskiej Deklaracji 
w Sprawie Alkoholu Światowej Or-
ganizacji Zdrowia, którą przyjęto 
w 1995 roku, znajduje się ważne 
stwierdzenie: „Wszystkie dzieci 
i młodzież mają prawo do wzrasta-
nia w środowisku chronionym przed 
negatywnymi konsekwencjami pi-
cia alkoholu, i powinni być chronie-
ni przed promowaniem napojów 
alkoholowych”.

Ochrona młodego pokolenia 
przed zgubnymi skutkami reklamy 
alkoholu jest obowiązkiem instytu-
cji państwowych i samorządowych. 

One powinny poświęcać odpowied-
nie zasoby finansowe i ludzkie na 
promocję piękna życia bez alkoho-
lu. Odpowiedzialni za Ojczyznę 
muszą podjąć zdecydowane dzia-
łania, szanując wolę rodaków, 
którzy w większości opowiadają się 
za całkowitym zakazem reklamy 
alkoholu, w tym piwa. Powtórzmy 
za bł. ks. Bronisławem Markiewi-
czem: „Zdrajcą narodu i wiary jest 
ten, kto dzieci i młodzież chciałby 
wychować ze szklanką piwa lub 
kieliszkiem wina w ręku”. Te słowa 
są wciąż aktualne. Są skierowane 
do wszystkich bez wyjątku doro-
słych, ale zwłaszcza do rodziców 
i wychowawców. Te słowa wskazu-
ją na wielką naszą odpowiedzial-
ność za wychowanie młodego po-
kolenia w cnocie trzeźwości. Tylko 
na fundamencie trzeźwości można 
budować silną, bogatą i wolną Oj-
czyznę. Aby tak było, musi zjedno-
czyć nas wspólna troska o trzeź-
wość narodu.

4. troska kościoła o trzeźwość 
narodu

Warto promować postawę licz-
nych kapłanów, biskupów, przed-
stawicieli zgromadzeń zakonnych, 
a także świeckich działaczy i człon-
ków ruchów trzeźwościowych, 
dzięki którym jeszcze nie przegra-
liśmy tej wielkiej walki o trzeźwość 
narodu. Nie wolno tej ogromnej 
pracy lekceważyć. Nie wolno jej 
umniejszać. Nie wolno jej zbywać 
milczeniem. Trzeba o niej mówić 
głośno i zdecydowanie. Co stałoby 
się z Polską, gdyby nie ofiarna 
praca Kościoła, który od wieków 
zajmuje się tym zagadnieniem?

Przypomnijmy, że napoje alko-
holowe nie są zwykłym towarem. 
Naukowcy dowodzą, że każda ilość 
alkoholu jest niebezpieczna dla 
naszego organizmu. Narodowy 
Program Trzeźwości podkreśla, że 
regulacje prawne na poziomie cen-
tralnym są niezbędne dla osiągnię-
cia trzeźwości narodu. Konieczna 
jest oprócz likwidacji reklamy re-
dukcja liczby zezwoleń na sprzedaż 
alkoholu, a rynek alkoholowy powi-
nien być regulowany za pomocą 
cen i polityki fiskalnej. Jest to spra-
wa pilna i ważna, gdyż spożycie 
alkoholu dramatycznie rośnie. 

Dane Światowej Organizacji Zdro-
wia z 2019 roku wskazują, że w po-
pulacji powyżej 15. roku życia na 
głowę każdego Polaka przypadało 
prawie 12 litrów czystego spirytusu. 
A już 8 litrów uznaje się za poziom 
progowy dla postępującej degrada-
cji narodu.

Wielki apostoł trzeźwości bł. 
kard. Stefan Wyszyński przypomi-
nał, że „Troska o trzeźwość, to 
Polska racja stanu”. Prosimy rodzi-
ny, by były szkołami trzeźwości. 
Wspólnoty parafialne miejscami 
ożywionego duszpasterstwa trzeź-
wości. Instytucje samorządowe 
i państwowe miejscami autentycz-
nej troski o dobro narodu.

5. Cenny dar dobrowolnej abs-
tynencji

Tym, którzy nie rozumieją w peł-
ni inicjatywy „abstynenckiego sierp-
nia”, podjętej przed laty przez pa-
sterzy Kościoła z inicjatywy bł. 
Prymasa Tysiąclecia, wyjaśniamy, 
że trzeźwość obowiązuje dorosłych 
zawsze i w każdej sytuacji. W sierp-
niu, miesiącu ważnych rocznic 
patriotycznych i świąt maryjnych, 
zachęcamy wszystkich ludzi dobrej 
woli do zachowania abstynencji od 
alkoholu. Podkreślamy z całą 
mocą, że abstynencja jest dobro-
wolnym darem, którego źródłem 
jest miłość Boga i bliźniego, a także 
odpowiedzialność za przyszłość 
polskiego narodu. Podejmijmy tę 
decyzję w duchu odpowiedzialności 
za siebie i za Polskę. Za ten nie-
zwykle cenny dar z całego serca 
dziękuję.

Pamiętajmy zawsze o nauczaniu 
św. Jana Pawła II, który wzywał do 
troski o trzeźwość narodu i jak sam 
podkreślał ,  był „szczególnie 
wdzięczny tym, którzy podejmują 
inicjatywy w tej dziedzinie – zwłasz-
cza w miesiącu sierpniu”. Prośmy 
jego słowami: „Maryjo, Królowo 
Polski, bądź nadal natchnieniem 
tych wszystkich, którzy walczą 
o trzeźwość swych bliźnich, o trzeź-
wość siebie samych. O trzeźwość 
narodu”.

Bp Tadeusz Bronakowski
Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa 

Trzeźwości i Osób Uzależnionych
Łomża, 7 czerwca 2022 r.
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Zespół KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

MIESIĄCEM ABSTYNENCJI

Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy 
walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość siebie samych. 

O trzeźwość narodu. Jestem szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują 
inicjatywy w tej dziedzinie - zwłaszcza w miesiącu sierpniu (...).

Nie wolno tych inicjatyw ośmieszać i pomniejszać! Nie wolno! 
Zbyt wysoka jest stawka, o którą chodzi. Wiemy to dobrze z historii. Zbyt wysoka 
jest stawka! I trzeba tutaj iść pod prąd! Pod prąd społecznego nawyku i płytkiej 
opinii. Pod prąd ludzkiej słabości. Pod prąd źle rozumianej "wolności". Wolność 

nie została człowiekowi dana przez Stwórcę do tego, ażeby niszczył siebie i 
drugich. Wolność to nie jest samowola.

Św. Jan Paweł II
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Malowanie na szkle 

„Interaktywni przez kulturę, sport, 
turystykę i rekreację” – tak brzmi 
tegoroczny projekt wakacyjny, któ-
ry realizują Mieszkańcy Domu Po-
mocy Społecznej dla Dzieci w Świe-
bodzicach pod kierunkiem i opieką 
pracowników DPS oraz Stowarzy-

szenia Charytatywno-Opiekuńcze-
go im. Bł. Marii Teresy Gerhardin-
ger.

Duża, bo 30-osobowa grupa 
chłopców uczestniczyła 21 lipca br 
w warsztatach artystycznych: ma-
lowanie na szkle oraz zwiedzanie 

Huty Szkła „JULIA” w Piechowi-
cach. Było to ciekawe i twórcze 
spotkanie, w które chłopcy chętnie 
się zaangażowali w swoisty spo-
sób. Z wielkim zdumieniem przypa-
trywali się ciężkiej pracy hutników.
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„Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,26)
Dzisiejsza uroczystość daje nam wiele powodów do radosnego świętowania. Świętujemy fakt, że życie 

Maryi, w którym nie brakowało udręk i cierpienia, zakończyło się w tak chwalebny sposób. Radujemy się 
Jej koronacją na Królową nieba. Cieszymy się, że jest Matką, która „modli się za nami grzesznymi teraz 
i w godzinę śmierci naszej”. Jednak słowa św. Pawła z dzisiejszego pierwszego czytania wskazują na 
jeszcze jedną prawdę płynącą z wniebowzięcia Maryi – na ostateczne zwycięstwo nad śmiercią.

O tym samym mówi nam również zmartwychwstanie Jezusa, ale dzięki wniebowzięciu Maryi prawda 
ta może stać się nam jeszcze bliższa. Nowina o tym, że odwieczny Syn Boży powstał z martwych jest 
wspaniała, a wniebowzięcie Maryi dowodzi, że zmartwychwstanie Jezusa może wpłynąć także na kształt 
naszego życia. Że udziałem człowieka może stać się niebo. Dla tych wszystkich, którzy wierzą w Pana, 
życie nie ogranicza się do kilkudziesięciu lat, które są nam dane na tej ziemi, lecz rozciąga się nieskoń-
czenie ku nieograniczonym, wzniosłym horyzontom, gdzie nie będzie już bólu, cierpienia ani śmierci.

Tak, śmierć została pokonana. Nie ma jej, została zwyciężona i zniszczona. Owszem, nasza ziemska 
egzystencja ma swój kres, ale nie jest on po prostu zdmuchnięciem świeczki. Przypomina raczej zaśnię-
cie i przebudzenie się w ramionach miłującego Pana. Wniebowzięcie Maryi jest dla nas gwarancją, że 
Jezus dotrzyma obietnicy złożonej podczas Ostatniej Wieczerzy: „Zabiorę was do siebie, abyście i wy 
byli tam, gdzie Ja jestem” (J 14,3).

Dzisiaj, łącząc się z całym Kościołem w oddawaniu czci Maryi, spróbuj wyobrazić sobie, jak wygląda 
niebo. Niech wszelki twój lęk przed śmiercią ustąpi przed perspektywą połączenia się z Maryją, aniołami, 
świętymi oraz twoimi bliskimi zmarłymi. Spróbuj uchwycić to piękno, podziw i miłość, jakie staną się 
twoim udziałem, gdy wreszcie zobaczysz Pana twarzą w twarz. I będziesz Go oglądać już na wieki.

„Wszelka chwała Tobie, Panie Jezu Chryste, za to, że zwyciężyłeś moc śmierci!”

Poniedziałek, 15 sierpnia, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

osiołki oraz alpaki

Mieszkańcy z DPS dla Dzieci kochają zwierzęta, 
toteż bardzo cieszą się ze spotkania z nimi na terenie 
naszego parku. W ostatnich dniach odwiedziły nas 
osiołki oraz alpaki. Chłopcy chętnie ich karmili, spa-

cerowali z nimi, głaskali ich i robili sobie różne fotki. 
Alpakoterapia i onoterapia ma pozytywny wpływ na 
ich emocje i uczy też szacunku i dobroci wobec spo-
tkanych czworonogów.
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„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi” (Łk 13,24)
Czy zauważyłeś, jak rzadko Jezus odpowiada wprost na zadane Mu konkretne pytanie? Przeważnie 

opowiada wówczas jakąś przypowieść lub wskazuje zupełnie inną perspektywę.
Weźmy dzisiejszą Ewangelię. Ktoś pyta Jezusa: „Czy tylko nieliczni będą zbawieni?” (Łk 13,23). Za-

miast odpowiedzieć: „Owszem, a oto dokładna liczba” lub „Nie, zostanie zbawiona ogromna większość 
ludzi”, Jezus mówi:

„Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi” (Łk 13,24). Radzi słuchaczom, by zamiast doszukiwać się sensa-
cji w tym, kto wejdzie, a kto nie wejdzie do królestwa Bożego, podjęli refleksję nad stanem własnych serc.

Kto z nas nie złapał się kiedyś na podobnych dociekaniach? Czy niebo będzie pełne czy puste? Czy 
ten lub tamten człowiek dostanie się do niego, czy też nie? Jezus mówi nam jednak to samo, co niegdyś 
tłumom: nie poświęcajcie swego czasu na zastanawianie się, kto wejdzie, a kto nie wejdzie.

O tym zadecyduje Pan.
Aby dostać się do nieba, nie trzeba wiedzieć, jak bardzo jest ono pojemne, należy natomiast  

wypełniać Jezusowe przykazanie miłowania Boga całym sercem, a bliźniego swego jak siebie samego 
(Łk 10,25-28). Czyń to, a wszystko inne trafi na swoje miejsce.

Oczywiście przykazanie miłości, przy całej swojej prostocie, bywa niezwykle wymagające. Dlatego 
Jezus mówi o „ciasnych drzwiach”. Ale miłość, o którą tu chodzi, nie polega na wzbudzaniu w sobie na 
siłę ciepłych uczuć, lecz na ofiarnym pełnieniu uczynków dobroci, miłosierdzia i współczucia. Jezus nie 
chce też, abyśmy zatrzymywali się na tych momentach, w których nie potrafiliśmy kochać, ale byśmy 
raczej odwoływali się do miłosierdzia Bożego, które nas uzdrawia i umacnia do stawiania czoła kolejnym 
wyzwaniom.

Miej więc wzrok utkwiony w ciasnych drzwiach i nie daj się rozproszyć zbędnym troskom czy jałowym 
dociekaniom. I pamiętaj, że im większa będzie twoja miłość, tym łatwiej będziesz mógł pomagać w przej-
ściu przez te drzwi także innym.

„Jezu, spraw, aby miłość do Ciebie i Twego ludu stała się moim najwyższym celem”

Niedziela, 21 sierpnia
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MiSJa GłoSzeNia dobreJ NowiNy

„A kiedy zabrakło wina…” (J 2,3)
Gdy uświadomimy sobie, że w Biblii wino jest symbolem radości, łatwiej będzie nam odnieść sytuację 

z Kany Galilejskiej do rozmaitych okoliczności naszego własnego życia.
Być może wielu z nas ma poczucie, że choć niby wszystko idzie dobrze i właściwie nie ma na co na-

rzekać, to jednak czegoś nam brakuje. Entuzjazm, z jakim kiedyś wstępowaliśmy w związek małżeński, 
budowaliśmy dom, oczekiwaliśmy narodzin dziecka, wkraczaliśmy w samodzielne życie, dawno uleciał, 
ustępując miejsca rutynie. Jest jak na weselu w Kanie – niby wszystko zorganizowane, niby wszyscy 
obecni, ale brakuje radości. To właśnie w taką sytuację na prośbę Maryi wkracza Jezus, przemieniając 
wodę ludzkiego trudu w wino radości. W Ewangelii Jana nie ma opisu przemienienia. Jezus objawia 
swoją chwałę nie trzem wybranym uczniom na górze Tabor, ale w zwyczajnych okolicznościach życia. 
Widzą ją uczniowie i słudzy, a goście przeczuwają, że dzieje się coś nadprzyrodzonego, bo przecież nie 
jest rzeczą zwyczajną, aby pan młody zachował „dobre wino aż do tej pory” (J 2,10).

Słuchamy dziś tych słów, mając przed oczami Jasnogórską Ikonę, Maryję wskazującą na Jezusa, 
Słowo Boże. To On jest w centrum ikony i w centrum dzisiejszej Ewangelii, w której cud na weselu w Ka-
nie podsumowany jest słowami:

„Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie” (J 2,11). Swym niemym gestem Maryja 
mówi dziś do każdego z nas: „Słuchaj Jezusa, nawet gdyby Jego nauki – jak pewnie sługom w Kanie – 
wydawały się dziwaczne i absurdalne. One mają sens. Twój trud nie będzie bezowocny. W swojej szarej 
rzeczywistości zobaczysz przebłyski Bożej chwały”.

Maryja nie namawiała, nie przytłaczała ilością argumentów, nie groziła konsekwencjami, ale Jej proste 
słowa miały w sobie taką moc przekonywania, że słudzy bez wahania wykonali polecenie Jezusa. Oby 
te słowa trafiły także do naszych serc i wskazały, co mamy czynić, aby odnaleźć prawdziwe radość i  pokój.

„Panie Jezu, chcę czynić to, co mi powiesz. Przemieniaj wodę mojego codziennego trudu w wino 
Twojej radości.”

Piątek, 26 sierpnia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Słowa misja lub misje mają wiele znaczeń. W ostat-
nim czasie można słyszeć o misjach wojskowych, 
wcześniej mówiono o misjach kosmicznych, a w Ko-
ściele – o misjach parafialnych lub misjonarzach wy-
jeżdżających na misje w dalekich krajach. Łatwo za-
uważyć, że słowa te opisują bardzo różne rzeczywi-
stości. Słownik etymologiczny podaje, że słowo misja 
może oznaczać zadanie czy cel, do którego dążymy 
oraz działania podjęte dla jego realizacji. Może także 
oznaczać posłanie kogoś do wykonania pewnych 
czynności.

MoC od duCha ŚwięteGo
Misje w Kościele są wyrazem realizacji posłania, 

które Chrystus zostawił swoim uczniom, gdy powie-
dział: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszel-
kiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, 
będzie zbawiony” (Mk 16,15).

Jezus przez trzy lata publicznej działalności i prze-
bywania razem z uczniami pokazywał im, że są po-
wołani do tego, aby dzielić się doświadczeniem spo-
tkania z Nim z innymi ludźmi, którzy Go jeszcze nie 
znają. Jednak zaraz po Jego męce i śmierci uczniowie 
tkwili w Wieczerniku, ukryci z obawy przed Żydami. 
Nawet po zmartwychwstaniu Jezusa nadal nie mieli 
odwagi, aby wyjść do innych, ponieważ nie zostali 

jeszcze obdarzeni Duchem Świętym. Sami z siebie 
nie jesteśmy w stanie świadczyć o Bogu.

Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich pięknie opisu-
je moment zesłania Ducha Świętego, który uzdalnia 
uczniów do wyjścia z mocą na ulice Jerozolimy zgod-
nie z zapowiedzią Jezusa: „Gdy Duch Święty zstąpi 
na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi 
świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii, i 
aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Apostołowie zaczynają 
mówić w różnych językach do Żydów przybyłych z 
wielu krajów o tym, czego doświadczyli od Boga. 
Można powiedzieć, że zesłanie Ducha Świętego sta-
ło się początkiem realizacji misji głoszenia Dobrej 
Nowiny. Uczniowie doskonale zdawali sobie sprawę, 
że doświadczenia spotkania z miłującym Bogiem nie 
można zatrzymać dla siebie, że domaga się ono prze-
kazywania dalej tym, którzy jeszcze tej miłości nie 
poznali.

z JerozoliMy „aŻ Po kraŃCe zieMi”
Kościół pierwotny skupiał przede wszystkim osoby 

z kręgu żydowskiego. Podobnie jak Chrystus, który w 
synagogach głosił Ewangelię, tak i uczniowie zajmo-
wali się głoszeniem swego doświadczenia spotkania 
z Mesjaszem wśród Żydów. Starali się przy tym żyć 
Jego słowami we wspólnotach, które jednocześnie 
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„Idź i usiądź na ostatnim miejscu” (Łk 14,10)
Ktoś mądry powiedział kiedyś, że pokora nie polega na tym, by mieć gorsze mniemanie o sobie, lecz 

na tym, by mniej się sobą zajmować. To samo mówią nam dzisiejsze czytania. Pokora pomaga nam 
usunąć się na bok. A kiedy przestajemy stawiać siebie na pierwszym miejscu, zaczynamy bardziej otwie-
rać się na innych.

Dlatego właśnie pokora jest kluczem do zdrowych relacji. Pomaga nam ona w dwojaki sposób – my 
zaczynamy inaczej postrzegać ludzi, a oni zaczynają inaczej postrzegać nas. Ten związek zauważył 
mędrzec Syrach, toteż doradzał synowi, aby w pokorze prowadził swoje sprawy (Syr 3,17-18). Ludziom 
pokornym łatwiej jest dostrzegać potrzeby, pragnienia i zmagania innych.

Co więcej, jest coś atrakcyjnego w osobie, która nie lansuje siebie. Takie osoby pociągają do siebie 
innych.

Podobną myśl wyraził Jezus w przypowieści o zajmowaniu ostatnich miejsc na uczcie. Kiedy przesta-
niemy przejmować się tym, jak nas uhonorowano, albo tym, jak wypadamy w oczach innych, nie będzie-
my uzależnieni od ludzkiego uznania. To pomoże nam traktować innych z szacunkiem i dobrocią oraz 
otworzy nas na miłość, jaką Bóg chce wnosić w nasze relacje.

Być może uległeś pokusie myślenia, że człowiek pokorny to ktoś, kto pozwala innym wchodzić sobie 
na głowę. A kto z nas ma na to ochotę? W rzeczywistości jednak prawdziwa pokora wymaga ogromnej 
siły. Stawianie potrzeb innych przed swymi własnymi wymaga działania wbrew wielu zakorzenionym 
nawykom i własnym korzyściom. Czyni cię jednak wolnym i uzdalnia do miłowania tych, których masz 
wokół siebie. Z czasem odkryjesz, że miłość uruchamia przedziwną dynamikę – im więcej dajesz z siebie, 
tym więcej otrzymujesz w zamian.

„Jezu, pomóż mi być pokornym jak Ty. Chcę w wolności wybierać ostatnie miejsca.”

Niedziela, 28 sierpnia

były miejscem ich świadectwa wiary. Początkowo 
głównie w Jerozolimie, a po męczeńskiej śmierci 
Szczepana i wybuchu prześladowań „rozproszyli się 
po okolicach Judei i Samarii” (Dz 8,1). Dzięki ich sło-
wom i znakom, które im towarzyszyły, wielu ludzi 
przyjmowało chrzest. Z czasem okazuje się, że Ewan-
gelię przyjmują także osoby spoza judaizmu. Św. 
Paweł jest tym, który pierwszy wychodzi specjalnie do 
pogan, głosi im Dobrą Nowinę, zakłada gminy chrze-
ścijańskie w środowiskach greckich. Bardzo szybko 
dochodzi do kontrowersji i sporów o to, czy nowi 
chrześcijanie mają dokonywać obrzezania, tak jak 
Żydzi? Czy chrześcijaństwo stanowi nową rzeczywi-
stość wiary? Czy można je wprowadzać do środowisk 
pogańskich? Apostołowie i uczniowie na Soborze 
Jerozolimskim wyraźnie pokazali, że wszyscy są za-
proszeni do wiary, że nauka Chrystusa jest dla każ-
dego człowieka, z każdego środowiska kulturowego i 
narodu (Dz 15).

„PatrzCie, Jak oNi Się MiłuJą”
Choć wiara w Chrystusa szybko rozprzestrzeniała 

się na rozległych terytoriach Cesarstwa Rzymskiego, 
jednak wspólnoty chrześcijan wciąż stanowiły zaled-
wie małe grupki w morzu pogańskiego społeczeństwa. 
Ewangelizowały przede wszystkim przez przykład 
własnego życia i świadectwo miłości, zgodnie ze sło-
wami Tertuliana: „Patrzcie, jak oni się miłują”. Te słowa 
pokazują wyraźnie, że samo życie chrześcijan było 
zaczynem misyjnym. Takim zaczynem była też posta-
wa wielu chrześcijan wobec prześladowań, które z 
różnym nasileniem trwały niemal trzy wieki. Dla wielu 

im współczesnych to właśnie ich męczeństwo stawa-
ło się momentem wstrząsu i nawrócenia: Kim jest 
Jezus Chrystus, że ze względu na Niego oni gotowi 
są umrzeć i pozostają wierni do samego końca?! 
Świadectwo autentycznego życia chrześcijańskiego 
leżało u podstaw misji pierwotnego Kościoła. Chrze-
ścijanie z samej swej natury stawali się misjonarzami.

wiara i rozuM
Z czasem okazało się, że trzeba podejmować dys-

kusje, pokazywać racjonalne podstawy wiary i bronić 
jej także na gruncie filozoficznym. W tym okresie 
szczególnym polem misji stała się apologetyka, obro-
na wiary na podstawie rozumowych argumentów. 
Ważnym zadaniem stało się udowadnianie, że wiara 
chrześcijańska nie jest oderwaną od rzeczywistości 
nową ideą, ale darem Bożym mającym racjonalne 
podstawy. Pisarze wczesnochrześcijańscy, tacy jak 
Tertulian, Justynian czy Orygenes w swoich pismach 
bardzo mocno stawali w obronie wiary, odpierali różne, 
czasami absurdalne, zarzuty, wyjaśniali, na czym 
polega nowość chrześcijaństwa. W ten sposób poka-
zywali, że wiara nie jest irracjonalna i starali się prze-
konywać innych do wejścia na drogę spotkania z 
Chrystusem. Przy tym misję Kościoła rozumiano 
przede wszystkim jako akt Boga, który wybiera do 
wiary tego, kogo sam chce.

Podobnie dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy wydawać 
się może, że wszyscy wiedzą niemal wszystko na 
temat chrześcijaństwa. Z drugiej jednak strony wielu 
ma liczne pytania i wątpliwości, niektóre znaki tracą 
swe znaczenie i stale jest ogromna potrzeba wyja-
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Poniedziałek, 29 sierpnia Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
„Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu” (Mk 6,17)
Męczeństwo określa się czasem słowem „pasja”, jak w tytule znanego filmu Mela Gibsona o męce 

i śmierci Jezusa. Jednak Jan jest wzorem także innego rodzaju „pasji” – entuzjastycznego oddania spra-
wie Bożej. Jego miłość do Boga i gorliwość w sprowadzaniu Izraela na drogi sprawiedliwości kazała mu 
wieść życie ascety na pustyni oraz niestrudzenie głosić nawrócenie i chrzcić lud, przygotowując go na 
przyjście Mesjasza. Jedyne, czego pragnął, to wskazywać drogę do Jezusa.

Kiedy ostatni raz spotkałeś podobnego pasjonata? Może jego entuzjazm dotyczył nowego projektu, 
w który właśnie się włączył? Może tak bardzo zaangażował się w organizowanie transportów humanitar-
nych na Ukrainę, że poświęcał temu całą swą energię? W każdym razie człowiek ten był pochłonięty 
swoim zadaniem i mógł opowiadać bez końca o tym, co robi. I było to wręcz zaraźliwe.

Jak to się dzieje ze wszystkimi pasjonatami, osoba Jana przyciągała tłumy. Nawet Herod nie umiał 
trzymać się od niego z daleka. To znamienne, że chociaż Jan z żarliwością potępiał poczynania Heroda, 
król wciąż przychodził go słuchać – nawet w więzieniu własnego pałacu! Pasja, z jaką Jan głosił prawdę, 
z jaką miłował Boga i Mu służył, przyciągała króla jak magnes. Tak właśnie działa pasja. Entuzjazm i mi-
łość są zawsze atrakcyjne.

Jezus pragnie, aby wszyscy Jego uczniowie działali z pasją, aby było w nich życie. Wie, że nasze 
gorliwe opowiadanie się za Nim będzie katalizatorem, który pociągnie do Niego innych. Pozwól Mu więc 
zapalić ogień w twoim sercu.

Spędzaj z Nim czas, poznawaj Go coraz bliżej. Im głębiej doświadczysz Jego obecności i łaski, tym 
więcej będzie w tobie pasji i entuzjazmu. Nieważne, kim jesteś, i jak wyglądało twoje dotychczasowe 
życie – Jezus jest wystarczająco atrakcyjny, by skruszyć – i rozpalić – każde ludzkie serce. Pozwól Mu 
wypełnić cię miłością tak bardzo, by przelewała się na zewnątrz. Jego światło promieniują– ce poprzez 
ciebie będzie najlepszym świadectwem dla ludzi znajdujących się wokół ciebie!

„Panie, rozpal moje serce pragnieniem Ciebie. Oby moje życie pociągało do Ciebie innych.”

śniania podstawowych prawd wiary. Nieustannie po-
trzeba takich rozmów, jak sławna debata sprzed kilku 
lat kardynała George Pella i Richarda Dawkinsa. 
Dzisiaj także potrzeba ukazywać racjonalne podstawy 
wiary w obecność Boga w świecie oraz Jego pragnie-
nie zbawienia człowieka.

edykt MediolaŃSki i JeGo NaStęPStwa
Przez pierwsze trzy wieki chrześcijaństwa misje nie 

mają oddzielnych struktur, są raczej pewnym sponta-
nicznym świadectwem miłości. Rok 313 stanowi 
ważną cezurę w życiu pierwotnego Kościoła. Edykt 
mediolański, czyli dekret o wolności religijnej, kończy 
okres prześladowań. Od czasu jego ogłoszenia moż-
na publicznie wyznawać wiarę. Kiedy władca Cesar-
stwa Rzymskiego staje się chrześcijaninem, a kulty 
pogańskie tracą jego wsparcie, uczniowie Chrystusa 
zdobywają nowe pozycje w społeczeństwie. Święta 
chrześcijańskie wchodzą do kalendarza, celebracje 
liturgiczne stają się ważnym elementem życia pań-
stwowego, a wiara staje się niemal powszechna. 
Wyrosłe z małej jerozolimskiej wspólnoty chrześcijań-
stwo staje się dominującą religią olbrzymiego Impe-
rium, a jego zadanie misyjne nabiera nowego znacze-
nia. W ciągu następnych wieków kolejne państwa 
przyjmują chrzest na mocy decyzji swoich władców, 
jednak proces ich chrystianizacji postępuje powoli. 
Potrzeba kapłanów i zakonników głoszących Dobrą 
Nowinę i uczących chrześcijańskiego życia. Jedno-

cześnie pojawiają się idee nawracania siłą, stanowią-
ce całkowite zaprzeczenie nauczania Chrystusa. 
Przekonanie o tym, że chrześcijaństwo jest jedyną 
drogą do zbawienia dla wielu staje się powodem do 
mylnych wniosków, że usprawiedliwione jest zmusza-
nie siłą, w tym militarną, do wiary. Tymczasem Jezus, 
gdy kogoś powoływał, zawsze tylko proponował: 
„Pójdź za Mną” (Łk 5,27), a nigdy nie zmuszał. Zosta-
wiał wolność. Często zresztą ów obowiązek i koniecz-
ność nawracania stanowiły tylko przykrywkę dla 
własnych interesów, zysku i grabieży, jak to było w 
przypadku działań krzyżaków na ziemiach Polski czy 
podboju Meksyku przez Hiszpanów. Łatwo z misji 
głoszenia słowa Bożego zrobić karykaturę i zająć się 
bardziej polityką i ekonomią niż troską o zbawienie.

Nowe wyzwaNia
W średniowieczu świat, który obejmował wówczas 

przede wszystkim Europę, został oficjalnie schrystia-
nizowany. Jednak oczywiste było, że wciąż potrzeba 
katechizacji ochrzczonych. Zajmowały się nią zwłasz-
cza zakony żebracze, takie jak franciszkanie czy do-
minikanie. Wraz z wielkimi odkryciami geograficznymi 
świat się nagle ogromnie poszerza i nastaje nowa 
epoka – nowożytność. Niedługo potem w Kościele 
następuje moment odkrycia tego Nowego Świata, w 
którym żyje mnóstwo ludzi. Wszystko to poganie, 
którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie! Kościół staje 
przed wyzwaniem głoszenia wiary na tych nieznanych 
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Michałowa poleca

kawoSz z Galaretką i wkładką orzeChową
SkładNiki:
biszkopt: 3 jajka, 1 żółtko, 1/2 szklanki cukru, 1,5 łyżeczki octu, 2/3 szklanki mąki pszennej, 2 łyżki kakao, 
1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia, 3 łyżki oleju rzepakowego, szczypta soli.
Masa kawowa: 500 ml mleka, 2 żółtka, 2 budynie śmietankowe (po 40 g), 1/2 szklanki cukru, 150 g masła, 
250 g serka mascarpone, 2-3 łyżki kawy rozpuszczalnej.
beza orzechowa: 3 białka, ok. 3/4 szklanki cukru, 150 g rozdrobnionych orzechów włoskich (nie miałkich).
Galaretka czekoladowo-kawowa: 500 ml wody, 3-4 łyżki kawy rozpuszczalnej, 50 g mlecznej czekolady, 
2-3 łyżki cukru (lub więcej), 4 pełne łyżeczki żelatyny.
dodatkowo: posypka czekoladowa, 2-3 łyżki zaparzonej kawy.

wykoNaNie:
biszkopt: 1 część: mieszamy mikserem. Białka oddzielamy od żółtek, wlewamy do miski, dodajemy 
szczyptę soli i ubijamy na sztywną pianę. Następnie dodajemy porcjami cukier ciągle miksując. Gdy cukier 
się rozpuści dodajemy żółtka wymieszane wcześniej z octem.
2 część: mieszamy łyżką drewnianą. W misce mieszamy: mąkę przesianą przez sito, kakao i proszek do 
pieczenia. Do ubitej piany dodajemy porcjami wymieszane składniki suche na przemian z olejem, cały czas 
mieszamy, aż masa się połączy. Przekładamy do wyłożonej papierem do pieczenia blaszki o wymiarach 
24x24 cm. Pieczemy w temp. 180 stopni C ok. 30-35 min. do tzw. suchego patyczka. Upieczony biszkopt 
wyjmujemy z piekarnika i studzimy. Po wystygnięciu ścinamy wierzch biszkopta.
beza orzechowa: białka ubijamy mikserem na sztywną pianę, dodając po 1 łyżce cukru. Następną łyżkę 
dodajemy dopiero, gdy poprzednio dodany cukier się rozpuści. Do lśniącej piany z białek dodajemy roz-
drobnione orzechy i delikatnie mieszamy szpatułką. Masę wykładamy na blaszkę o podobnych wymiarach 
też wyłożoną papierem i wyrównujemy. Pieczemy ok. 30-35 min. w temp. 170 stopni C. Studzimy na  kratce.
Masa kawowa: z podanej porcji mleka odlewamy 3/4 szklanki i rozprowadzamy w nim proszki budyniowe 
oraz żółtka. Resztę mleka wlewamy do garnka, dodajemy cukier i zagotowujemy. Do gotującego się mle-
ka wlewamy rozrobione proszki budyniowe i energicznie mieszamy, aż budyń zgęstnieje. Do gorącego 
budyniu dodajemy kawę rozpuszczalną i mieszamy, aż się rozpuści. Budyń przykrywamy folią spożywczą 
tak, aby dotykała ona powierzchni budyniu i pozostawiamy do wystygnięcia. Miękkie masło ucieramy mik-
serem na puch. Następnie dodajemy po łyżce zimnego budyniu na zmianę z mascarpone i cały czas 
miksujemy, aż uzyskamy jednolitą masę.
Galaretka czekoladowo-kawowa: czekoladę drobno siekamy. Wodę zagotowujemy. Z podanej porcji 
gorącej wody odlewamy ok. 1/3 szklanki i rozpuszczamy w niej żelatynę. W pozostałej ilości gorącej wody 
rozpuszczamy kawę, czekoladę i cukier. Mieszamy, aż wszystkie składniki rozpuszczą się. Następnie 
próbujemy i jeśli jest za mało słodka, dosładzamy według własnego gustu. Na końcu łączymy z rozpusz-
czoną żelatyną i mieszamy. Chłodzimy.
Składanie ciasta: biszkopt umieszczamy w blaszce, w której się piekł i skrapiamy zaparzoną kawą. Na 
biszkopcie rozsmarowujemy połowę masy kawowej i przykrywamy bezą orzechową. Na bezie rozsmaro-
wujemy drugą połowę masy kawowej i na wierzch wylewamy tężejącą galaretkę. Posypujemy czekolado-
wą posypką. Wkładamy do lodówki, najlepiej na noc. Smacznego!

ziemiach, gdzie jeszcze nikt jej nie głosił. W 1582 roku 
jezuici wyruszają do Chin, w 1625 św. Wincenty a 
Paulo zakłada Zgromadzenie Księży Misjonarzy. 
Nowe wyzwania wymagają zwykle nowych rozwiązań 
i Kościół ich poszukuje; powołuje nowe struktury, 
które mają zająć się misjami w dalekich zakątkach 
świata. Powstają nowe zakony misyjne, szczególnie 
wiele w XIX wieku, liczni misjonarze – kapłani, bracia, 
zakonnice i świeccy – podążają w świat. W 1926 roku 

zostaje ustanowiony Światowy Dzień Misyjny – Nie-
dziela Misyjna – który ma być dniem misyjnej solidar-
ności; obchodzimy go do dziś. Nie każdy może jechać 
na misje, ale każdy może duchowo i materialnie 
przyczyniać się do rozgłaszania Ewangelii w dalekich 
krajach. Wspieranie misji także dziś stanowi wyraz 
posłuszeństwa nakazowi Chrystusa i pragnienia dzie-
lenia się wiarą z tymi dziećmi Boga, które jeszcze nie 
słyszały o miłości swego niebieskiego Ojca.
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PoNiedziałek 1.08.2022 r.
7.00 + Iwona BŁAZIK (29 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (1 greg.)
18.00 + Zygmunt GRUDNIEWSKI
wtorek 2.08.2022 r.
7.00 + Bronisława SOROKA (10 r. śm.)
9.00 + Iwona BŁAZIK (30 greg.)
18.00 + Jan KOSIEK (2 greg.)
Środa 3.08.2022 r.
7.00 I) + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (1 greg.)
II) + Regina GROBOSZ (od ucz. pogrz.)
9.00 + Bożena CIEPŁAK (od Maryli Karolak)
18.00 + Jan KOSIEK (3 greg.)
Czwartek 4.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (2greg.)
9.00 ++ Józef GRZYB, + Mariusz KUBIŃSKI
18.00 + Jan KOSIEK (4 greg.)
Piątek 5.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (3greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (5 greg.)
18.00 + Ks. Kan. Proboszcz Władysław LOREK 
(38 r. śm.)
Sobota 6.08.2022 r.
7.00 + Jan KOSIEK (6 greg.)
9.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
18.00 I)  + Olga CICHUTA (10 r. śm.), + Stanisław, 
++  z rodziny KAZIÓW I CICHUTÓW
II) + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (4 greg.)
Niedziela 7.08.2022 r.
7.30 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (5 greg.)
9.00 ++  rodzice, Karolina JANECZEK, Anna, 
Józefa (k), Irena, ++  z rodz.
10.30 Do Boga Ojca Najwyższego przez 
wstawiennictwo NMP dziękczynna z prośbą 
o Boże błog., potrzebne dary i łaski w kolejną 
rocz. ślubu dla Beaty i Tomasza
12.00 + Jan KOSIEK (7 greg.)
18.00 + Bożena CIEPŁAK (od Jadwigi 
i Franciszka Michalak z rodziną)
PoNiedziałek 8.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (6greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (8 greg.)
18.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
wtorek 9.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (7 greg.)

9.00 + Jan KOSIEK (9 greg.)
18.00 + Stefan WOJTYNIAK (4 r. śm.), + Marek 
ABELUNAS (1 r. śm.)
Środa 10.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (8 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (10 greg.)
18.00 + Anna CZUBAK (2 r. śm.)
Czwartek 11.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (9greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (11 greg.)
18.00 O Boże błog., światło Ducha Świętego 
i opiekę MB Nieust. Pomocy dla Marcina
Piątek 12.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (10 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (12 greg.)
18.00 I) + Bożena CIEPŁAK (od Anety i Mariusza 
CHMURA z rodziną)
II) O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
dla Stanisława SWINCICKIEGO w rocznicę 
urodzin
Sobota 13.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (11 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (13 greg.)
18.00  INTENCJE FATIMSKIE
Niedziela 14.08.2022 r.
7.30 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (12greg.)
9.00 + Marianna MARSZAŁEK (3 r. śm.)
10.30 ++  z rodz. PIWOROWICZ
12.00 + Jan KOSIEK (14 greg.)
18.00 Dziękczynna w 15 rocznicę ślubu 
Magdaleny i Romana MOSOŃ z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Maryi dla całej rodziny
PoNiedziałek 15.08.2022 r.
7.00 + Jan KOSIEK (15 greg.)
9.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 
Bożej dla Marii TALARSKIEJ i dla Igora w 1 r. ur.
18.00 ++ Jan, Maria, Józefa (k), Anna, Helena, 
Stanisława (k), Maria, Antoni, Stanisław, 
++  z rodz. FAŚCISZEWSKICH
wtorek 16.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (14 greg.)
9.00 Dziękczynno-błagalna w 1 rocznicę ślubu 
Stanisława i Małgorzaty BARTOL
18.00 + Jan KOSIEK (16 greg.)

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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Środa 17.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (15 greg.)
9.00 + Zygmunt ŁADA (10 r. śm.)
18.00 + Jan KOSIEK (17 greg.)
Czwartek 18.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (16 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (18 greg.)
18.00 O łaskę uzdrowienia dla Edyty
Piątek 19.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (17 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (19 greg.)
18.00 + Stefan GULAK (38 r. śm.)
Sobota 20.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (18 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (20 greg.)
18.00  + Ludwik PASIERBEK (35 r. śm.)
Niedziela 21.08.2022 r.
7.30 ++ Antoni, Róża KŁYSZEJKO
9.00 I) Dziękczynna z okazji 21 rocz. urodzin 
Radosława o łaskę wiary i błog. Boże
II) Dziękczynna z okazji 50 rocz. urodzin Edyty 
z prośbą o zdrowie i błog. Boże, potrzebne łaski 
(prosi mąż z córkami)
10.30 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (19 greg.)
12.00 + Jan KOSIEK (21 greg.)
18.00 ++ Maria, Stefan KRUCZANOWSCY, Roman 
ZYGART
PoNiedziałek 22.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (20 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (22 greg.)
18.00 ++ Stanisław, Helena GARLIŃSCY, ++ Jan, 
Katarzyna KUSZKIEWICZ
wtorek 23.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (2greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (23 greg.)
18.00 +  ojciec Mieczysław (w rocz. śm.)
Środa 24.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (22 greg.)
9.00 + Stefania OCZKOWSKA
18.00 I) + Jan KOSIEK (24 r. śm.)
II) + Anna KRZYSTEK (50 r. śm.)
III) + Adam KRZYSTEK (14 r. śm.)
Czwartek 25.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (23 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (25 greg.)
18.00 + Ewa NASIADKA (10 r. śm.), ++  z rodz. 
PALICHLEB
Piątek 26.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (24 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (26 greg.)
18.00 ++ Janina PUTEREK (13 r. śm.), Walenty, 
Czesław PATEREK

Sobota 27.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (25 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (27 greg.)
18.00 I) Dziękczynna z okazji urodzin Hanny, 
o zdrowie i błog. Boże i opiekę Matki Bożej
II) Dziękczynna z okazji imienin Marii z prośbą 
o zdrowie i błog. Boże
Niedziela 28.08.2022 r.
7.30 ++ Zbigniew, Stanisław, STROJEK, 
++ rodzice, + Mirosław RAWSKI
9.00 ++ Edward, Krystyna STUS
10.30 + Marek WYRZYKOWSKI (1 r. śm.)
12.00 I) + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (26 greg.)
II) + Jan KOSIEK (28 r. śm.)
18.00 + Aleksandra TYMOCZKO (21 r. śm.)
PoNiedziałek 29.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (27 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (29 greg.)
18.00 + Władysław KOŚCIELSKI i dusze czyśćcowe
wtorek 30.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (28 greg.)
9.00 + Jan KOSIEK (30 greg.)
18.00 ++ Rodzice, Jan Stefania, Wincenty, 
Karolina, dusze czyśćcowe
Środa 31.08.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS (29 greg.)
9.00 O ulgę w cierpieniu dla Wiktorii i Józefa
18.00 + Anna BOGDANOWICZ (5 r. śm.) 
i ++  z rodz.
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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, ks. Michał Gibek

www.swmikolajswiebodzice.pl

Sakrament Chrztu św. przyjęli:

bramę wieczności 
przekroczyli:
+ Andrzej Kazimierz Szforc,

zm. 16.06.2022 r., przeżył 34 lata
+ Zbigniew Zygmunt Szirszow, zm. 05.07.2022 r., 

przeżył 73 lata
+ Weronika Zięba zd. Zachora, zm. 11.07.2022 r., 

przeżyła 87 lat
+ Agnieszka Ptak zd. Leończyk, zm. 13.07.2022 r., 

przeżyła 48 lat
+ Ewa Maria Hryniewicz, zm. 22.07.2022 r., 

przeżyła 81 lat
+ Jerzy Zbigniew Kamiński, zm. 22.07.2022 r., 

przeżył 66 lat
+ Dariusz Piotr Matyjaszczyk, zm. 25.07.2022 r., 58 lat

Kornelia Karczmarz, 17.07.2022 r.
Julia Helena Drywa, 29.07.2022 r.
Julia Bodnar, 31.07.2022 r.
Aniela Kulik, 31.07.2022 r.
Maksymilian Kazimierz Kurowski, 31.07.2022 r.


