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VI Parafialny Festyn Rodzinny

6 czerwca br. w Parku Miejskim
w Złotym Stoku odbył się VI FESTYN
RODZINNY, zorganizowany tradycyjnie przez Parafię w Złotym Stoku
z niezastąpionym Księdzem Proboszczem – Józefem Siemaszem,
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
Akcję Katolicką, rodziców dzieci wyjeżdżających na kolonię letnią. Całkowity dochód z Festynu będzie
przeznaczony na dofinansowanie
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Złoty Stok. W tym roku
dzieci pojadą na kolonię do Mrzeżyna, gdzie spędzą 10 dni. (cd. na str. 4)

Witamy nowego wikariusza
Z wielką niecierpliwością parafianie oczekiwali na przybycie nowego wikariusza – ks. Piotra
Ochońskiego, którego skierował do nas bp
Ignacy Dec, biskup świdnicki. Został mile i życzliwie przywitany przez parafian w kościołach filialnych oraz podczas uroczystej Mszy św. odprawionej w kościele parafialnym o godz. 18.00.

Nasz nowy wikariusz przybył z diecezji opolskiej, z parafii
pw. Ducha Świętego w Krapkowicach.
Maryja Niepokalanie Poczęta patronka naszej wspólnoty
parafialnej niech Cię chroni ks. Piotrze i prowadzi w posłudze
naszym wiernym.
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Świdnica, dnia 10 czerwca 2015 r.

L.dz. 732/2015

Wielebny Ksiądz
Mgr lic Sebastian NawROcki
ZŁOTY STOK

Parafia jest wspólnotą wiernych, gdzie realizuje się posłannictwo Kościoła powszechnego, gdzie rodzą się
i rozwijają: wiara, nadzieja i miłość oraz inne dary nadprzyrodzone wysłużone przez Jezusa Chrystusa i
przekazane Kościołowi, jako środki uświęcenia ludu Bożego, a w której duchową troskę sprawuje pod
zwierzchnictwem biskupa diecezjalnego proboszcz jako własny pasterz. Jest on przewodnikiem wspólnoty
parafialnej i stanowi widzialny znak jej jedności z całym Kościołem. Przeto winien odznaczać się dużą gorliwością
duszpasterską, a także przykładem własnego życia, stawiając na pierwszym miejscu chwałę Bożą i zbawienie
powierzonych sobie dusz (por. Synod Archidiecezji Wrocławskiej 1985-1991, s. 353).
W związku z tym, że parafia pw. Wniebowzięcia NMP w Różance wakuje i konieczne jest
zapewnienie w niej stałego oraz właściwego sprawowania kultu Bożego i posługi duszpasterskiej, po
przeprowadzeniu odpowiednich konsultacji oraz po rozważeniu wszystkich okoliczności, niniejszym-na mocy
mojej władzy, zgodnie z normami kan. 190 i 522-524 KPK —
mianuję Wielebnego Księdza proboszczem parafii pw.
Wniebowzięcia NMP w Różance,
w dekanacie Międzylesie,
przenosząc z dotychczasowej funkcji wikariusza
parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Złotym Stoku, w. dekanacie Kamieniec Ząbkowicki.
Kanoniczne objęcie Parafii w posiadanie, przez które nabywa się wszystkie prawa i obowiązki,
powinno dokonać się do dnia 12 lipca br., podczas uroczystej Eucharystii poprzez złożenie przede mną lub
dziekanem i wobec wspólnoty parafialnej wyznania wiary i przysięgi wierności Kościołowi. Wszystkie
agendy parafii należy przejąć od dotychczasowego administratora w obecności dziekana i dwóch parafian.
Protokoły zdawczo-odbiorcze w trzech egzemplarzach, wraz z podpisanymi wyznaniem wiary i przysięgą
wierności, należy niezwłocznie przekazać do kurii.
Ufam głęboko, że pasterska posługa Księdza Bogu i Kościołowi, sprawowana gorliwie z pełnym
oddaniem i miłością, przyczyni się do umocnienia wiary i jedności wszystkich. Dziękując za dotychczasową
służbę i gotowość do przyjęcia nowego wezwania, proszę gorąco Miłosiernego Boga, aby towarzyszył
Księdzu w świętym posługiwaniu oraz przyzywam wstawiennictwa Matki Kościoła i św. Stanisława.
Dekret wchodzi w życie z dniem 27 czerwca 2015 r.
* ignacy dec

Stanisław chOMiak
cleRZ kURii

BISKUP ŚWIDNICKI

Dnia 26 czerwca 2015 r. w niedzielę na Mszy św.
o godz. 18.00 nasi parafianie uroczyście pożegnali ks.
Sebastiana Nawrockiego, który w 15 roku kapłaństwa
i po 5 latach posługi kapłańskiej w naszej parafii awansował na proboszcza w Rzymskokatolickiej Parafii pw.
Wniebowzięcia N.M.P. w Różance w dekanacie Międzylesie. Po uroczystej Mszy św. odprawionej przez ks.
proboszcza Józefa Siemasza wraz z nominatem proboszczem Sebastianem, po wielu życzliwych słowach,
parafianie przeszli do ogrodu parafialnego, gdzie została przygotowana agapa przez przyjaciół ks. Sebastiana. Dzieci, młodzież, nauczyciele i wszyscy pracownicy Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku
żegnali ks. Sebastiana podczas uroczystego apelu na
zakończenie roku szkolnego
i katechetycznego 25 czerwca 2015 r.
Parafianie w kościołach
filialnych pożegnali naszego
wikariusza do południa.
Ks. Sebastian Nawrocki
jako proboszcz został zaprzysiężony przez ks. dziekana Jana Tracza w Różance w niedzielę 28 czerwca
2015 r. podczas uroczystej
Mszy św. o godz. 12.00.

Drogi księże Sebastianie!

Biblia mówi: „Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem”. Był czas witania, a po 5 latach nastał czas
pożegnania. To niełatwy moment dla nas wszystkich. I chociaż smutek wkrada się do serc, to św.
Paweł radzi nam. „W każdym położeniu dziękujcie,
taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie
względem was”. Dlatego dziś z radością dziękujemy
Bogu za te 5 lat przeżyte razem, za msze święte,
nabożeństwa, procesje, adoracje Najświętszego
Sakramentu – za to wszystko, co składa się na
życie Kościoła – mówiąc krótko: za wspólnotę modlitewną. Niech to dziękczynienie obejmie również
Twoich, świętej pamięci rodziców, księże Sebastianie. Dzięki ich wychowaniu mogliśmy przez te lata
obcować z mądrym, dobrym, pracowitym, cierpliwym, spokojnym i nadzwyczaj skromnym człowiekiem o dużym poczuciu humoru.
Cieszymy się, że w roku świętego Jana Pawła II,
obejmuje Ksiądz probostwo w Różance. Życzymy
obfitych i dobrych owoców pracy duszpasterskiej
w nowej parafii. Niech Bóg błogosławi we wszystkich poczynaniach, Maryja wyprasza potrzebne
łaski, a św. Jan Maria Vianney, patron proboszczów,
wspiera w trudnych chwilach. Do życzeń dołączamy
dary materialne od parafian i sympatyków tego
kościoła. Jest jednak prezent, którego nie da się
owiązać wstążką – to dar modlitwy. Bóg zapłać,
księże Sebastianie, za całe dobro, jakie nam
wyświadczyłeś i szczęść Boże w nowym miejscu.
Parafianie i grono przyjaciół
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Antoninki

Odpust św. Antoniego w Mąkolnie zaczyna gromadzić z roku na rok co raz więcej wiernych. I nic w tym
dziwnego – przecież patron kaplicy to najpopularniejszy święty, który za swego życia, a szczególnie po
jego zakończeniu chętnie pomaga w trudnych sprawach. Zatem także i w tym roku kościół na wzgórzu,
a szczególnie plac z którego rozpościera się bajeczny
widok wypełnił się wiernymi. Uroczystościom odpustowym (13 czerwca) przewodniczył neoprezbiter ks.
Arkadiusz Harbar, a kazanie wygłosił ojciec o. Emanuel Krzysztof Żak z Kłodzka. Zebranych przywitał
proboszcz ks. Józef Siemasz. Po uroczystej mszy św.
rozpoczął się piknik. Można było kupić i ofiarować
sadzonki kwiatów i krzewów, losy loterii fantowej,
ciasto, grochówkę, pierogi i potrawy z grilla. Sadzonki kwiatów i krzewów zostały posadzone wokół kaplicy. Całkowity dochód z pikniku został przeznaczony
na spłatę ołtarza. Szczególne słowa podziękowania
należą się Zbigniewowi Klimasowi z Kamienicy, który
tradycyjnie już w sposób szczególny włączył się w
organizację pikniku. Wszystkim którzy przyczynili się
do zorganizowania tegorocznego pikniku składamy
serdeczne BÓG ZAPŁAĆ. Odnowiona, kaplica św. Antoniego to prawdziwy skarb naszej parafii. W każdy
pierwszy wtorek miesiąca o godz. 16.00 odprawiana
jest w kaplicy msza św. Zapraszamy!
Waldemar Wieja

3

4

„Złoty Dzwon”, nr 7 (67) * lipiec 2015

VI Parafialny Festyn Rodzinny

W organizację Festynu włączyło się
wielu ludzi dobrej woli – rodzice i parafianie, którzy
odpowiedzieli na apel Księdza i upiekli ciasta, osoby
i firmy przekazując fanty na loterię fantową oraz fundatorzy nagród głównych w loterii – Andrzej i Teresa
Kościółek, Danuta i Waldemar Wieja, Grażyna i Rafał
Orczyk, Zdzisław Fleszar.
Panie Danuta Wieja, Katarzyna Popera, Monika
Radkiewicz, Anna Morelowska, Sylwia Kuryk podjęły
się przygotowania i sprzedaży losów w loterii fantowej.
Wartość fantów znacznie przekraczała cenę losu.
Smakołyki sprzedawane na stoiskach – mięsa
z grilla, chleb ze smalcem, ogórki małosolne itp. zostały przygotowane przez rodziców i parafian, którzy
chętnie włączają się w tego typu akcje. Bigos ugotował
Pan Janusz Bukała – szef kuchni w „Karczmie w Starej
Kuźni” przy Kopalni Złota.
Kochana Pani Jasia Polucha ugotowała pyszną
grochówkę, a pomoc przy lepieniu pierogów zaoferowały Pani Janina Frankowicz i Iwona Lew. Tort na licytację z wizerunkiem naszych Księży upiekli i podarowali Państwo Agnieszka i Sebastian Szwarc.
Dziękujemy osobom, które czynnie włączyły się
w organizację VI Festynu Rodzinnego na rzecz naszych
dzieci:
Gastronomia: Halina Balbuza, Barbara Ćwik, Katarzyna Kowcz, Monika Król, Janina Polucha, Iza Iwaszków,
Iwona Lew, Sabina Odzimek, Dorota Gembara, Grażyna Orczyk, Kazimierz i Marta Krysiak, Katarzyna Bartoszek, Iza Szweda, Janina Frankowicz.
Nagłośnienie – Stanisław Braszka i Mariusz Karpiński.
Prowadzący Festyn – Władysław Gluza, Eliza Stępień.
Konkursy – Zuzanna Pluciak, Marcin Niziołek, Anna
Brysiak, Aleksandra i Teresa Kościółek, Aleksandra
Wąsowicz, Sylwia Piszczyk.
Zabezpieczenie Medyczne – „KREWmaNIACY”.
Podłączenie energii – Dariusz Sokołowski i Rafał
Szpilarewicz.
Wata Cukrowa – Marta i Marcin Adamiak.
Dekoracja sceny – Przedszkole „Bajka”.
Kurtyna wodna – strażacy OSP Złoty Stok.
Kącik metamorfozy – Eliza Stępień, Kinga Gozdera.
CKiP – wypożyczenie – namiotów i zamku, mikrofonów.
Dziękujemy Sołectwom Mąkolno i Chwalisław za wypożyczenie ławek, rodzicom dzieci i panom za rozłożenie ławek i wspólne posprzątanie po festynie.
Nad bezpieczeństwem dzieci korzystających ze zjeżdżalni czuwała Pani Arleta Markowska.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy włączyli się w przygotowanie programu artystycznego na Festyn:
grupie „SHOW DANCE” działającej przy CKiP,
trupie teatralnej „Wataha Stacha” z Mąkolna,
(cd. ze str. 1)
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Zuzannie Hnat i Dominikowi Białowąs – taniec,
Franiowi Kaczyńskiemu – gra na trąbce,
Scholi Parafialnej „Dzieci Maryi” przygotowywanej
i prowadzonej przez panie: Iwonę Lew i Dagmarę
Alchimowicz,
Chórowi Parafialnemu „Wesoła Nowina”,
Górniczej Orkiestrze Dętej,
zespołowi „Wesołe nutki” z sołectwa Mąkolno i Pani
Uli Wróbel.
uczennicom z Samorządowego Zespołu Szkół w Złotym Stoku,
Stowarzyszeniu „KREWmaNIACY”,
Zespołowi „DOMINO”.
Szczególnie gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom. Bez Was nie udałoby się zorganizować tego
Festynu. Wszystkim dziękujemy za uczestnictwo we
wspólnej zabawie.
Dzięki Państwa hojności i wielkiemu sercu VI Festyn
Rodzinny przyniósł dochód w wysokości 9 000 zł.
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Boże Ciało

W Polsce Uroczystość
Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej, czyli popularne Boże Ciało obchodzone jest 60 dni po
Wielkanocy – w pierwszy
czwartek po Święcie Trójcy Świętej. W dzień ten
upamiętnia się ostatnią
wieczerzę oraz przemienienie chleba w ciało,
a wina w krew Chrystusa.
W odróżnieniu od Wielkiego Czwartku, kiedy
wspominane są te same
wydarzenia, obchody
mają charakter radosny.
Historia Bożego Ciała sięga połowy XIII wieku. Do
Polski święto to zawitało kilkadziesiąt lat później.
Pierwszy raz obchodzono je w Krakowie w 1320 roku,
a cały kraj objęło po kolejnych 100 latach. Dziś Boże
Ciało nieodłącznie wiąże się z uroczystymi procesjami
przemierzającymi ulice i zatrzymującymi się przy czterech kolejnych ołtarzach, gdzie czytane są fragmenty
Ewangelii. W tym roku uroczysta procesja prowadzona przez księdza proboszcza Józefa Siemasza i księdza wikariusza Sebastiana Nawrockiego przeszła
ulicami Złotego Stoku przy których ustawiono 4 ołtarze
– ul. Wolności, pl. Kościelny, Rynek i Wojska Polskiego.
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Adoracja – Modlitwa obecności

„Ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Wiemy z potocznego doświadczenia, co
to znaczy być obecnym lub nieobecnym. Mówimy, że
ktoś przebywa tu wprawdzie fizycznie, ale duchem
jest zupełnie nieobecny, albo że ktoś jest wprawdzie
daleko, ale za to jest „obecny myślami”. Bóg w Najświętszym Sakramencie jest w sposób niepojęty
obecny – cały skierowany ku temu, kto do Niego
przychodzi. W kawałku chleba skupia się miłość Ojca,
Syna i Ducha Świętego: „Oto moje Ciało za was wydane, oto moja Krew za was wylana”. To nie jest
obecność kogoś, kto obserwuje, pozostając na zewnątrz. To jest pełna współczucia obecność kogoś,
kto „wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby”.
Pismo Święte porównuje miłość Bożą do pełnej
uwagi, oddania i zachwytu miłości matki wobec niemowlęcia: „Czyż może niewiasta zapomnieć o swym
niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet, gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”
„Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale
miłość moja nie odstąpi od ciebie”. Miłość Boża jest
w nieporównanie większym stopniu bezinteresowna
niż miłość matki. Przypowieści o zagubionej owcy
i o synu marnotrawnym wprowadzają pojęcie Boga
miłosiernego, który najbardziej kocha największego
grzesznika. Chrystus idzie najdalej, gdy objawia, że
utożsamia się z najbiedniejszymi. Mówi, odnosząc te
słowa do siebie: „Bo byłem głodny, byłem spragniony,
byłem nagi, byłem w więzieniu, byłem chory, byłem
przybyszem”. To miłość posunięta „do końca” do stania się Eucharystią.
W Eucharystii spotykamy najbardziej niepojętą
obecność, rzeczywistą obecność. Jan Paweł II nazywają „obecnością zbawczą”. Obecność kogoś, kto jest
nieskończenie inny, a jednocześnie nieskończenie
bliski, jest wewnątrz, bliższy człowiekowi, niż człowiek
może być samemu sobie. Jest w jego najtajniejszej
głębi jako źródło życia i miłości, jako „imię nowe”.
Z jednej strony adorujemy w Eucharystii Boga najwyższego, z drugiej powoli odkrywamy – przez wiarę – że
jest obecny w naszych sercach. Dlatego nawet gdy
zamykamy oczy, nie gubimy Go, nie tracimy z oczu,
gdyż wtedy – nieraz jeszcze wyraźniej – możemy Go
dostrzec oczami duszy.
Wobec tak niepojętej tajemnicy najlepszą rzeczą,
jaką można zrobić w czasie adoracji, jest poddanie
się promieniowaniu tej obecności, otwieranie się na
nią. Przyzwolenie w sposób jak najbardziej bierny, by
ona działała, nie my. Monstrancje najczęściej mają
kształt słońca. Hostię otaczają złociste promienie. Ta
starożytna symbolika może być pomocna w adoracji.
Człowiek, który chce się opalić, pozwala słońcu i do-

skonale wie, że nie on działa, lecz słońce. On musi
jedynie przez pewien czas „wystawić się na działanie”
promieni słonecznych. Dlatego pierwszym warunkiem,
by wejść w promieniowanie Eucharystii, jest cisza.
Tak jak w rozmowie, by usłyszeć, co ktoś chce powiedzieć, trzeba przerwać potok własnej wymowy,
a najlepiej również by faktycznie wsłuchać się w mówiące go – własnych myśli, tak i tu, trzeba się zatrzymać, zrezygnować choć na chwilę ze swojej aktywności, nie zasypywać Pana Boga słowami i prośbami,
lecz otworzyć się na to, co On mówi. A Jego językiem
w Eucharystii jest cisza. Jest to cisza Boża, inna od
ludzkiej, cisza pulsująca miłością, osobowa, cisza,
w której Bóg daje siebie. Trwanie w ciszy adoracji
tworzy przestrzeń, w której można doświadczyć, że
jest się kochanym. To doświadczenie dokonuje się na
głębszym poziomie niż słowa.
„Wszystkie słowa, jakie Bóg wypowiedział, są dla
nas tajemnicą, ale Tajemnicą samą w sobie jest Jezus,
który daje nam swoje ciało, to znaczy swoje serce, na
pokarm... i który pragnie, żebyśmy Go przyjmowali
jako najgłębszą tajemnicę naszego życia. Dlatego daje
siebie w ciszy. Chce zrodzić w nas ciszę, ciszę adoracji” – pisze o. Marie-Dominiąue Philippe, założyciel
Wspólnoty św. Jana, w książce Iść za Barankiem
(Warszawa 2007, s. 35).
Adoracja jest jedyną w swym rodzaju modlitwą
obecności. Przychodzimy, gdyż Ktoś na nas czeka.
Zostajemy, bo jest tu Ktoś, kto pragnie, byśmy z Nim
pozostali. „Gdy kontemplujemy Go w świętym sakramencie ołtarza, Chrystus zbliża się do nas i wnika w nas
głębiej niż my sami; przez przemieniające zjednoczenie
z sobą daje nam udział w swoim Boskim życiu, a przez
Ducha otwiera nam dostęp do Ojca” – napisał Jan Paweł
II w Liście z okazji 750-lecia święta Bożego Ciała. W en
cyklice O Eucharystii w życiu Kościoła złożył bardzo
osobiste świadectwo: „Pięknie jest zatrzymać się z Nim
i jak umiłowany uczeń oprzeć głowę na Jego piersi, poczuć
dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca (...) Ileż to
razy, moi drodzy Bracia i Siostry, przeżywałem to doświadczenie i otrzymałem dzięki niemu siłę, pociechę
i wsparcie!”.
Adoracja uczy stawania się samemu obecnym, uważnym i cierpliwym wobec tych, którzy są wokół.

ADORACJA – NAJWYŻSZA CZEŚĆ
Adorować znaczy dosłownie „upaść” na twarz czy do
nóg. Taką postawę przyjmowano w starożytności wobec
jakiegoś władcy czy pana. Abraham „padł na oblicze”,
gdy Pan mu się ukazał. „Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz” – śpiewamy w liturgii. Głęboki
pokłon – podobnie jak pokłon Trzech Króli przed Dzieciątkiem – wyraża najwyższą cześć. Mówimy o Najświęt-
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szym Sakramencie, gdyż w Nim jest ukryty sam Dawca
łaski i wszystkich sakramentów. „Przed tą szczególną
obecnością Kościół od wieków pochyla się w geście adoracji” – napisał Jan Paweł II w Liście do kapłanów na
Wielki Czwartek 2002.
Upadając przed Nim, wyrażamy przekonanie, że jest
jedynym Panem. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz” – odpowiada Chrystus demonowi na pokusę władzy. Św. Paweł
stwierdza, że bez pomocy Ducha nie można powiedzieć
z pełnym przekonaniem: „Panem jest Jezus”. Podobnie
bez pomocy Ducha nie można Go adorować. Adoracja
jest modlitwą w Duchu. Taką jak ta, o której Jezus mówił
Samarytance: „Nadchodzi jednak godzina, owszem już
jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć
Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to czcicieli chce mieć
Ojciec: Bóg jest duchem; potrzeba więc, aby czciciele
Jego oddawali Mu cześć w Duchu” .
Pozostawanie w adoracji w milczeniu wyraża cześć,
której nie są w stanie wyrazić słowa. Słowa są za małe.
Trwanie w ciszy pozwala wejść w najbardziej duchowy
wymiar modlitwy. Najgłębszy kontakt z Bogiem dokonuj e
się bez słów, w spotkaniu serca z sercem. Patrzenie ze
czcią na Hostię oczyszcza ludzkiego ducha z tego, co jest
w nim skalane czczeniem bożków. Uznanie panowania
jedynego Pana oznacza wyrzeczenie się innych bóstw.
Zerwanie z kłanianiem się pieniądzom, wizerunkowi,
karierze, wygodzie, wszelkim formom okultyzmu. Przede
wszystkim jednak oznacza zgodę na przebaczenie i pojednanie.
Adoracja wymaga wiary. Bez wiary nie sposób wytrzymać na adoracji nawet pięciu minut. Dlatego też
Kościół udziela odpustu cząstkowego wiernemu, który
nawiedza Najświętszy Sakrament w celu adoracji. Jeżeli adoracja trwa co najmniej pół godziny, odpust będzie
zupełny, pod zwykłymi warunkami. Adoracja daje też
wiarę, tworzy klimat, w którym Duch Święty może działać.
Prorokiem adoracji naszych czasów nazywa się bł.
Karola de Foucauld (1858-1916). W okresie gdy żył
w Nazarecie, pisał do swego ojca duchowego, że wła
ściwie nie potrafi już się modlić. Próbuje czytać, rozmyślać, rozważać, odmawiać gotowe modlitwy – nic mu
nie wychodzi – to nie jest obecność. Jedyne, co może
robić, to trwać godzinami przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. A kiedy już tam jest, pozostaje oschły,
jałowy, bez jakiejkolwiek myśli. Pyta sam siebie, czy to
jest jeszcze modlitwa, i coraz bardziej odkrywa, że tak.
Właśnie ona stanie się jego modlitwą, a po jego śmierci,
powstałych z jego inspiracji zgromadzeń Małych Braci
i Małych Sióstr Jezusa.
Jeden z Małych Braci, Carlo Caretto, doskonale opisał
w Listach z pustyni, co dzieje się z człowiekiem trwającym
dłużej na adoracji. Odbywał nowicjat na pustyni, na Saharze. Miał spędzić tydzień w grocie sam na sam z Pa-
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nem Jezusem eucharystycznym, wystawionym dzień
i noc. Kapłan odprawił Mszę świętą na ołtarzu z kamieni
i odszedł. „Cisza na pustyni, cisza w grocie, cisza w Najświętszym Sakramencie. Żadna modlitwa nie jest tak
trudna jak adoracja Najświętszego Sakramentu. Natura
ludzka buntuje się ze wszystkich sił. Wolałoby się raczej
kamienie dźwigać w żarze słońca. Zmysły, umysł,
wyobraźnio to wszystko jest umartwione. Tylko wiara
tryumfuje” {Warszawa 2006, s. 26). Wreszcie po pewnym
czasie zmysły się uspokajają, a wtedy modlitwa staje się
czymś rzeczywiście ważnym i „tak poważnym, że nie
można się bez niej obejść”.
Moris Maurin, Mały Brat Jezusa. tak wprowadza ludzi
w adorację w ciszy: „Staraj się jak najmniej mówić, jak
najmniej wyrażać. Pozwalaj, żeby On na ciebie patrzył.
Czekaj, aż powoli On zacznie przenikać cię całego”.
W praktyce jest to bardzo trudne. Przychodzimy przed
Najświętszy Sakrament – i nic się nie dzieje. Na początku
cisza, najczęściej, nie jest pełna obecności. Trzeba stać się
bardzo małym, by zgodzić się trwać w takiej pozornej
pustce, by zrezygnować z własnej aktywności, nie być
przede wszystkim kimś, kto patrzy, lecz kimś, kto pozwala, by Inny na niego patrzył. Trzeba wówczas zgodzić się
na czekanie i tęsknotę. „Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu” . „Ciebie pragnie moja dusza. Za
Tobą tęskni moje ciało. Psalmy są pełne oczekiwania.
ADORACJA UZDRAWIA
Pan przychodzi. Czasem w pierwszej minucie, czasem
w ostatniej. Jednak pewne jest to, że przyjdzie. Możemy
nawet nie zauważyć, w którym momencie, a jednak
w pewnej chwili Duch Boży ogarnia nas -jak Eliasza –
w „szmerze łagodnego powiewu”. Nie w wichurze, nie
w trzęsieniu ziemi, nie w ogniu, lecz w łagodnym powiewie. „Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy
siadam i wstaję (...) nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstawałem utkany w głębi ziemi”. Jezus dotyka
serca w jego najtajniejszej głębi. Nie pozostaje na powierzchni zdarzeń, od razu przenika serce. Dotyka tego,
co jest bólem, trudem, niezgodą, z czym sobie nie radzimy, trudnych relacji, rozdarcia z powodu choroby czy
innej niemocy, wszystkiego, co nie pozwala nam pełnić
tego, co jawi się jako Jego wola, Dotyka nie przebaczenia, żalu, lęku, konfliktów, sytuacji, których nie możemy
zmienić, naszej bezsilności. Dotyka też zmęczenia, zamętu i wypalenia.
Wchodzi w tę rzeczywistość od wewnątrz, przenikając
ją swoim Świętym Duchem. „On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce”– mówi psalmista.
Adoracja Najświętszego Sakramentu jest par excellence
modlitwą uzdrowienia. W niej Bóg ma wreszcie dostęp do
samych korzeni naszych chorób i zniewoleń. Dzięki ciszy
dusza otwiera się, przestaje się bronić i może przyjmować
Lekarza, który przyszedł nie do tych, co się mają dobrze,
ale do tych, którzy się źle mają.
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Wielu ludzi stwierdza, że po godzinie adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy są jak odrodzeni i trudno im wyobrazić sobie skuteczniejszy odpoczynek. Być
może dzieje się tak dlatego, że Bóg leczy na „głębokościach”, do których nie mają dostępu inni lekarze ani my
sami. „Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od
Niego pochodzi moja nadzieja” – modli się psalmista
i w innym miejscu dodaje: „On twoje dni nasyca dobrami,
odnawia się młodość twój a jak orła”.
Wyjątkowo leczące działanie może mieć adoracja, gdy
następuje po sakramencie pojednania. Wówczas w sposób szczególny dusza jest przygotowana i otwarta, by
przyjmować Boże miłosierdzie. Może ono przenikać ją
i leczyć z grzechu. Siostra Faustyna widziała, jak promienie
miłosierdzia przenikały do dusz, z Serca Jezusa i z Naj

świętszego Sakramentu. Pan Jezus zapraszał ją, by zanurzała dusze w Jego miłosierdziu. W adoracji dokonuje się
właśnie takie zanurzenie w miłosierdziu niczym w wodach
chrztu, „rodzenie z wody i z Ducha”, o którym Chrystus
mówił Nikodemowi (J 3,1-13). W duszy ożywają łaski, dary
Ducha Świętego i charyzmaty, które były w niej złożone
w chwili chrztu, ale zostały niejako zablokowane, nie mogły
ujawnić swej mocy. Jest szansa, że domownicy osoby
chodzącej na adorację będą mogli docenić to uzdrawiające działanie. Być może z początku buntują się, że ktoś
znowu wychodzi z domu, by „nic nie robić” w kościele.
Jednak po pewnym czasie zauważają, że im również ten
czas się „opłaca”, gdyż bardzo często z adoracji ludzie
wracają odnowieni, spokojniejsi, a nieraz i w lepszym humorze.
Dorota Szczerba

Przedszkola czas już minął nam…

( A . K . ) D n i a 2 3 . 0 6 . 2 0 1 5 r.
w przedszkolu „Zielona Dolina”
odbyła się uroczystość zakończenia roku z pożegnaniem starszaków odchodzących do szkoły. Z tej
okazji dzieci pod okiem wychowawcy przygotowały program artystyczny. Podczas występu starszaki
ubrane na galowo prezentowały się
bardzo uroczyście. Za swoje umiejętności wokalne, taneczne i recy-

tatorskie wszystkie dzieci otrzymały duże brawa. Uroczystość obfitowała w słowa pożegnania i podziękowań. Dzieci dziękowały za opiekę, za trud wychowania, za naukę.
Podczas uroczystości głos zabrali
także rodzice, pani dyrektor, ksiądz
proboszcz i wychowawca. Starszaków pożegnały również młodsze
koleżanki i młodsi koledzy. Dyrektor
przedszkola pani E. Bulanda wrę-

czyła dzieciom upominki, ksiądz
proboszcz dyplomy, a od rodziców
otrzymały rożek słodkości. Rodzice
ofiarowali dla przedszkola wspaniały prezent ławkę gimnastyczną,
abyśmy o nich długo pamiętali. Miłą
atrakcją uroczystości był olbrzymi
,,płonący tort” – również prezent od
rodziców. Te miłe chwile uwieńczyły wspólne pamiątkowe zdjęcia.
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Kapłaństwo i męczeństwo
księdza Gerharda Hirschfeldera (cz. 4)

Jaki przebieg miała podróż księdza Hirschfeldera do obozu koncentracyjnego, wiemy dzięki relacji
świadka, współwięźnia i towarzysza niedoli. Świadkiem tym był
niemiecki kapitan, który za jakieś
ciężkie przewinienie został zdegradowany i jako karę dodatkową
otrzymał trzy miesiące ciężkiego
obozu. Ów kapitan przeżył pobyt
w obozie, a po wojnie szukał księdza Hirschfeldera. Nie wiedział, że
ksiądz Gerhard Hirschfelder zginął
w obozie. W trakcie poszukiwań
spotkał się z księdzem Langerem
i jemu przekazał garść informacji
na temat wspólnej podróży z Kłodzka przez Wiedeń do Dachau. Kapitan wraz z trzema innymi więźniami
jechali już pociągiem, do którego
w Kłodzku wsiadł ksiądz Gerhard.
Hirschfelder. Więźniowie według
przepisów mieli być przewożeni
w jednoosobowych przedziałach
– celach. Rzadko kiedy przepis ten
był przestrzegany, ponieważ niekiedy tylko przewożono pojedynczych więźniów. Częściej praktykowano i organizowano konwoje dla
grupy więźniów. Ksiądz Gerhard
Hirschfelder był z kolei piątą osobą,
którą wprowadzono do tej jednoosobowej celi wagonu. Nie sposób
było usiąść, więc dalszą część
drogi wszyscy więźniowie musieli
odbyć na stojąco. Traktowano ten
fakt jako zaostrzenie czy też dodatkową karę. Zaraz po wejściu i przywitaniu się ksiądz Gerhard Hirschfelder poczęstował współwięźniów
kanapkami i słodyczami. Kapitan
nie wiedział wówczas, że wiktuały
te ksiądz Gerhard Hirschfelder
otrzymał tuż przed wejściem do
wagonu. Te małe dary zostały z radością przyjęte przez współtowarzyszy podróży, ponieważ byli
bardzo głodni. Cała piątka spędziła
wspólnie 14 dni podróży. W dzień
byli transportowani, natomiast na
noc zamykano ich w napotkanych

po drodze więzieniach. Wigilię
świąt Bożego Narodzenia spędzili
w wiedeńskim więzieniu. Ksiądz
Gerhard Hirschfelder opowiadał
wówczas współwięźniom o tajemnicy narodzin Chrystusa. Kapitan
po latach stwierdził, że nigdy w życiu nie słyszał, aby ktoś w podobny
sposób mówił o tej jakże wielkiej
tajemnicy związanej z przyjściem
na świat Zbawiciela. Ksiądz Gerhard Hirschfelder i kapitan przypadli sobie do gustu. Między nimi
narodziła się prawdziwa przyjaźń.
Pocieszali się nawzajem i zwierzali z różnych spraw. Ksiądz Gerhard
Hirschfelder wyjawił w trakcie jednej z rozmów z kapitanem, że
obozu to on nie przetrzyma, ponieważ ma chore serce. W sobotę 27
grudnia 1941 roku więźniowie dotarli do obozu koncentracyjnego
w Dachau. Po 14 dniach podróży
kapitan rozstał się księdzem Gerhardem Hirschfelderem. Po trzech
miesiącach opuszczając obóz, nie
wiedział, że ich drogi już nigdy się
nie zejdą.
Ksiądz Gerhard Hirschfelder
znalazł się w obozie koncentracyjnym w Dachau 27 grudnia 1941
roku. Władze niemieckie określały
to miejsce jako obóz wychowawczy
dla więźniów politycznych. Zapewne pierwszą rzeczą, na którą zwrócił uwagę ksiądz Gerhard Hirschfelder, wchodząc na teren obozu,
to znajdujący się napis przytwierdzony do metalowej bramy – „Arbeit macht frei”.
Być może, że rozmyślanie nad
tym cynicznym hasłem zostało
przerwane ostrą przenikliwą komendą – czapki z głów! Każdy
z więźniów w tym momencie uświadamiał sobie sprawę z faktu, gdzie
się znalazł i jaką rolę ma do spełnienia oraz co ma robić, aby przeżyć. Pierwsze pouczenie, z jakim
zwracano się do więźniów, dotyczyło właśnie ściągania czapki na wi-

dok każdego esesmana. Więźniowie musieli kłaniać się swoim
oprawcom, najgorszym łajdakom
i mordercom. Było to chyba jedno
z najgorszych obozowych upokorzeń. Przekraczającym bramę
obozu więźniom przekazywano
jeszcze jedną ważną informację.
Od tej pory wszystkie czynności
będziecie robić w biegu.
Na początku musiał ksiądz Gerhard Hirschfelder przejść kwarantannę w ogólnym obozie. Następnie
przydzielono mu numer 28972
i skierowano go do bloków 28 i 30.
Bloki te zajmowali księża polscy.
Duchowieństwo polskie było szczególnie okrutnie traktowane przez
władze i straże obozowe.
Duchowieństwo niemieckie zajmowało blok 26 i było narażone na
mniej wyrafinowane szykany w porównaniu z Polakami. Ksiądz Gerhard Hirschfelder do bloku 26 został przeniesiony po jakiś trzech
miesiącach pobytu z Polakami,
gdyż zauważono pogarszający się
stan jego zdrowia. Z obozu więźniowie mogli wysyłać dwa listy
miesięcznie i tyle samo mogli otrzymać. Rzeczywistość była jednak
zgoła inna. Kilka listów pisanych
przez księdza Gerharda Hirschfelder zachowało się i na tej podstawie możemy dziś odtworzyć niektóre jego obozowe przeżycia.
Ostatni list datowany jest 26 lipca. Kilka dni później, 1 sierpnia
ksiądz Gerhard Hirschfelder zmarł
w więziennym szpitalu na skutek
utraty „sił fizycznych”.
W żadnym liście ksiądz Gerhard
Hirschfelder nie uskarżał się na
swój los w sposób oficjalny lub
„między wierszami” w potocznym
tego słowa znaczeniu, nawet w tym
ostatnim napisanym 26 lipca 1942 r.
(c.d.n.)
Waldemar Wieja
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Duch Święty prowadzi św. Franciszka

,,...Od tej godziny Franciszek
zaczął uważać się za nędznego
i gardził tym wszystkim, co niedawno kochał; co prawda nie robił tego
doskonale, gdyż nie oderwał się
jeszcze zupełnie od próżności tego
świata.
Oddalając się nieco od światowego zgiełku, starał się zachować
Jezusa Chrystusa we wnętrzu
swoim i ukryć przed ironicznymi
spojrzeniami ewangeliczną perłę,
którą pragnął nabyć, sprzedawszy
wszystko. Często również, prawie
każdego dnia, chodził modlić się
w skrytości. Odczuwał w tym pewnego rodzaju przymus dzięki słodyczy, której coraz częściej doznawał,
a która skłaniała go do modlitwy
czasami nawet na ulicy i innych
miejscach publicznych.
Chociaż już od dawna był dobroczyńcą ubogich, to jednak od tego
dnia mocniej sobie postanowił
w swoim sercu, by w przyszłości
nie odmówić jałmużny żadnemu
ubogiemu, który prosiłby go w imię
Boga i by dawać ją hojniej i obficiej
niż zazwyczaj. Tak więc za każdym
razem, gdy ubogi prosił go o jałmużnę poza domem, wspierał go
pieniędzmi, skoro tylko było to
możliwe; gdy zaś nie miał pieniędzy, dawał mu czapkę lub pas, byle
tylko nie odsyłać go z pustymi rękoma. Jeśli i tego nie miał, odchodził na ustronne miejsce, zdejmował swą koszulę i dawał ją dyskretnie ubogiemu, prosząc, aby ją wziął
ze względu na Pana.
Ze szczególną wspaniałomyślnością kupował także przedmioty
mogące służyć ozdobie kościołów
i po kryjomu wysyłał je ubogim
kapłanom....”
Wszyscy biografowie przedstawiają nam św. Franciszka jako
człowieka pełnego Ducha Świętego. To napełnienie Biedaczyny
Duchem Świętym dokonywało się
stopniowo i praktycznie było rozłożone na całe jego życie. Spróbujmy
prześledzić najważniejsze etapy
wypełniania św. Franciszka przez
Ducha Świętego.

Niewątpliwie początek życia Biedaczyny był naznaczony tym, że był
on pełen ducha światowego. Św.
Franciszek spędzał czas na zabawach, próżnych myślach i marzeniach. Jego dusza była napełniona
tym, co było dobre, ale jednak dalekie od ducha Ewangelii.
Wraz z niewolą w Perugii i chorobą po niej, św. Franciszek zaczął
się nawracać. Niewątpliwie to dzieło nawrócenia nie było owocem
wysiłków Biedaczyny, ale działania
Ducha Świętego.
Od tego momentu św. Franciszek przestał adorować siebie samego, a oddał się adoracji Boga,
czyli modlitwie. W Legendzie
Trzech Towarzyszy znajdujemy
bardzo plastyczny obraz tego momentu życia św. Franciszka: Często również, prawie każdego dnia,
chodził modlić się w skrytości.
Odczuwał w tym pewnego rodzaju
przymus dzięki słodyczy, której
coraz częściej doznawał, a która
skłaniała go do modlitwy czasami
nawet na ulicy i innych miejscach
publicznych.
Widzimy tu wyraźnie działanie
Ducha Świętego, który wlał w Biedaczynę dar modlitwy. To sam Duch
Święty modli się w sercu św. Franciszka. Wypełnia je taką słodyczą
i mocą, że św. Franciszek potrafi
modlić się w miejscach publicznych. Można tylko sobie wyobrazić
widok tego, który swoim śmiechem
i hałasem napełniał wcześniej ulice
Asyżu. Teraz nie bacząc na nic, te
same miejsca swego miasta Biedaczyna napełniał modlitwą. Jak
musiał być mocny ten dar modlitwy,
skoro św. Franciszek potrafił się
zupełnie nie przejmować swoim
otoczeniem.
Dar modlitwy był mostem, przez
który mógł przechodzić do następnych etapów swego życia. Duch
Święty dalej prowadził Biedaczynę,
krok po kroku, przemieniając go.
Tym następnym etapem była
szeroko rozumiana pokuta. Dla św.
Franciszka stało się jasne, że nie
może pogodzić obecności Ducha

Świętego w sobie z jakąkolwiek
inną obecnością sprzeczną
z Ewangelią. Rozpoczął więc Biedaczyna mozolny proces oczyszczania swego wnętrza. Wiedział
doskonale, że ma do pozostawienia
bardzo wiele.
Duch Święty sugerował Świętemu, co ma pozostawić. Były to:
rodzina, bogactwo, wygoda, sława,
kariera, próżność... Być może to,
co było najtrudniejsze do pozostawienia, to własna wola. W tak
oczyszczonym i ogołoconym sercu
mógł coraz pełniej przebywać Duch
Święty.
Ostatnim etapem działania Ducha Świętego w życiu Biedaczyny
było upodobnienie go do Chrystusa. To upodobnienie było nie tyle
zewnętrzne, co bardziej wewnętrzne. Powoli, wraz z poznaniem
Chrystusa, następowało powolne
utożsamianie się św. Franciszka
z Nim. Osoba Chrystusa coraz
bardziej wypełniała Biedaczynę.
Mentalność, słowa, myślenie, zachowanie, gesty, wola, wszystko to
było w św. Franciszku coraz bardziej nie jego, a Chrystusa. I właśnie ta przemiana była powolnym,
ale bardzo skutecznym działaniem
Ducha Świętego.
Jest rzeczą bardzo słuszną mówienie o św. Franciszku jako o wielkim charyzmatyku. Nie chodzi tutaj
o obecność w nim nadzwyczajnych
darów charyzmatycznych, ale o to,

że dał się z wielką konsekwencją
prowadzić i napełniać Duchowi
Świętemu.
MÓDLMY SIĘ...
Św. Franciszku, który od początku swego nawrócenia poddałeś się
przemieniającemu działaniu Ducha
Świętego, prosimy Cię, wyproś
i nam taką gotowość na codzienne
przyjmowanie daru obecności Ducha Świętego. Niech On nas swoją
mocą przemienia, tak aby nasze
życie zamieniło się w jedno wielkie
uwielbienie Boga.
Franciszkański Zakon Świeckich
ma za zadanie, w miarę swoich
możliwości odmawiać Liturgię Godzin czy to we wspólnocie czy samemu w domu. Mamy swoje brewiarze dla Zakonu Franciszkanów
Świeckich i z nich czytamy wszystkie modlitwy.
Nasza kłodzka wspólnota modli
się codziennie rano od godz. 8.00
do 9.00, później wszyscy idą na
mszę św. Czasami, kiedy jest taka
potrzeba, idziemy na msze św.
pogrzebową, która jest rano i na
którą przychodzi bardzo mało ludzi. Dlatego my spełniając posługę,
modlimy się razem z żałobnikami.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu
memu * Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Niech się zawstydzą i zmieszają
ci * którzy czyhają na moje życie.
Niech zawrócą wstecz i zarumienią się ze wstydu * którzy mi źle życzą.
Niech natychmiast zawrócą zawstydzeni ci * którzy mi mówią:
„dobrze ci tak, dobrze ci tak”.
Niech się radują i cieszą w Tobie
wszyscy, którzy Cię szukają * i ci,
którzy kochają Twoje zbawienie,
niech mówią zawsze: Pan niech
będzie uwielbiony.
Ja zaś jestem biedny i ubogi *
Boże wspomóż mnie.
Ty jesteś wspomożycielem moim
i wybawcą moim * Panie, nie zwlekaj
Słowa pierwszego wersetu z 8
psalmu Oficjum o Męce Pańskiej
św. Franciszka: Boże, wejrzyj ku
wspomożeniu memu * Panie po-
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spiesz, ku ratunkowi memu, są
jednymi z najczęściej powtarzanych przez nas słów modlitwy.
Każdy z nas kilkakrotnie dziennie
właśnie tymi słowami rozpoczyna
swoją modlitwę liturgiczną. Jest to
zaproszenie Boga do naszej modlitwy, prośba, by w czasie jej trwania
wejrzał na nas. Nasza modlitwa
staje się bardzo osobista i głęboka,
jeśli mamy świadomość tego, że
Bóg patrzy na nas i słucha nas
z wielką uwagą. Jest to przyzywanie Bożego spojrzenia, pełnego
miłości i życzliwości. Nasza modlitwa nabiera zupełnie innego wymiaru, jeśli modlimy się z przeświadczeniem, że jesteśmy przyjmowani z miłością. Każde słowo
nabiera wtedy innego wymiaru.
Modlitwa nasza, by była prawdziwym dialogiem, musi być naznaczona spotkaniem z żywą osobą
Boską. By to spotkanie miało pełny
wymiar, nie wystarczą tylko słowa,
ważne jest także spotkanie się
spojrzeń. Czasem nawet nie potrzeba wielu słów, wystarczy jedno
spojrzenie, aby się spotkać i zrozumieć w jak największej głębi.
Można nawet pójść jeszcze dalej. Trudno mówić o spotkaniu, jeśli
towarzyszą mu tylko słowa, natomiast nie spotkają się spojrzenia.
Do całości kontaktu osobowego,
w tym także modlitewnego, należy
skrzyżowanie się spojrzeń. Z pewnością jeśli naszą modlitwę rozpoczniemy od głębokiego spojrzenia w oczy Chrystusa, a także
w wierze poczujemy, że i On patrzy
na nas, to będzie ona autentycznym spotkaniem.
Właśnie taki kontakt spojrzeń,
które przenikają nas do głębi, jest
najlepszym rozpoczęciem modlitwy. Chroni nas on od powierzchowności i od depersonalizacji
modlitwy.
Modlimy się, aby Bóg nie tylko
na nas wejrzał, ale i pospieszył nam
na pomoc. Przypominają nam się
tu słowa Pisma Świętego o Duchu
Świętym, który przychodzi nam na
pomoc zawsze wtedy, kiedy nie
potrafimy się modlić.
Ilekroć rozpoczynamy modlitwę,
musimy sobie uświadomić naszą

małość i niezdolność do niej. By
była ona dobra, potrzebujemy
przede wszystkim pomocy Ducha
Świętego. Bez Niego i Jego asystencji nie jesteśmy w stanie wejść
w prawdziwy dialog z Bogiem.
Należałoby teraz uświadomić
sobie, jakie są nasze słabe miejsca
w naszej modlitwie.
Z pewnością wielu z nas cierpi
na bardzo wiele rozproszeń. Często dzieje się tak, że ilekroć klękamy do modlitwy, przed naszą wyobraźnią zaczyna się przesuwać
film pełen osób, miejsc, czy zdarzeń.
Inną naszą słabością w modlitwie jest przesadne koncentrowanie się na sobie i naszych sprawach. Czasem dzieje się tak, że
cała modlitwa kręci się wokół nas
i naszych spraw, że aż brakuje
miejsca dla Pana Boga.
Kolejną naszą trudnością w modlitwie jest pośpiech. Żyjemy w tak
wielkim codziennym zabieganiu, że
bardzo trudno przychodzi nam nieprzenoszenie go na modlitwę.
Dialog z Bogiem wymaga odpowiednich warunków, między innymi
ciszy i spokoju.
Wymieniłam tutaj tylko kilka trudności, ale z pewnością jest ich
o wiele więcej. Dlatego tym bardziej
musimy rozpoczynać każdą naszą
modlitwę od gorącej prośby o pomoc Bożą.
Możemy być pewni, że Bóg wysłucha naszego szczerego wołania
do Niego i nie pozostanie głuchy
i nieczuły na to nasze codzienne
i wielokrotne: Boże, wejrzyj ku
wspomożeniu memu * Panie, pospiesz mi na pomoc.
MÓDLMY SIĘ
,,..Jezu, prosimy Cię, spojrzyj na
nas. Skieruj na nas swoje pełne
miłości spojrzenie, zwłaszcza wtedy, gdy klękamy do modlitwy. Prosimy Cię, ześlij nam Ducha Świętego, aby przyszedł nam na pomoc,
kiedy nie potrafimy się modlić...”
pomoc: http://medytacje- franciszkanskie.blogspot.com
s.p. Anna Sibińska
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Okultyzm – nowe formy zagrożeń dla rodziny

Jakiś czas temu spotkałem się z pytaniem: „Proszę
księdza, czy obecny czas jest trudniejszy dla chrześcijan niż ten przed pięćdziesięcioma czy dwustu
laty?”. W pierwszym momencie pomyślałem – i takiej
zresztą udzieliłem odpowiedzi – że chyba każdy człowiek żyjący w swojej epoce, ma wrażenie, że tym
pokoleniom przed nami było nieco lżej. Gdy jednak
zastanawiam się nad tym dłużej, dochodzę do wniosku, że może nie jest nam trudniej, ale na pewno ilość
wyzwań duchowych, jakie stają dzisiaj przed chrześcijaninem jest o wiele większa, niż to było jeszcze
parędziesiąt lat temu.
W pogoni za łatwym szczęściem
Kiedyś ludzie mieli łatwość identyfikowania się
z daną religią czy nurtem myślowym. Dzisiaj rzeczywi
stość jest dużo bardziej rozmyta. Często chrześcijanin
XXI wieku staje wobec jakiejś sytuacji, czy narzucone
go poprzez modę stylu życia i nie jest w stanie stwierdzić, czy to jest dobre czy złe. Co więcej, wiele spraw,
które są obce duchowi Ewangelii, podaje się nam
katolikom, w takim opakowaniu, które stwarza iluzję
dobra, a w rezultacie działa destrukcyjnie na człowieka.
Od pewnego czasu można zaobserwować w Polsce
jakiś rodzaj mody na poszukiwanie szczęścia wszędzie tam, gdzie jest ono obiecywane bez żadnego
wysiłku z naszej strony. Mówi się nam, że pierścień,
odpowiedni układ mebli w domu, hipnoza, bioenergoterapia, pozytywne myślenie, amulet i in. mogą bez
wysiłku ze strony człowieka zapewnić mu radość życia
i ochronę przed złem. Z drugiej strony tworzone są
specjalne linie telefoniczne, których operatorzy oferują rozmowy z wróżką czy też możliwość wysyłania
SMS-ów, za pomocą których, możemy rzucić na kogoś
klątwę, czy pokrzyżować danej osobie plany osobiste
lub biznesowe. Powstaje więc pytanie: skąd to wszystko i czy w ogóle dawać temu wiarę?
Uderzenie w rodzinę
Niestety, to co brzmi dla wielu bajkowo i niewiarygodnie, jest w rzeczywistości nową i bardzo inteligentną formą duchowych zagrożeń. Dramat dzisiejszego
człowieka XXI wieku polega bowiem na tym, że
ochrzczony i wychowany w tradycji chrześcijańskiej,
w wyniku nowych trendów opuszcza wspólnotę Kościoła, przez chwilę jeszcze łudząc się, że wierzy, ale
nie praktykuje. Po pewnym czasie ucieka już w całkowitą duchową pustkę, żyjąc od promocji do promocji sklepowych półek. Na dłuższą metę, nie da się
jednak żyć w ten sposób, więc poszukuje innych form
niż Kościół, łatwiejszych, a dających chociaż namiastkę tego, co duchowe.
I tak trafia w rejon okultyzmu, gdzie podaje się mu
pseudoduchowe narzędzia do poszukiwania szczęścia. Są też osoby i środowiska, które konstruują
przemyślane strategie działania, mające na celu po-

dawanie nam takich form okultyzmu, które nam odpowiadają. Najbardziej zagrożona w tym względzie jest
rodzina. To właśnie w rodzinie ludzie muszą zmierzyć
się niejednokrotnie z największymi trudami życia,
z chorobą, ze śmiercią, z brakiem środków do życia,
czy po prostu niepewnością jutra. Powstają więc czasopisma, kanały telewizyjne, stacje radiowe, portale
internetowe (EzoTv, Wróżka i. in.) mające na celu
przygotowanie gruntu pod destrukcyjne uderzenie
okultystycznych idei w chrześcijańską rodzinę.

Rodzaje zagrożeń
Bioenergoterapia i cały wachlarz niekonwencjonalnych technik uzdrawiania…
Bazują one na odwołaniu się do jakiś niezdefiniowanych energii duchowych. Często idzie to w parze
z wszelkiego rodzaju rytuałami jak reiki, wywoływanie
duchów, jasnowidzenie, podróże astralne. Wszystkie
te praktyki są wykroczeniem przeciwko pierwszemu
przykazaniu, gdyż człowiek przestaje pokładać ufność
w jedynym Bogu, którym jest Jahwe, a kieruje swoje
myśli ku nieznanym energiom, które stają się w tym
momencie jego bożkami. Dochodzi tu niejako do stanięcia plecami wobec Boga i Jego opatrzności.
Przekleństwo i magia…
Często stare praktyki, szczególnie obecne w środowiskach wiejskich, związane nieraz z zabobonami
i magicznymi rytuałami przekazywanymi z pokolenia
na pokolenie jak przelewanie wosku, noszenie czerwonych elementów ubrań, mieszanki odpowiednich
ziół połączone z zaklęciami, rzucanie przekleństw
(złorzeczenie) czy uroków. Niestety do dziś są bardzo
obecne, choć może mniej
Szczególne niebezpieczne jest przekleństwo wypowiedziane przez rodzica nad dzieckiem. Z powodu
więzów krwi, które łączą rodzica i dziecko, niesie ono
ze sobą jakby podwójną moc szkodzenia. Przekleństwo, czyli złorzeczenie, jest zawsze otwarciem furtki
Szatanowi do tego, by za przyczyną wypowiedzianego przekleństwa mógł szkodzić tej osobie. I nie ważne,
w jaki sposób to się dokona, czy bezpośrednio, czy
w sercu, czy np. przez wysłanie SMS-a. Jest to też
miecz obosieczny, jeśli wypowiadamy przekleństwo
nad kimś, to także ranimy siebie, gdyż nasz komunikat
z prośbą o szkodzenie komuś, trafia do Złego, a zaproszony raz do pomocy, uzurpuje sobie władzę
szkodzenia na stałe.
Amulety i pierścionki…
To ogromna plaga dzisiejszego czasu. Zakładamy
wiele przedmiotów na szyję, na palce i nadgarstki, nie
mając pojęcia, co one oznaczają. Wiele z nich, jak
choćby bardzo rozpowszechniony pierścień atlantów,
jest związany z określonym nurtem okultystycznym.
Często te przedmioty wywodzą się ze starożytnych
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kultów pogańskich, zaadoptowane przez okultyzm
stają się jego symbolami. Symbol, nawet nieświadomie noszony, zawsze pozostaje znakiem, który wyraża coś bardzo konkretnego i w jakiś sposób nas z tym
identyfikuje. Dlatego nie jest tak do końca obojętnym
noszenie, nawet nieświadomie, symboli okultystycznych, satanistycznych czy związanych z jakąś sektą.
Na pewno bardzo niebezpiecznym staje się w momencie, kiedy zakładamy go świadomie, ufając, że
przyniesie nam szczęście czy ochronę. Wtedy jest to
już etap otwarcia się na działanie Złego Ducha i świadome zaproszenie go do swojego życia.
Powróżyć i poczarować… bo to proszę księdza
tak dla zabawy…
Bratanie się więc z okultyzmem, poprzez czytanie
literatury z dziedziny magii, jak choćby słynnego Harry’ego Pottera, horoskopów, wróżenia z kart i in. przez
dzieci czy dorosłych, nawet dla zabawy, staje się
wkraczaniem na bardzo niebezpieczny teren igrania
ze złem, które jest także tym osobowym. Jest to oswajanie dzieci i młodzieży z magią i wystawianie ich serc
na bardzo głębokie zranienia. Nierzadko taki spacer
po terenie okultyzmu, kończy się zniewoleniami i opresjami ze strony Złego.
Najbardziej narażonymi na szkodliwe działanie
praktyk okultystycznych są właśnie dzieci. Nieświadome niczego wysyłają SMS-y z klątwami na swoich
kolegów czy koleżanki. Nie mając świadomości zagrożenia, praktykują wróżby czy wywoływanie duchów
przy okazji andrzejek czy przeszczepianego na siłę
do Polski święta Halloween. Trzeba więc ogromnej
czujności ze strony rodziców, by chronić dzieci przed

ŚWIĘTA FAUSTYNA

Pan Jezus wiele razy mówił mi, że bardzo pragnie,
aby ludzie chętnie korzystali z daru Jego miłosierdzia.
A czy ty umiesz odmawiać Koronkę do Bożego Miłosierdzia? Sam Pan Jezus mnie jej nauczył, a ja mogę
nauczyć Ciebie. Do odmawiania Koronki potrzebny
jest zwykły różaniec, żeby nie liczyć na palcach. Na
początku, na trzech paciorkach za krzyżykiem odmów
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Wierzę w Boga...
Na dużych paciorkach odmów modlitwę: Ojcze
Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego
Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze
i całego świata. Na małych paciorkach: Dla Jego
bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Na zakończenie odmów trzy razy: Święty Boże,
Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad
nami i nad całym światem.
(c.d.n.)
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tymi praktykami, które swe źródło mają w okultyzmie
i są mocnym sprzeniewierzeniem się temu, co niesie
ze sobą chrzest.
Pod płaszczem sakramentów
Co robić więc, by chronić się przed zagrożeniami
ze strony okultyzmu? Co robić, by chronić nasze rodziny? Po pierwsze trzeba wyeliminować z naszego
życia wszystko to, co jest zakorzenione w okultyzmie
i nosi jego znamiona. Trzeba pozbyć się z domu
przedmiotów i symboli okultystycznych, jeśli takie
posiadamy. Po drugie, wrócić do solidnego życia religijnego poprzez praktykowanie modlitwy i nade
wszystko regularnego przystępowania do sakramentów. To one przede wszystkim są źródłem łaski, która
chroni nas przed złem i Szatanem. Dzięki życiu sakramentalnemu, Jezus ma możliwość bezpośredniego dotknięcia nas swoją mocą. Dla osób, które uwikłały się poważnie w okultyzm, potrzeba rygorystycznego zerwania z tymi praktykami, wyznania ich podczas spowiedzi, rozmowy z kapłanem i być może
w niektórych przypadkach, kiedy uwikłanie trwało latami, modlitwy o uwolnienie. Włoski egzorcysta ks. R.
Salvucci w książce pt. Jasne słowa na temat ciemnej
rzeczywistości, wskazuje na bardzo istotną zależność:
im bliżej człowiek jest Pana Boga, im bardziej jest
związany ze wspólnotą Kościoła i jest nad nim ta
siatka omodlenia przez wspólnotę, tym bardziej jest
bezpieczny. Tak bardzo ważne jest więc, by zadbać
o częstą spowiedź i Eucharystię! Będąc bowiem
w stanie łaski uświęcającej, jesteśmy chronieni mocą
samego Jezusa.

ks. Michał Olszewski SCJ
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Uroczyste zakończenie
roku katechetycznego
Św. Paweł mówi: „Miłującym Boga wszystko
służy ku dobremu”. Niech
więc czas wakacji będzie
czasem na luzie, z odpowiedzialnością, ale i z zaufaniem – w ramionach
Bożej Opatrzności. Niech
czas wakacyjny będzie
przymiarką do całego
roku. Pozwólmy Bogu
przemawiać do nas
w czystości, pięknie, mądrości, potędze i miłości
natury, by się poczuć
uprzywilejowaną cząstką
stworzenia – żebyśmy
w tej katechezie natury
dostrzegli, że Bóg nie
został zastąpiony przez
twory człowieka. Chodzi
o to, byśmy zapamiętali
na cały rok, że najważniejsze nasze osiągnięcia
są w Nim i z Niego.
Uroczystą mszę św.
odprawioną z okazji zakończenia roku kateche-

tycznego poprzedziło wystawienie scenki teatralnej o św. Marii Magdalenie. Przedstawienie przygotowała młodzież naszego gimnazjum pod
opieką Jolanty Stopy.
Na zakończenie mszy
św. młodzież podziękowała ks. proboszczowi za
duchową opiekę podczas
roku szkolnego 2014/15,
a kwiatami i łzami pożegnała odchodzącego ks.
wikariusza Sebastiana
Nawrockiego.
W nowym roku szkolnym wprowadzona zostanie nowa podstawa programowa, która wymaga
dostosowania do nowego
programu używanych na
katechezie podręczników.
Dotyczy to klas czwartych
szkoły podstawowej,
pierwszych gimnazjalnych oraz pierwszych
klas szkół średnich.
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Usłyszeć Sercem

Nie można zrozumieć osoby, jej
sposobu myślenia, podejmowania
decyzji i działania, bez odwołania się
do jej korzeni, do środowiska, w którym wzrastała i dojrzewała. Tożsamość osoby jest kształtowana również przez pochodzenie, tradycję, z
której się wywodzi, środowisko religijne, historię narodu i wszystko to, co
stanowi swoisty bagaż ludzki, mający
wpływ na kształtowanie duchowości.
Dotyczy to również Maryi, Matki naszego Pana Jezusa Chrystusa, Córy
Izraela, Niewiasty, która wydała na
świat Zbawiciela. Relacja Maryi do
Boga, Jej modlitwy, Jej wiara kształtowały się w środowisku narodu wybranego, który miał specjalną relację
i powołanie w odniesieniu do
wszechmogącego Boga, Stwórcy
nieba i ziemi. Rozważając słowo
Boże, możemy poznawać Maryję,
wejrzeć w Jej serce, dla którego Bóg
był najważniejszym punktem odnie
sienia oraz Tym, komu warto oddać
całe życie.

Słowa formujące Maryję

„Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym
Bogiem – Panem jedynym. Będziesz
miłował Pana, Boga twojego, z całego
swego serca, z całej duszy swojej, ze
wszystkich swych sił. Niech pozostaną
w twym sercu te słowa, które ja ci dziś
nakazuję. Wpoisz je twoim synom,
będziesz o nich mówił przebywając w
domu, w czasie podróży, kładąc się
spać i wstając ze snu” (Pwt 6,4-7)
Te słowa „Szema” („Słuchaj”), po
chodzące z Księgi Powtórzonego
Prawa, były jednym z najważniejszych, kluczowych tekstów modlitewnych dla każdego pobożnego
Żyda. Recytowano je cztery razy
dziennie (dwa razy rano i dwa wieczorem). Pierwszy werset wyraża
podstawę świadomości żydowskiej.
Jest to pierwsze zdanie, którego
uczy się każde żydowskie dziecko.
Są to również ostatnie słowa, z którymi pobożny Żyd odchodzi z tego
świata. Tymi słowami żegnają umierającego Żyda jego bliscy i przyja
ciele. „Jest ono wyznaniem, które
Żydzi niosą przez świat jako Bożą

chorągiew (...). Jest ono deklaracją
świadomości Bożej jedności, której
logicznym następstwem są zdania
uzmysławiające Żydom cel ich życia,
wykształcenia i wszystkich ich starań
– tak osobistych, jak i zbiorowych.
Modlitwa ta zawiera podstawowe
zasady, którymi Żydzi powinni się
kierować, prawdy, które winny stanowić fundament ich myślenia i
uświęcać życie prywatne i zbiorowe.” (Tora Pardes Lauder. Księga
piąta – Dewarim, Kraków 2006).
Oczami wyobraźni możemy więc
zobaczyć Maryję, która jako małe
dziecko słyszała swojego ojca codziennie odmawiającego tę modlitwę. Jej otwarte serce, przepełnione
ufną miłością do wszechmogącego
Boga, musiało chłonąć i zgłębiać
znaczenie każdego słowa tej modlitwy. To serce, wolne od zmazy grzechu pierworodnego, odkrywało w
tych słowach niepojętą miłość do
Stwórcy, Pana nieba i ziemi, dobrego Ojca, który zechciał przemówić
do człowieka, by okazać mu swoją
miłość i troskę. Miarą dojrzałości
Maryi była Jej wiara i całkowite zaufanie Temu, który jest Jedyny, Prawdziwy, Niepojęty, a jednocześnie tak
bliski. Dowiodła tej dojrzałości, wypowiadając podczas Zwiastowania
swoje „fiat” – swoją gotowość przyjęcia planu Boga.

Słuchaj…

Znamy wszyscy zdanie św. Pawła,
że „wiara rodzi się z tego, co się
słyszy” (Rz 10,17). W taki właśnie
sposób kształtowała się wiara Maryi.
Była ona najważniejszym motywem
Jej decyzji i działań. Stąd pierwsza,
może najważniejsza, lekcja dla każdego z nas: najpierw słuchaj! Słuchaj
słowa Bożego, pochłaniaj je, kiedy
tylko jest głoszone, kiedy tylko otwierasz Biblię, kiedy Bóg mówi do ciebie
przez fakty twojego życia. Skutki
grzechu pierworodnego, których doświadczamy, sprawiają, że zapatrzeni w siebie, skoncentrowani na swoich
sprawach, bywamy oporni, głusi i
ślepi na słowo Boże. Dlatego
potrzebujemy Ducha Świętego, któ-

rym Maryja była przepełniona.
Ważny jest też sposób słuchania.
Nam kojarzy się ono z wykorzystywaniem narządu słuchu do rejestrowania i zapamiętywania (lub nie)
znaczenia słów i dźwięków. Niestety
ten sposób słuchania nie wystarcza,
by usłyszeć Boga. Słuchanie, o jakim
mówi Bóg, wymaga zaangażowania
całego człowieka, ze szczególnym
uwzględnieniem jego serca. Serce
bowiem w rozumieniu biblijnym to
centrum człowieka, to „miejsce” podejmowania decyzji i dokonywania
wyborów. Słuchać sercem – to zaangażować w ten proces wolę, rozum,
uczucia, wszystkie władze, którymi
człowiek dysponuje. Maryja tak
właśnie słuchała. Najczęściej scena
zwiastowania przedstawia Maryję w
postawie modlitewnej. Zwykle znajduje się przed Nią księga Pisma
Świętego, co oznacza Jej uwagę
skierowaną na Boga: Maryja słucha
całą sobą, tak by niczego nie uronić
z tego, co mówi Bóg.

Pan jest naszym Bogiem
– Panem jedynym

Tak wiele jest rzeczy, osób, spraw,
przekonań, które przesłaniają nam
Boga, stając między Nim a nami, które
spychają Go na dalszy plan. Zajęci
sobą. organizowaniem naszego życia,
próbujemy faktycznie dostosować
Boga i Jego sprawy do naszej rzeczywistości, do naszych planów i wizji
naszego życia. Podejmując decyzje,
rzadko kiedy pytamy, czy one podobają się Bogu, czy są zgodne z tym,
czego On od nas oczekuje. Słuchamy
siebie, własnych uczuć, ufamy własnej inteligencji, narażając się na
uleganie podszeptom i pułapkom
złego ducha, który bardzo sprytnie
nas zwodzi i okłamuje. Słowo Boże
podporządkowujemy naszym schematom, naszej logice i rozumowi,
przyjmując to, co nam odpowiada, i
odrzucając to, co trudne, niezrozu
miałe czy niezgodne z naszymi planami.
Nie tak było z Maryją. Wiara i
zaufanie Bogu pozwalały Jej na wejście w Jego plan bezwarunkowo. Me
musiała rozumieć. Dała się prowadzić
Bogu, pozwalając Mu stopniowo objawiać Jego plan dla Jej życia. Bóg był

dla Maryi, Jej” Bogiem, Jedynym,
któremu warto oddać życie, całkowicie
je podporządkować. Bóg objawia Maryi swój plan przez archanioła Gabriela,
którego imię oznacza ,3óg Mocny”.
Świadomość mocy Bożej sprawia, że
Jej własna niemoc nie paraliżuje Jej,
nie napawa strachem i nie jest przeszkodą w tym, by słowo Boga stało się
w Niej ciałem. Ona wic, że Bóg wszystko może, że dla Niego nic nie jest
niemożliwe.

Będziesz miłował…

Hebrajski tekst Szema mówi
wprost: Kochaj Boga. Miłość oznacza głęboką zażyłość, wręcz intymną bliskość, oddanie, pragnienie
obdarowania i bycia obdarowanym.
Wiąże się z zaufaniem, szczerością
i gotowością podporządkowania
własnych planów osobie, którą kochamy. Maryja całą sobą wyraża tę
miłość i oddanie. Pragnie wypełniać
przykazania Boga z miłości do Niego. Dlatego Bóg czyni w Niej „wielkie rzeczy”. Tego, kto służy z miłością, nie można porównać z tym,
kto służy ze strachu. Ci, którzy służą
ze strachu, natychmiast opuszczają
swego pana, gdy tylko zostaną obciążeni większymi obowiązkami.
Słowa „kochaj”, „miłość” nie oznaczają jedynie uczucia, odczuwania,
ale działanie, konkretne decyzje,
aktywny udział całego człowieka.
Miłość Maryi nie była ckliwym uczuciem młodej dziewczyny, poruszonej
emocjami czy klimatem podniosłej
chwili. Była decyzją, która nadała
kierunek całemu Jej życiu, była
podjęciem konkretnych działań
(zgoda na zostanie matką, posługa
krewnej Elżbiecie, piastowanie Jezusa i chronienie Go przed
niebezpieczeństwami, podążanie za
Nim, gdy nauczał, a wreszcie towarzyszenie Mu pod krzyżem). Do
takiej miłości zaprasza i wychowuje
Bóg tego, kto Go słucha.

Całym sercem, duszą,
ze wszystkich sił…

Dla kogoś, kto Boga traktuje jako
dodatek do swojego życia, nawet jako
ważny jego element, słowo „cały”
brzmi przerażająco. Często broniąc
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swoich przekonań, głębokiej niechęci do radykalizmu w wyznawanej
wierze, uznajemy, że to przesada,
żeby tak kochać Boga, tak bardzo
Mu się powierzyć. Broniąc się, uzna
jemy, że taka miłość nie jest możliwa. Z drugiej zaś strony bez relacji
miłości Bóg jawi się człowiekowi jako
surowy sędzia czy uzurpator, który
chce nami rządzić. Konsekwencją
takiego myślenia jest postawa, w
której uznajemy, że są sfery, w których jesteśmy panami samych sie
bie, lepiej wiedząc, co jest dobre, a
co złe. Boga wpuszczamy jedynie do
niektórych obszarów naszego życia,
gdzie ewentualnie przyznajemy Mu
prawo do działania. Sobie zaś zostawiamy to, co dotyczy na przykład
pieniędzy, seksualności, polityki i
pewnie paru jeszcze innych sfer. Niestety ma to niewiele wspólnego z
prawdziwym chrześcijaństwem,
którego pierwszym znakiem jest
obecność Boga we wszystkich obszarach naszego życia.
Maryję nazywamy Pokorną
Służebnicą Pana, Tą, która znalazła
swoje miejsce pośród ubogich Jahwe.
Dla wielu może się to kojarzyć wyłącznie z pozbawieniem się wolnej woli,
możliwości decydowania czy wyboru,
a także z ubóstwem materialnym,
spowodowanym niskim statusem
społecznym, czy wręcz z jakąś naiwnością, zakładającą brak umiejętności
dostosowania się do określonych
warunków, lub nieznajomością rzeczywistości. Nic z tych rzeczy. Bóg
daje zawsze możliwość wyboru i nie
uzależnia swojego działania od statusu społecznego. Maryja była wolna
– bardziej niż możemy sobie to wyobrazić. Była wolna zarówno od grzechu, który odcina człowieka od Boga,
jak i w tym, by przyjąć bezwarunkowo
plan Boży wobec Niej. Ani w Niej, ani
wokół Niej nie było rzeczy, osoby,
niczego, co mogłoby oderwać Ją od
miłości Pana Boga. I był to również
Jej wybór, dzięki któremu w sposób
aktywny wzięła udział w dziele zbawienia świata, według danej Jej
miary i miejsca, które Bóg dla Niej
przygotował. Odd ała Bogu całą
siebie z duszą i ciałem, z sercem i
pragnieniami, możliwościami i bo-

gactwem swojej osobowości. Jej
miłość do Boga nie była ślepa i bezmyślna. Zasiane w Niej ziarno miłości
mogło się rozwijać i przynieść stokrotny owoc dzięki słuchaniu całą sobą,
dzięki delikatności serca wrażliwego
na najmniejszy nawet powiew Ducha
Świętego.

Maryja Słuchająca

Niedaleko Przemyśla, w Kalwarii
Pacławskiej, jest sanktuarium Maiki
Bożej. Na czczonym cudownym wizerunku Maryi można zauważyć
charakterystyczny szczegół: Maryja
mu odsłonicie ucho. Ludzie nazywają Ją Matką Bożą Słuchającą. Jakie
przesłanie niesie ów wizerunek? Kogo
słucha Maryja? Najpierw oczywiście
słucha Boga. Słucha również człowieka. Zresztą zawsze była uważna na
potrzeby innych. Dowód tego dała
chociażby podczas wesela w Kanie
Galilejskiej. Tak słucha serce, które
jest przepełnione miłością Boga. Nie
koncentruje się na sobie, a miłość,
która je przenika, udziela się, niczego
nie zatrzymując dla siebie. Kiedy
modlimy się do Maryi, za Jej przyczyną, Ona nie zatrzymuje tych modlitw
na sobie. Nas, biednych, którzy
mamy często problem z modlitwą do
Boga, przedstawia Jemu. Słuchając
naszych modlitw całą sobą, mówi
nam, że warto Bogu zaufać, że w
Nim jest ogrom miłosierdzia, bo jest
On czułym Ojcem, który nie chce
naszej śmierci, naszego zatracenia.
Zasłuchana w Ducha Świętego,
mówi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek
wam powie” (J 2,5). Owo „wszystko”
jest zachętą, by wypełnić przykazanie Szema Słuchaj Izraelu... Maryja
mówi nam: Jeśli usłyszysz głos
Boga, jeśli zrobisz wszystko, czego
On chce, otrzymasz wszystko i
doświadczysz Jego czułej i zbawczej
miłości. Jeśli nadstawisz swoje ucho
na Jego głos, jeśli wyciszysz swoje
serce, oderwiesz się od zgiełku światu, usłyszysz Jego pragnienia wobec
ciebie. A wtedy Jego miłość cię ogarnie i nie już nie będzie niemożliwe, bo
On cię poprowadzi do Życia.
ks. Eugeniusz Zarzeczny MIC
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Intencje mszalne na czerwiec 2015 r.

kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P
XIV Niedziela zwykła 5.07.2015 r.
godz. 800 W int dzieci rozpoczynających wakacje,
nauczycieli i wychowawców prosząc o Boże błog.
i opiekę Matki Bożej (od S.Ż.R.)
godz. 1100 + Franciszek Krajewski (23 r. śm.) i zm.
z rodziny Krajewskich i Harasów
godz. 1800 + Rodziców; + Lidia (7 r. śm.), + Władysław (9r. śm.) Jakubczyk
Poniedziałek 6.07.2015 r.
godz. 1800 + Wiesław Młynarczyk (od uczestników)
Wtorek 7.07.2015 r.
godz. 1800 + Msza św. dziękczynna z ok. I rocznicy
Urodzin Nathaniela Rejman
Środa 8.07.2015 r.
godz. 1800 + Wadysław Grzybała, + Julia Waldykiewicz, + Janina Sokorska (od Janiny Bochenek)
Czwartek 9.07.2015 r.
godz. 1800 + Paweł Franków (4 m-c) po śm. + Maria
Franków
Piątek 10.07.2015 r.
godz. 1800 + Jerzy Mutwil (2 r. śm.)
Sobota 11.07.2015 r.
godz. 1800 I. Msza św. dziękczynna w int. Alana
z ok. urodzin z prośbą o zdrowie i błog. Boże
II. + Rozalia Kajetan-Zając, + Stanisław Zając
XV Niedziela zwykła 12.07.2015 r.
godz. 800 + Maria Ziółkowska (29 r. śm.), + Władysław Ziółkowski (43 r. śm.), + Teresa. Dzieci; +
Zdzisław,+ Tadeusz, + Roman
godz. 1100 + Adam, + Władysławę (k), + Krzysztof
Mętlak
godz. 1800 I. + Józef Morawski (7 r. śm.), i zm.
z rodziny Morawskich
II. + Wanda, + Maria, + Andrzej Mitela, + Małgorzata
Sowińska
Poniedziałek 13.07.2015r. Nabożeństwo Fatimskie
godz. 1800 + Wictorio Fusco
Wtorek 14.07.2015 r.
godz. 1800
Środa 15.07.2015 r.
godz. 1800 + Stanisław Lew (19 r. śm.)
Czwartek 16.07.2015 r.
godz. 1800
Piątek 17.07.2015 r.
godz. 1800
Sobota 18.07.2015 r.
godz. 1430 Ślub: Daria Szot i Marcin Budziński
godz. 1800 + Przemysław Frolow (13 r. śm.) i zm.
rodziców i braci

XVI Niedziela zwykła 19.07.2015 r.
godz. 800 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Anny
godz. 1100 + Czesław, + Henryk, + Natalia Kozłowscy, + Jan, + Józefę (k) Ciaszczyk
godz. 1800 W int. zm. z rodziny Gawłowskich i Markowskich
Poniedziałek 20.07.2015 r.
godz. 1800 + Krzysztof Buczma (z ok. urodzin za życia)
Wtorek 21.07.2015 r.
godz. 1800
Środa 22.07.2015 r.
godz. 1800 + Ryszard Bomba (1 r. śm.)
Czwartek 23.07.2015 r.
godz. 1800 + Mieczysław Kamiński (1 r. śm.), + Stefanię, + Zbigniew Kamińscy
Piątek 24.07.2015 r.
godz. 1800 + Małgorzata Sowińska (od koleżanek)
Sobota 25.07.2015 r.
godz. 1600 Ślub – Gruszecka Edyta i Piotr Zabielski
godz. 1800 Msza św. dziękczynna z okazji I rocznicy
ślubu Agnieszki i Patryka Brysiak o łaskę zdrowia
i Boże błog. (od rodziców)
XVII Niedziela zwykła 26.07.2015 r.
godz. 800 + Józef Kyzioł, Rodzice z obu stron
godz. 1100 + Marian Pierzga (3 r. śm.), Syna
+ Krzysztofa Cheda
godz. 1600 Msza św. na Putelniku
godz. 1800 + Anna Radowska (5 r. śm.)
Poniedziałek 27.07.2015 r.
godz. 1800 + Wiktoria Stolarczyk (10 r. śm.)
Wtorek 28.07.2015 r.
godz. 1800 + Ryszard Znamirowski
Środa 29.07.2015 r.
godz. 1800 + Anna Stec (60 r. śm.)
Czwartek 30.07.2015 r.
godz. 1800
Piątek 31.07.2015 r.
godz. 1800
Sobota 1.08.2015 r.
godz. 1800
XVIII Niedziela zwykła 2.08.2015 r.
godz. 800 O łaskę trzeźwości w narodzie. O siłę woli
dla osób walczących z nałogiem alkoholu (od S.Ż.R.)
godz. 1100 + Tadeusz (4r. śm.) + Rodzice z obu stron
i rodzeństwo
godz. 1800 W int. Heleny Igiel w 90 rocz. urodzin,
o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
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kościół filialny p.w. św. Jakuba Apostoła
w Chwalisławiu

Niedziela 5.07.2015 r.
godz. 900 + Jadwiga, + Paweł Kulas
Środa 8.07.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 12.07.2015 r.
godz. 900 + Maria Warzocha i zm. z Rodziny
Środa 15.07.2015 r.
godz. 1600
Sobota 18.07.2015 r.
godz. 1500 Ślub: Lucyna Gamoń i Lars Kipland
Niedziela 19.07.2015 r.
godz. 900 + W int. zm. z rodziny Rajczakowskich
i Malinowskich

Środa 22.07.2015 r.
godz. 1600 Nie ma Mszy św.
Sobota 25.07.2015 r. Odpust ku czci św. Jakuba
Apostoła
godz. 1600 I. W int. Parafian
II. W int. Sióstr Żywego Różańca z Róży Pani Marii
Mazurkiewicz o potrzebne łaski i błog. Boże
Niedziela 26.07.2015 r.
godz. 900 W int. zm. z rodziny Mrugaczów i Jabłońskich
Środa 29.07.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 2.08.2015 r.
godz. 900 Msza św. dziękczynna o łaskę zdrowia dla
dzieci, wnuków i prawnuków

kościół filialny p.w. św. Marii Magdaleny w Mąkolnie

Niedziela 5.07.2015 r.
godz. 1000 + Maria, + Władysław, + Franciszek Głąb
Wtorek 7.07.2015 r. Kaplica św. Antoniego
godz. 1930 Msza św. dziękczynna z ok. 25-tej rocznicy ślubu Florianny i Krzysztofa Krysiak
Czwartek 9.07.2015 r.
godz. 1600 + Barbara Stępięń
Niedziela 12.07.2015 r.
godz. 1000 + Jan Mazurkiewicz (4 r. śm.)
Czwartek 16.07.2015 r.
godz. 1600 + Jadwiga Pęczek (od uczestników
pogrzebu)
Sobota 28.07.2015 r. Odpust ku czci św. Marii
Magdaleny
godz. 1600 I. W int. Parafian

II. Msza św. dziękczynna z ok. I rocznicy urodzin
Tomasza Gorczyca
Niedziela 29.07.2015 r.
godz. 1000 + Józefy (k) Wrześniewskiej, + Dominika
Wrześniewskiego, + Marii Woźny
Środa 22.07.2015 r. św. Marii Magdaleny
godz. 1600 Msza św. w int. Anny i Andrzeja Szczurek
o potrzebne łaski, zdrowie i błog. Boże
Niedziela 26.07.2015 r.
godz. 1000 W int. Konrada z okazji 18 rocznicy urodzin
Czwartek 30.07.2015 r.
godz. 1600 + Stanisławę (k), + Franciszka Czeladka
Niedziela 2.08.2015 r.
godz. 1000 + Zofia, Władysław, + Feliks Grabowscy

kościół filialny p.w. św. Mikołaja w Płonicy

Niedziela 5.07.2015 r.
godz. 1130 + Józef Grodecki (20 r. śm.)
Piątek 10.07.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 12.07.2015 r.
godz. 1130 + Maria Kędra
Piątek 17.07.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 19.07.2015 r.
godz. 1130 + Maria Kędra, + Anna Śmietana, + Anna
Hossa

Piątek 24.07.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 26.07.2015 r.
godz. 1130 + Anna, + Józef Drabowicz, + Michalina,
+ Stanisław Rapacz
Piątek 31.07.2015 r.
godz. 1600
Niedziela 2.08.2015 r.
godz. 1130 Msza św. dzięcz. z ok. 18 rocz. urodzin
Eweliny Popiel i z ok. 50 rocz. urodzin Witolda Popiel
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KRONIKA
Sernik rabarbarowo-truskawkowy SPORTOWA
Michałowa poleca

SKŁADNIKI:

2 łyżki masła,
cukier waniliowy,
6 łyżek kaszy manny,
1/2 łyżeczki proszku do
pieczenia,
2 łyżki konfitury truskawkowej,
tłuszcz do wysmarowania
formy

Dla piłkarzy Unii Złoty Stok i Perły Płonica sezon dobiegł końca. W czerwcu nastąpiło zakończenie zmagań o ligowe punkty na boiskach sportowych. Bardzo
wysoka pozycja seniorów Unii w piłkarskiej tabeli.
Piłkarze udają się na zasłużony odpoczynek. Powrócą w sierpniu by znów walczyć o najwyższa cele w
sowich ligach. Awans do IV ligi wywalczyli piłkarze
Piasta Nowa Ruda

Przygotowanie:
Oczyszczony rabarbar pokroić na kawałki, obgotować, odcedzić
i wymieszać z czubatą łyżką cukru. Oddzielić żółtka od białek,
białka ubić na sztywną pianę. Miękkie masło utrzeć na puszystą
masę z żółtkami, wymieszać z serem, pozostałym cukrem i cukrem
waniliowym. Kaszę mannę wymieszać z proszkiem do pieczenia
i masą serową, a następnie dodać pianę z białek i rabarbar. Gotową masę przełożyć do wysmarowanej tłuszczem średniej tortownicy. Piec ok. 40 min. w temp. 200 st. Pod koniec pieczenia ułożyć
na wierzchu oczyszczone z szypułek i podzielone na połówki truskawki i oblać je konfiturą.

Wyniki ostatnich spotkań:
KAROLINA JAWORZYNA ŚLĄSKA – UNIA ZŁOTY
STOK 0:4
Bramki:0:1 Paweł Moskal (15’), 0:2 Paweł Moskal
(32’), 0:3 Paweł Moskal (61’), 0:4 Bartłomiej Cebula
(87’)

40 dkg rabarbaru,
20 dkg truskawek,
50 dkg mielonego białego
sera,
5 łyżek cukru,
3 jaja,

UNIA ZŁOTY STOK-SKALNIK CZARNY BÓR 2:0
Bramki:1:0 Paweł Moskal (21’), 2:0 Bartłomiej Cebula
(75’ – karny)
ZAMEK KAMIENIEC ZĄBK. – UNIA ZŁOTY STOK 2:1
Bramka: Paweł Dudzic 60’
UNIA ZŁOTY STOK-ISKRA JASZKOWA DOLNA 3:4
Najlepszym strzelcem drużyny seniorów w sezonie
2014/2015 jest Bartłomiej Cebula.
Tocząca się od kilku tygodni sprawa, dotycząca weryfikacji wyniku spotkania Piast ZPAS – Polonia-Stal
II (1:3), znalazła swój finał w piątek 26 czerwca. Komisja odwoławcza DZPN uwzględniła odwołanie
Piasta i przyznała walkower drużynie Piast Nowa
Ruda. We wcześniejszym etapie postępowania, mimo
podstaw prawnych, OZPN Wałbrzych odrzucił protest
Piasta. W drużynie ze Świdnicy wystąpili nieuprawnieni do gry zawodnicy.
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Końcowa tabela przedstawia się następująco:
1. Piast ZPAS Nowa Ruda
2. LKS Bystrzyca Górna
3. Nysa Kłodzko
4. Victoria Świebodzice
5.	Unia Złoty Stok
6. Karolina Jaworzyna Śląska
7. Zryw Gola Świdnicka
8. Polonia-Stal II Świdnica
9. Zdrój Jedlina-Zdrój
10. Zamek Kamieniec Ząbkowicki
11. Unia Bardo
12. Skalnik Czarny Bór
13. Iskra Jaszkowa Dolna
14. Piławianka Piława Górna
15. Trojan Lądek-Zdrój
16. Włókniarz Kudowa-Zdrój

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

70
67
66
59
53
47
41
40
37
36
32
30
29
28
27
17

83-38
72-31
76-30
78-39
65-40
66-62
57-47
46-55
59-67
59-64
46-62
48-68
52-81
46-64
52-96
34-95

Klasa B
Zamek II Kamieniec Ząbk. – Perła Płonica 1:3
Cis Brzeźnica – Perła Płonica 7:1
Perła Płonica – Sparta II Ziębice 3:5
Tabela klasa B grupa II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cis Brzeźnica
Sparta II Ziębice
Błękitni Niedźwiedź
Zamek II Kamieniec Ząbk.
Victoria Dębowiec
Kłos Laski
Piasek Potworów
Harnaś Starczówek
Spartakus Byczeń
Perła Płonica
Przedborowianka
Znicz Lubnów

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

48
47
46
44
42
31
28
24
23
19
18
14

55-26
69-37
71-34
63-36
67-41
55-62
64-59
45-67
45-80
39-80
46-65
36-68

EKSTRAKLASA:
Lech Poznań z trofeum za mistrzostwo Polski 2015
Lech Poznań tylko bezbramkowo zremisował z Wisłą
Kraków w meczu ostatniej kolejki T-Mobile Ekstraklasy, ale to wystarczyło, by po pięciu latach przerwy
Kolejorz powrócił na tron. To siódmy tytuł mistrza
Polski w historii klubu. Drużynę do pierwszego miejsca
w lidze na koniec sezonu poprowadził trener Maciej
Skorża. Po ostatnim gwizdku piłkarze długo świętowali w szatni i na murawie wypełnionego do ostatniego miejsca stadionu, a także odebrali medale i trofeum
za wygraną w T-Mobile Ekstraklasie

Eliminacje Mistrzostw Europy:
Polska – Gruzja! Polacy wygrali 4:0
W meczu grupy D eliminacji mistrzostw Europy reprezentacja Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie
pokonała Gruzję 4:0. Pierwszą bramkę dla Biało-Czerwonych strzelił Arkadiusz Milik, kolejne trzy Robert
Lewandowski. Zawodnik Bayernu Monachium strzelił
hat-tricka w cztery minuty.
Tabela grupa D
Zespół
Pkt
Polska
14
Niemcy
13
Szkocja
11
Irlandia
9
Gruzja
3
Gibraltar
0

M
6
6
6
6
6
6

W
4
4
3
2
1
0

R
2
1
2
3
0
0

P Br+ Br− +/−
0 20
3 +17
1 16
4 +12
1 12
6 +6
1 12
5 +7
5
4 13 -9
6
1 34
-

POLSKA – GRECJA MECZ TOWARZYSKI
Reprezentacja Polski zremisowała w meczu towarzyskim z Grecją 0:0. Spotkanie nie zachwyciło, ba,
momentami czuć było wakacyjny nastrój piłkarzy.
Spotkanie od początku toczyło się w dość sennym
tempie. Polacy częściej utrzymywali się przy piłce, ale
przez pierwszy kwadrans momentami mieli problemy
z wyprowadzeniem składnej akcji. Kilka razy piłkę
niedokładnie zagrał będący w urlopowym nastroju
Glik, przed polem karnym futbolówkę stracił Linetty, a
jakby tego było mało, nawet Borucowi przydarzył się
niemały kiks. Grecy, widząc bezradność gospodarzy,
odważniej ruszyli do przodu, czego efektem był strzał
Katsouranisa z około 20 metrów. Na szczęście tym
razem Boruc się nie pomylił i efektownie sparował
mocny strzał doświadczonego Greka.
Dwa najciekawsze momenty
W ofensywie z dobrej strony nasza reprezentacja
pokazała się dopiero w 26. minucie gry. Przepiękną
akcję przeprowadziło trio: Linetty – Milik – Błaszczykowski. Pomocnik Lecha Poznań świetnie odegrał do
Milika, który delikatnie musnął piłkę, otwierając Błaszczykowskiemu drogę do bramki. Niestety skrzydłowy
Borussi Dortmund oddał zbyt lekki strzał i Kapino bez
trudu złapał futbolówkę. To była jednak dopiero zapowiedź najgroźniejszej akcji w pierwszej połowie. Na
pięć minut przed przerwą Grosicki z lewej flanki dośrodkował wprost na głowę Milika, który zgubił krycie
i oddał strzał głową. Piłka zamiast wpaść do bramki,
odbiła się od poprzeczki, linii bramkowej, ponownie
od poprzeczki, a na końcu wylądowała w rękawicach
bramkarza. W międzyczasie z boiska z powodu kontuzji zszedł sędzia Alain Bieri. Zastąpił go techniczny
– Marcin Borski.
Krzysztof Krysiak
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Jana Boberska, 27 czerwca
Wojciech Bartosz Pawłowski,
28 czerwca

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Wiesław Młynarczyk,
3 czerwca
+ Zdzisława Podolska,
4 czerwca
+ Helena Jania, 15 czerwca
+ Stefania Wrześniewska, zd.
Gorczyca, 22 czerwca
+ Leszek Dobrowolski, 27 czerwca
+ Halina Malinowska, 28 czerwca
Święty Michale Archaniele, broń
nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź
nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty,
Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po
tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.
Warto odmawiać każdego dnia…

Kancelaria parafialna czynna
poniedziałek i środa: 16.30-17.30
sobota: 8.00-9.00 oraz 16.30-17.30

Msze św.:
ZŁOTY STOK
codziennie godz. 18.00
niedziele i święta: godz. 8.00, 11.00 (suma), 18.00
Spowiedź św. codziennie przed Mszą św. o godz. 17.30,
w pierwszy czwartek i piątek miesiąca od godz. 17.00
Sakrament chrztu św. udzielany jest w pierwszą i drugą
niedzielę miesiąca w trakcie Mszy św. o godz. 11.00

Parafia rzymskokatolicka
Niepokalanego Poczęcia NMP
skwer Jana Pawła II 2
57-250 Złoty Stok
Nr konta: 21 9533 1069 2008 0005 5680 0001
Proboszcz: ks. Józef Siemasz
e-mail: jsiemasz@poczta.onet.pl, tel. 74 817 51 24
Wikariusz: ks. Piotr Ochoński
Adres strony: www.parafia-zlotystok.pl

Płonica
piątek godz. 16.00, niedziela godz. 11.30

Redakcja
Złoty Stok, skwer Jana Pawła II,
sala domu parafialnego „Pod Złotym Zegarem”,
czynna w każdy piątek 16.00-17.30
Adres internetowy redakcji: zlotydzwon@wp.pl
Zespół redakcyjny: ks. Józef Siemasz,
Waldemar Wieja, ks. Sebastian Nawrocki
Opracowanie graficzne winiety: Stanisław Gołdyn
Skład komputerowy: Stanisław Mróz

Chwalisław
środa godz. 16.00, niedziela godz. 9.00

Tekstów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca,
zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania redakcyjnego tekstów.
Za treść listów, reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności

Mąkolno
czwartek godz. 16.00, niedziela godz. 10.00

