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STATYSTYKA LIPCA 

Odeszli do wieczności: 
 

Anna Jarema, l. 87 
Czesław Zachtej, l. 71 
Jerzy Kopiec, l. 69 
Wiesław Borowiecki, l. 69 
Zygmunt Machnio, l. 52 
Barbara Gsell, l. 68 
Mirosław Froncek, l. 45 

Sakrament małżeństwa zawarli: 

 
 

 

Krzysztof Kudzia i Barbara Petela 
Łukasz Woźny i Martyna Murek 

Łukasz Knopik i Katarzyna Kwiatkowska 
Rafał Nicpoń i Patrycja Tomczyk 

Sebastian Janik i Aleksandra Wasilewska 

Sakrament chrztu 
przyjęli: 

Oskar Michalski 
Mikołaj Grzeszczyk 
Krzysztof Wyrowiński 
Anna Jamrozy 
Grzegorz Poloczek 
Wiktoria Pleszak 

Upodabniamy się do Maryi przez dążenie bycia m.in. czystym, pokornym, skromnym, cichym, 
żyjącym wielkim zawierzeniem Bogu, wdzięcznym za otrzymane łaski i ofiarnym w miłości bliźnie-
go. Maryja uczy nas bycia otwartym na wolę Bożą, uczy współpracy w dziele zbawienia, życia w 
bliskości Jezusa, rozważając każde Jego słowo w swoim sercu.  Matka Boża przez pomoc Kościo-
łowi (Fatima, Lourdes, objawienie szkaplerzne, tysiące miejsc i sanktuariów Jej oddziaływania) 
pragnie, abyśmy i my włączyli się w pomoc duchową innym (modlitwa, post, ofiarowana praca, 
pokuta,  apostolat).  Dzielić się po prostu wiarą i chlebem… To my mamy włączyć się  w troskę o 
zbawienie swoje i innych. Tak mówił doktor Kościoła św. Jan od Krzyża: „Najbardziej boską z bo-
skich rzeczy jest móc współpracować z Bogiem nad zbawieniem dusz”.  
Nosząc szkaplerz, stajemy się roztropni, bo przez powierzenie się Niepokalanej Dziewicy przewi-
dujemy ostateczne rozstrzygnięcie naszego ziemskiego bytowania.  Stajemy się także mężni w 
walce z przeciwnościami i wstrzemięźliwi w celu uzyskania tzw. „sobotniego przywileju”. Dzięki 
ustawicznemu noszeniu w pełni świadomości szaty Maryi i codziennemu powierzaniu się Matce 
Bożej pogłębia się duchowa więź dziecka z Matką.  Ta więź dokonuje się nie tylko na modlitwie, 
medytacji, czytaniu Pisma św., w czasie nabożeństw, pielgrzymek, procesji maryjnych, ale także w 
pracy, podróży, odpoczynku i w każdej chwili życia. O tym wszystkim przypomina nam szkaplerz 
święty. To przez ten dar przykład Matki i Mistrzyni pociąga i zobowiązuje.  

O. Włodzimierz Tochmański OCD 

 
Wieczny odpoczynek  
racz im dać, Panie,  

a światłość wiekuista  
niechaj im świeci.  

Niech odpoczywają  
w pokoju wiecznym.  

Amen. 

Sakrament chrztu i błogosławieństwo rocznych dzieci w wakacje:  
I-sza niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 10.30 (nauka przedchrzcielna dla rodziców  

i chrzestnych: w sobotę poprzedzającą o godz. 19.00 w salce). 
Katolicka Poradnia Rodzinna: I i III wtorek miesiąca od 18.30 do 19.00  

- 3 spotkania dla narzeczonych (po uzgodnieniu można ustalić inny termin: tel. 605 085 822) 
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DZIECKO WYMODLONE W BETLEJEM 
Miriam Baouardy urodziła się w rodzinie arab-
skich katolików, w wiosce Abellin, która leży w 
połowie drogi między Hajfą i Nazaretem. Jej 
rodziców dotknęło szczególnie bolesne do-
świadczenie: 12 kolejnych 
synów zmarło jeszcze w ko-
lebce. Matka postanowiła 
więc wraz z mężem udać się 
w pieszą pielgrzymkę do 
oddalonego o 170 km Betle-
jem, aby w miejscu narodze-
nia Zbawiciela prosić Maryję 
o córkę, obiecując, że nazwą 
ją Miriam. Prośba została 
wysłuchana; 5.01.1846 r. 
urodziła się córeczka, która 
na chrzcie otrzymała imię 
Maria (Miriam). Rok później 
na świat przyszedł chłopiec, 
któremu nadano imię Paweł. 
Niedługo później śmierć za-
brała oboje rodziców – najpierw ojca, a po kilku 
dniach matkę. Maria zapamiętała, jak jej tato, w 
ostatnich dniach swojego życia, wziął ją na 
ręce i podniósł w kierunku obrazu św. Józefa, 
mówiąc: „Weź to maleństwo pod swoją opiekę. 

Matka Boża niech będzie jej matką, a Ty bądź 
dla niej ojcem”. 
Osierocone dzieci zostały zabrane przez rodzi-
nę. Pawła zaadoptowała siostra matki, a Mi-
riam – bogaty stryj, który po kilku latach prze-

niósł się z Palestyny do 
Aleksandrii w Egipcie. Ro-
dzeństwo więcej się nie 
zobaczyło. Tak, jak prawie 
wszystkie dziewczęta w 
Palestynie, Miriam nigdy 
nie chodziła do szkoły i nie 
nauczyła się w dzieciństwie 
czytać i pisać. Z myślą o 
wczesnym jej zamążpójściu 
przygotowywano ją do obo-
wiązków gospodyni. Sporo 
czasu spędzała na samot-
nych zabawach. Będąc 
jeszcze małą dziewczynką, 
pewnego dnia kąpała w 
wodzie dwa ptaszki i nie-

chcący je utopiła. Kiedy z wielkim żalem grze-
bała je w ziemi, usłyszała w swoim wnętrzu 
głos: „Widzisz, wszystko przemija. Jeżeli jed-
nak oddasz Mi swoje serce, Ja będę z tobą 
zawsze”. - Nigdy nie zapomniała tych słów. 

Najchętniej nazywała siebie samą Maleńką Nic, a przecież w jej życiu wyjątkowo wyraziście ujaw-
niały się znaki Bożej obecności. Siostra Maria od Jezusa Ukrzyżowanego, ogłoszona błogosławio-
ną 13.11.1983 r. przez papieża Jana Pawła II, znana jest pod imieniem Małej Arabki. Pisano o 
niej: „jest córką ziemi patriarchów, proroków, apostołów, Jezusa i Matki Przenajświętszej”. Dzieliła 
Ich język i mentalność. Jako córka ziemi palestyńskiej wypowiada się w przypowieściach i alego-
riach. Co więcej, ona sama stanowi wspaniałą przypowieść... 
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Gdy Miriam miała prawie 13 lat, opiekunowie, 
wierni tradycji, bez wiedzy i zgody dziewczyny 
obiecali jej rękę mieszkającemu w Kairze bratu 
matki. Poinformowano ją o tym dopiero wtedy, 
gdy nadszedł czas zawarcia małżeństwa. Na-
rzeczony przyniósł kosztowną biżuterię, przy-
gotowano haftowane suknie. Wbrew woli star-
szych Miriam podjęła jednak decyzję, że nie 
wyjdzie za mąż, poświęcając swe życie Chry-
stusowi. Rodzina początkowo myślała, że to 
tylko dziewczęcy kaprys. Ta jednak, aby po-
twierdzić swe postanowienie, obcięła warko-
cze. Rodzina nie zaakceptowała jej zamiarów. 
Rozgniewany wuj traktował ją odtąd jak obcą, 
przeznaczył do pracy w kuchni, zrównując z 
niewolnicami. Zlecano jej najcięższe posługi. 
URATOWANA 
Po kilku miesiącach upokorzeń Miriam zapra-
gnęła nawiązać kontakt ze swym jedynym bra-
tem, przebywającym w Galilei. W ukryciu po-
dyktowała list, w którym prosiła Pawła, aby ją 
odwiedził. Zaproszenie to miał dostarczyć słu-
żący muzułmanin, wybierający się właśnie w 
podróż do Nazaretu. Podczas odwiedzin w jego 
domu Miriam opowiedziała o swym trudnym 
losie. Gospodarz wyraził wielkie współczucie, 
był oburzony sposobem potraktowania jej przez 
wuja – chrześcijanina. Zaproponował porzu-
cenie chrześcijaństwa, przejście na islam. 
Stanowcza odmowa doprowadziła go do 
furii – rozwścieczony przestał panować nad 
sobą, przewrócił dziewczynę na ziemię i 
podciął jej gardło. Przerażeni domownicy w 
obawie przed konsekwencjami wynieśli za-
krwawione ciało na pustą uliczkę. Krewni Mi-
riam byli zupełnie nieświadomi tragedii. Sądzili, 
że uciekła z domu, gdyż nie chciała dłużej zno-
sić złego traktowania, i dlatego jej nie szukali. 
Wspominając po latach tę dramatyczną sytu-
ację, Miriam zapewniała, że przeżyła prawdzi-
wą śmierć, a następnie wizję nieba. Usłysza-
ła: „Twoja księga jeszcze nie jest zapisana”. 
Gdy zniknęła wizja, Miriam spostrzegła, że zna-
lazła się w nieznanej grocie, w towarzystwie 
ubranej w błękitną suknię młodej kobiety, za-
pewne zakonnicy. Dzięki staraniom opiekunki 

udało się zaszyć przecięte gardło. Siedemna-
ście lat po tym wydarzeniu znany lekarz z 
Marsylii, ateista, badając bliznę gardła u 
Miriam, stwierdził brak kilku pierścieni tcha-
wicy. Badania podsumował wyznaniem: Musi 
istnieć Pan Bóg, gdyż nikt na świecie bez cudu, 
nie mógłby przeżyć po takim zranieniu. 
Powoli dziewczyna odzyskiwała zdrowie. Przed 
rozstaniem opiekunka zarysowała przed rekon-
walescentką jej przyszłość: „Nie zobaczysz już 
swej rodziny; wyjedziesz do Francji, gdzie 
wstąpisz do zakonu. Będziesz najpierw dziec-
kiem św. Józefa zanim staniesz się córką św. 
Teresy. Przyjmiesz habit karmelitański w jed-
nym domu zakonnym, śluby złożysz w drugim, 
a umrzesz w trzecim, w Betlejem”. 
Następnie zaprowadziła Miriam do kościoła 
franciszkanów, przywołała zakonnika i odeszła. 
Wiele lat później Miriam uświadomiła sobie, 
kim była troszcząca się o nią siostra zakonna – 
z całym przekonaniem twierdziła, że ocalenie 
zawdzięcza Matce Bożej. 
W DRODZE DO KLASZTORU 
Miriam znalazła schronienie w chrześcijańskiej 
rodzinie w Aleksandrii, gdzie pilnowała dzieci i 
pracowała w kuchni. Żyła w wielkiej ascezie, 
oddawała ubogim swoje zarobki. Szukając 
skromniejszych warunków życia, wielokrotnie 
przenosiła się na służbę do coraz biedniejszych 
rodzin. Zamierzając dotrzeć do brata, zdecydo-
wała się na morską podróż. Nie wiadomo kiedy 
dotarła do Jerozolimy, ale tam właśnie, u Gro-
bu Pańskiego - zachęcona przez nieznajomego 
młodzieńca, którego później uznała za anioła - 
złożyła dozgonny ślub dziewictwa. 
W 1863 r. Miriam przyjęła służbę u rodziny za-
mieszkałej w Marsylii. Pracodawczyni począt-
kowo ograniczała jej wyjścia z domu, później 
zgodziła się na to, by dziewczyna codziennie 
rano uczestniczyła we Mszy św. Pewnego ra-
zu w momencie przyjmowania Komunii św. 
Miriam wpadła w ekstazę, która trwała 4 dni. 
Wezwani na pomoc lekarze nie byli w stanie 
pomóc, nie znając takich objawów. Miriam wy-
znała później, że w czasie ekstazy widziała 
niebo, czyściec i piekło. Otrzymała polecenie, 
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Odpowiedzi na pytania konkursowe 
należy oddać w zakrystii lub  

w kancelarii, albo przesłać e-mailem 
z dopiskiem: Konkurs Religijny  

- do dnia 20.08.2017 
 

SPOŚRÓD DOBRYCH ODPOWIEDZI 
WYLOSUJEMY NAGRODĘ! 

1. Czemu miał służyć roczny post o chlebie i wodzie, 
jakiego podjęła się Mała Arabka? (odp. w gazetce) 
2. Na czym polega akcja „Adopcji polityka” (odp. w ga-
zetce) 
3. Dawna drobna moneta używana w czasach Pana 
Jezusa to: 

a) rupia 
b) as 
c) cent (odp. w Mt 10,29) 

PRAWIDŁOWE ODPOWIEDZI  
Z POPRZEDNIEGO MIESIĄCA:  

 

1. wiedzę o życiu św. Joachima i Anny 
czerpiemy z literatury apokryficznej. 
2. Joseph Fadelle - nawrócony muzułma-
nin osiedlił się we Francji.  
3. Patronem kierowców i podróżujących 
jest św. Krzysztof. 

 

Nagrodę (odebrać u ks. Proboszcza) 
otrzymuje Marlena Kozikowska 

 

Maurycy zdradził żonę. Gdy sprawa wyszła na jaw przysiągł jej na Pana Boga, 
że to było pierwszy i ostatni raz i zobowiązał się, że w ramach pokuty przez 
cały miesiąc nie będzie jadł mięsa ani wędlin. Pewnego dnia idąc obok delika-
tesów zauważył na wystawie apetyczne pasztety, swojskie kiełbasy i przepiór-
kę faszerowaną gęsią wątróbką. Na widok tych smakowitości ledwo utrzymał 
ślinę w ustach. Wszedł do sklepu i zapytał o cenę przepiórki. W tej samej chwi-

li na niebie pojawiła się błyskawica i uderzył piorun. Maurycy spogląd-
nął w niebo i rzekł: Przesada, nawet o cenę zapytać nie można?... 

41-902 Bytom, ul. Piekarska 99 
TELEFON CZYNNY CAŁĄ DOBĘ: 32/281 42 18  

Załatwiamy wszelkie formalności  
związane z pogrzebem  

oraz wypłacamy zasiłki pogrzebowe 
 Posiadamy własne krematorium 
 Gwarantujemy solidne usługi potwierdzone 

niemieckim certyfikatem jakości 
 Wykonujemy ekspresowe przewozy zwłok  

w kraju i zagranicą 
BIURO CZYNNE: 

w godz. 8.00 - 18.00; w soboty:  8.00 - 13.00 

Nagrodę w Konkursie Religijnym ufundował: 

NR KONTA BANKOWEGO PARAFII: 96 2490 0005 0000 4500 9721 3893 

POSŁANIEC ŚW. ANNY 
GAZETKA PARAFII ŚW. ANNY W BYTOMIU  

Redakcja: ul. Chorzowska 21, 41-902 Bytom,  32-282-03-37 
www.anna.rozbark.net.pl;      e-mail: bytom.anna@gmail.com 

PARAFIALNA INTENCJA 
ŻYWEGO RÓŻAŃCA: 

 

 O łaskę wyzwolenia z nałogu alkoholi-
zmu, narkomanii, hazardu i innych 

zniewoleń dla naszych parafian  

 

Żarty poświęcone 
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FILIP CHAJZER:  
JESTEM TERAZ BLIŻEJ BOGA 

Każdego dnia stara się modlić, czynić dobro i 
być przyzwoitym człowiekiem. W Medziugorje 
prosił o dziecko. Został wysłuchany.   
W książce "Chajzerów dwóch" pisze pan, że 
W aucie, słucha Radia Maryja... 
- Lubię, kiedy ktoś do mnie mówi. W tym radiu 
można usłyszeć o problemach zwykłych ludzi. 
Uważam, że jest bardzo potrzebne. Daje sa-
motnym poczucie, że ktoś jest z nimi. Na ante-
nie słychać też modlitwy. 
Włącza się pan w nie? 
- Przyznam, że nie umiem się modlić w sposób 
"sformalizowany". Choć rozumiem, że jest to 
medytacja. Powtarzanie formuł, jak w różańcu, 
odcina nas od rzeczywistości i pozwala uzy-
skać głębszy kontakt z Bogiem. Czasami zda-
rza mi się modlić w ten sposób, ale na pewno 
nie jestem ekspertem w tej dziedzinie. Dużo 
bardziej odpowiada mi rozmowa z Panem Bo-
giem. Staram się mieć na nią czas każdego 
dnia. Od dwóch lat jestem bliżej Boga. 
Wierzy pan w piekło, niebo i czyściec? 
- Oczywiście. Wszystko, co tutaj robimy, to 
tworzenie bilansu dobra i zła. Dobra musi być 
więcej, żeby później było lepiej. Trzeba się sta-
rać być przyzwoitym człowiekiem. 
Organizuje pan sporo akcji charytatywnych. 
- Właśnie jestem po spotkaniu z powstańcami 
warszawskimi, dla których w zeszłym roku ze-
braliśmy 300 tys. zł. Pani, która zajmowała się 
ich rozdysponowaniem opowiadała, że ludzie 
płakali do słuchawki, kiedy usłyszeli, że ktoś 
chce im dołożyć do rachunku, na jedzenie, 
święta. Byli też tacy, którzy mówili, żeby prze-
kazać pieniądze znajdującym się w gorszym 
położeniu. Łzy leciały mi po twarzy, kiedy tego 
słuchałem. Takie sytuacje pokazują, że warto... 
Dlaczego zaczął pan pomagać innym? 
To było rok temu, po pierwszej fali bezsensow-
nej nienawiści w Internecie wymierzonej we 
mnie. Nie mogłem sobie z tym poradzić. Na 

Facebooku dostałem wiadomość od matki nie-
widomej dziewczynki, która pisała, że córka 
uwielbia, jak prowadzę pogram "Mali giganci". 
Pomyślałem sobie, że i tak nie mam co robić 
w weekend, wziąłem "Mikołajka", moją ulubio-
ną książkę z dzieciństwa, i poleciałem do Prze-
myśla poczytać tej dziewczynce. Chciałem, 
żeby miała taki jeden dzień, który może potem 
wspominać. To dało mi niesamowitą adrenali-
nę. Pomaganie jest jak narkotyk. 
Jak wspomina pan swój dom? 
Na pewno był oryginalny. Moi rodzice są niesa-
mowicie barwnymi postaciami. A z drugiej stro-
ny niezwykle ciepły i rodzinny w każdym możli-
wym ujęciu tego słowa. Zawsze trzymaliśmy 
się blisko siebie, wspieraliśmy w każdej sytuacji 
i byliśmy drużyną grającą do jednej bramki. 
Czy w pana domu istniał temat wiary? 
Tak. Byłem ochrzczony, przyjąłem I-szą Komu-
nię Św., chodziliśmy w niedzielę do kościoła. 
Czy odwiedzaliście jakieś święte miejsca? 
Bliska jest mi Matka Boska Gietrzwałdzka. Mo-
ja mama była kiedyś bardzo chora. Jeździliśmy 
do Gietrzwałdu. Zabieraliśmy wodę ze źródełka 
w sanktuarium. Mama dbała, żeby zawsze 
mieć ją w domu i codziennie choć łyk wypić. 
Również modliliśmy się. I... mama wyzdrowiała. 
Co jest dla pana w życiu najważniejsze? 
Chciałbym, żeby ludzie w najbliższym otocze-
niu czuli się ze mną dobrze. Żebym swoim 
działaniem, postawą czynił innym dobro. 
Był pan też w Medziugorje... 
Jechaliśmy z narzeczoną do Chorwacji. Kasia 
Olubińska, z którą pracuję, powiedziała, żeby-
śmy odwiedzili sanktuarium. To niesamowite 
miejsce, pełne skupienia, zadumy i głębokiej 
modlitwy. Pojechałem tam, żeby prosić 
o dziecko. I wygląda na to, że zostałem wysłu-
chany. 
Kiedy rodzina się powiększy? 
W październiku. Damy synkowi na imię Jerzy 
po Jerzym Popiełuszce. To doskonały patron. 
Postać niezwykła, która zło dobrem zwyciężała. 
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aby przez roczny post o chlebie i wodzie wyna-
gradzała za grzechy łakomstwa, a przez nosze-
nie biednego ubrania zadośćuczyniła za grze-
chy nieskromności i zbytku. 
Młoda Palestynka, wyraźnie odczytująca głos 
powołania, zaczęła starać się o przyjęcie do 
zakonu. Nie znalazła miejsca u sióstr szarytek, 
kłopoty zdrowotne uniemożliwiły pozostanie w 
klasztorze klarysek. Wreszcie po dwóch latach 
pobytu we Francji Miriam wstąpiła do postulatu 
sióstr św. Józefa od Objawienia w Capelette, w 
pobliżu Marsylii. W zgromadzeniu tym było już 
kilka dziewcząt z Palestyny. Nieznającą dobrze 
języka francuskiego, pogodną postulantkę za-

częto właśnie tutaj nazywać Małą Arabką. 
Chętnie podejmowała się najcięższych zajęć. 
Jak pisze jeden z biografów, tłumaczyła swą 
nieustanną gotowość do pracy łamaną fran-
cuszczyzną: „ja to robić, bo ja mieć czas”. 
Podczas okresu zakonnej próby Miriam coraz 
częściej doświadczała nadprzyrodzonych zja-
wisk. Na jej ciele pojawiały się stygmaty; 
ekstazy wywoływały zainteresowanie, ale i nie-
pokój sióstr. Na polecenie przełożonej Miriam 
w duchu posłuszeństwa starała się zapanować 
nad uniesieniami. Ostatecznie jednak, w dniu 
głosowania o przyjęciu do zgromadzenia, kan-
dydatura Miriam nie została przyjęta cd za m-c 

Osoby chore psychicznie w sposób szczególny 
dotyka problem izolacji społecznej oraz  niewy-
starczającego wsparcia środowiskowego i in-
stytucjonalnego. Na co dzień grupa ta ma do 
pokonania szereg barier wynikających z indywi-
dualnych możliwości i ograniczeń związanych 
ze specyfiką jednostki chorobowej. Równocze-
śnie funkcjonowanie w społeczeństwie utrudnia 
im szereg czynników zewnętrznych wynikają-
cych m.in. z niezrozumienia choroby przez spo-
łeczeństwo oraz nieadekwatności systemu 
wsparcia osób chorych psychicznie. Należy 
zauważyć, że zaburzenia psychiczne dotykają 
nie tylko osoby chore, lecz wpływają także na 
funkcjonowanie środowiska, w którym funkcjo-
nuje chory, jego rodziny, sąsiadów.  

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób 
przewlekle psychicznie chorych oraz ich oto-
czenia Stowarzyszenie „Bytomska Radość Ży-
cia” w partnerstwie z Gminą Bytom rozpoczęło 
realizację projektu pt. „W partnerstwie skutecz-
ni - dostępne i efektywne usługi społeczne dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi w mieście 
Bytom”, współfinansowanego ze środków UE.  
Celem głównym projektu jest wzrost dostępno-
ści do zindywidualizowanych i  kompleksowych 
usług społecznych w Bytomiu, skierowanych do 

osób przewlekle psychicznie chorych, ich opie-
kunów, sprawujących opiekę, poprzez udziele-
nie im wsparcia, w postaci wielowymiarowych 
działań aktywizacyjnych społecznie i rozbudo-
wujących autonomię i niezależność. Projekt 
realizowany będzie do końca 31.12.2018 r.  
W ramach projektu  utworzone zostało Cen-
trum Wsparcia Osób z Zaburzeniami Psychicz-
nymi i ich otoczenia, którego siedziba znajduje 
się w  Bytomskim Centrum Kultury (Pl. Karin 
Stanek 1).  Osoby z zaburzeniami psychiczny-
mi i ich opiekunowie będą mogli skorzystać 
z  szeregu proponowanych form wsparcia za-
równo indywidualnych jak i grupowych. Powo-
łany został zespół interdyscyplinarny złożony 
ze specjalistów, do zadań którego należy 
udzielanie wsparcia w zakresie poradnictwa i 
interwencji kryzysowej, w formie dyżurów sta-
cjonarnych oraz wyjazdów interwencyjnych. 
Realizatorzy zapewniają również możliwość 
skorzystania z bezpłatnych usług opiekunów, 
specjalistów asystujących oraz wolontariuszy.  
Udział w projekcie jest bezpłatny.  
Szczegółowych informacji dotyczących projektu 
udzielają pracownicy Stowarzyszenia „Bytom-
ska Radość Życia” pod numerem telefonu: 506-
080246 
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Franciszek Kucharczak: Licznik modlących 
się za posłów pokazuje już przeszło 16 ty-
sięcy. To trochę Księdza sprawka… 
Ks. Rafał Jarosiewicz*: Dla mnie to jest wiel-
ka radość, że jako chrześcijanie podejmujemy 
pierwszą, podstawową rzecz - modlitwę za 
tych, którzy rządzą, którzy podejmują decyzje. 
Przez wiele miesięcy leżało na moim sercu to 
pragnienie, żeby modlić się za poszczególne 
osoby. 
Przyznaję, do wtorkowego wieczoru wyda-
wało mi się, że sytuacja nie wymaga jesz-
cze „adopcji polityków”. Zmieniłem zdanie, 
słuchając Jarosława Kaczyńskiego, który 
wypowiedział parę zdań za dużo. Ale Ksiądz 
od dłuższego czasu nalegał na tę adopcję.  
W rozmowach o politykach bardzo często za-
miast błogosławić, przeklinamy ich, mówiąc o 
nich źle. Wierzę, że te miejsca wypełni modli-
twa. Ludzie z każdego ugrupowania i każdej 
partii potrzebują naszej modlitwy, niezależnie 
od tego czy są wierzący, czy też nie. 
Ksiądz się włączył? 
Tak, zapisałem się. Została mi przydzielona 
pani poseł Anna Krupka. Od razu zacząłem się 
za nią modlić. Włożyłem ją w moją osobistą 
modlitwę i modlitwę kapłańską. Taka modlitwa 
może przemieniać mentalność tych, którzy po-
dejmują się takiej trudnej roli, jaką jest prowa-
dzenie państwa. 
Nie wszystkim idzie łatwo. Ktoś skomento-
wał „swojego” posła tak: „Dostałem Kier-
wińskiego. Nie wiem, jak długo wytrzymam, 
ale zaczynam”. 
(śmiech) To sam Pan Jezus powiedział, że nie 
jest sztuką miłować przyjaciół, ale nieprzyjaciół. 
Czasem ktoś ma do kogoś negatywne uczucia, 
ale Pan Bóg będzie przemieniał jego serce 
przez modlitwę, którą ofiarowuje. 
Czyli to nawet lepiej, gdy dostajemy kogoś, 
kogo nie lubimy? 
Jeśli zgodnie z Ewangelią uczymy się kochać 
tych, z których zdaniem się nie zgadzamy, to 
wchodzimy w samo serce Ewangelii. 

Czy Ksiądz wierzy, że ta modlitwa może coś 
konkretnego zmienić w tym kryzysie, jaki 
teraz mamy? Czy może np. spowodować 
mądrzejsze decyzje? 
Pan Jezus powiedział, żebyśmy się modlili i nie 
ustawali w konkretnych sprawach. Św. Paweł 
mówi, że w każdej sprawie mamy się modlić, a 
więc szczególnie w tak ważnych sprawach. 
Nasza wiara przecież przenosi góry, tym bar-
dziej może przecież przenieść posłów! 
Czy taka modlitwa może powstrzymać, po-
wiedzmy, ewentualne zamieszki? 
Tak! Wiemy, że modlitwa była w stanie po-
wstrzymać czołgi w krajach, w których miały 
miejsce zamieszki. Bóg chce udzielać swojej 
mocy człowiekowi. My za bardzo polegamy na 
sobie, dlatego nie mamy owoców naszego 
działania. Gdybyśmy więcej się modlili, a mniej 
narzekali, to jestem przekonany, że wiele osób 
zostałoby przemienionych. Musimy pamiętać, 
że Bóg jest bardzo dyskretny i nie wchodzi tam, 
gdzie jest nieproszony, natomiast przychodzi 
tam, gdzie jest zaproszony. Gdybyśmy twier-
dzili, że to nie będzie działało, to tak, jakbyśmy 
ograniczyli wszechmoc Boga. 
Zatem to, że my się modlimy, jest dużo waż-
niejsze od tego, że posłowie tam obradują? 
Nie ma ważniejszej rzeczy. Modlitwa może 
sprawić, że zaczniemy widzieć coś, czego nie 
widzimy, słyszeć coś, czego nie słyszymy. Tak-
że w kontekście podejmowania jakiegoś kon-
sensusu, który będzie prowadził do wzrostu, do 
rozwoju, do tego, że nasza Ojczyzna będzie 
Bogiem silna. Ale też będzie silna jako naród. 
Wierzę, że będzie to bardzo konkretne wylanie 
Ducha Świętego na naszych polityków. 
Pozostaje modlić się i czekać na efekty? 
Tak, zamiast krytykowania, zamiast obrzucania 
błotem. Jeśli Boga wciągamy w te sprawy, to 
On będzie się nimi zajmował. 
I ty możesz włączyć się do akcji: w przeglą-
darce internetowej wpisz: „spuszczamy po-
wietrze z polityków”. 
* pomysłodawca „adopcji polityków”. 
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Któż z nas nie zna uczucia zazdrości? Stanu, 
który pozwala człowiekowi być szczęśliwym i 
cieszyć się tym, co ma, tylko do momentu, w 
którym w zasięgu jego wzroku nie pojawi się 
ktoś, kto ma więcej... Nic chyba nie potrafi tak 
odebrać radości, jak świadomość tego, że ko-
muś jest lepiej niż mnie. Zwłaszcza, jeśli tym 
kimś jest ktoś, kogo dobrze znam, z kim się 
nieustannie porównuję - mój sąsiad. Zazdrościć 
potrafimy wszystkiego: dóbr materialnych, cech 
charakteru, zdanego egzaminu, lepszego stop-
nia, trochę wyższych zarobków. Św. Tomasz z 
Akwinu pisząc o zazdrości, podaje jej lapidarną 
lecz genialną definicję. Zazdrość, to według 
niego, „smutek z powodu cudzego dobra". Jest 
mi źle, bo tobie jest dobrze, jestem smutny, bo 
ty się cieszysz... 
Szczególną formą tej skłonności jest zazdrość 
o ludzi. Któż nie doświadczył na sobie prawdzi-
wości formuły, że przyjaciel mojego przyjaciela 
nie jest moim przyjacielem? Nie jest, bo zabie-
ra czas, który możemy spędzić tylko we dwóch, 
dwie czy (zwłaszcza!) we dwoje. Nie jest, bo 
każe mi zobaczyć, że nie jestem jedynym, ale 
jednym z kilku. Nie jest, bo z kim innym lepiej 
mu się rozmawia i lepiej rozumie. Jest mi źle, 
bo czasem potrafi być szczęśliwy beze mnie.  
Uczucie zazdrości pojawiające się w takich 

sytuacjach, obnaża nasz egoizm. Pozwala wy-
raźnie zobaczyć, jak bardzo to, co nazywamy 
miłością, jest szukaniem samego siebie, swoje-
go dobra, emocjonalnej bliskości czy poczucia 
przynależności. Pokazuje, że w tej relacji dale-
ko jeszcze do prawdziwej miłości, która jest 
przecież rezygnacją z siebie, bezinteresownym 
darem. Natężenie uczucia zazdrości o drugą 
osobę w związku między dwojgiem ludzi jest 
papierkiem lakmusowym jego jakości. 
Czy zazdrość może być dobra? Tak, bo pozwa-
la człowiekowi zobaczyć prawdę o sobie. Ob-
nażając nasz egoizm, pomaga nam się nawró-
cić i wyruszyć w drogę oczyszczenia, zostawia-
nia siebie, uczenia się tego, że kochać to zna-
czy dawać, a nie brać. Warto pamiętać, że Sta-
ry Testament bardzo często nazywa Najwyż-
szego Bogiem Zazdrosnym. Na pewno nie cho-
dzi w tym określeniu o zarzucanie Mu egoizmu, 
troski o własne dobro kosztem innych. Bóg był i 
jest zazdrosny o każdego człowieka poprzez 
niezgodę na oddawanie części swojej czci róż-
nym bożkom. Jeżeli zazdrość o kogoś będzie 
dla mnie oznaczać walkę o tę osobę, by uchro-
nić ją przed złem, z którym flirtuje, w takim wy-
padku wolno mi być zazdrosnym. Zazdrość 
przestaje być wówczas wadą i staje się cnotą. 

JK 

Dawno, dawno temu żył sobie pewien chłop. Żył prosto i pobożnie, nigdy o nic Boga nie prosząc, 
lecz zadawalając się tym, co miał. Jego życie podobało się Panu, postanowił więc go wynagrodzić. 
Posłał więc na ziemię swego anioła z następującym orędziem: «Słuchaj, człowiecze: Bóg wejrzał 
na twoją pokorę. Proś mnie, o co chcesz, a spełni ci się. Stawiani ci tylko jeden warunek: o cokol-
wiek poprosisz, twój sąsiad otrzyma dwakroć tyle». Uradowany zrazu chłop, o dziwo, zasmucił się. 
Długo się zastanawiał i wreszcie odpowiedział: «Panie, wyłup mi jedno oko» 

DO 31. SIERPNIA OBOWIĄZUJE WAKACYJNY PORZĄDEK MSZY ŚW.: 
 w tygodniu: w poniedziałek, środę i piątek Msze św. są tylko o godz. 8.00, zaś we wtorek, 

czwartek i sobotę tylko o godz. 18.00 (poza wyjątkami zaznaczonymi we wkładce z intencjami); 
 w niedzielę Msze św. odprawiane są o godz. 8.00, 10.30 i 19.00; nie ma nabożeństwa; 
 spowiedź 20 min. przed każdą Mszą św. oraz w sobotę od godz. 17.00, 
W wakacje KANCELARIA CZYNNA JEST od poniedziałku do piątku przez pół godz. po Mszy św. 

Od 2 września będziemy przyjmować intencje mszalne na przyszły rok (także gregoriańskie). 
Prosimy, by w miarę możliwości składać ofiarę od razu przy zamawianiu intencji.  


