5/2019

(5) grudzień

Coraz bardziej pustoszeją...
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Życie bez Światła
Jego życie mogłoby posłużyć za scenariusz filmu. Filmu, pokazującego, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Z gangstera
stał się bowiem nawróconym pisarzem. Książka jego autorstwa
(„Wysłuchaj mnie, proszę...”) odniosła sukces na rynku wydawniczym. Przez ostatnie lata mieszkał w Szwecji. Przyszedł jednak taki moment, że poczuł, iż jego miejsce jest w Polsce i po
wielu perypetiach wrócił na stałe do Ojczyzny. Przedstawiamy
wywiad z Pawłem Cwynarem.
Pawle, działanie Boga w Twoim życiu jest bardzo mocne. W
pierwszym numerze ZiarnaNadziei opublikowaliśmy świadectwo Twojego nawrócenia (jest ono dostępne na portalu:
ziarnonadziei.pl w dziale „Działanie” – przyp. red.). Ostatnie
lata spędziłeś w Szwecji. Jakie masz spostrzeżenia odnośnie
podejścia ludzi do wiary po pobycie w kraju Trzech Koron ?
Mieszkając w Szwecji, gdzie do kościoła miałem kilka kilometrów, bez auta, nierzadko brodząc w głębokim śniegu lub doświadczając przejmującego mrozu, nie potrafiłem zrozumieć,
jak to jest, że kiedy odwiedzałem Polskę, gdzie do kościoła
zazwyczaj jest kilkadziesiąt lub kilkaset metrów, na adorację
przychodzi zaledwie kilka osób lub NIKT?!
Co masz na myśli?
Moja rodzima parafia w 100 tys. mieście, liczy sobie 8 tys. wiernych i… kościół często jest zamykany w ciągu dnia. Dlaczego?
Ponieważ nie ma komu przyjść choćby na godzinę dziennie
i popilnować, by świątynia nie była profanowana, do czego
dochodzi bardzo często, o wiele częściej, niż się o tym mówi.
Włączając Internet, na monitorze widzę mnóstwo ludzi paradujących z różańcami, otrzymuję mnóstwo wiadomości typu:
pomódl się o tego lub tamtego w tej lub tamtej intencji. Tłumy
adorują Jezusa! Tysiące zdjęć z pielgrzymek do najdalszych za-

kątków świata. Podbudowany tymi obrazami mknę na
koronkę o godzinie 15.00, wchodzę, a tam?! W rozmachu trzy osoby… Wchodzę do salki wieczystej adoracji,
a tam pusto… Chcę wstąpić do mijanego kościoła, a tu
zamknięte na trzy spusty. Co się stało? Plaga jakaś?
Niestety ludzie chyba nie do końca rozumieją, jak ważne jest adorowanie Najświętszego Sakramentu i nie są
gotowi poświęcić trochę swojego czasu dla Boga...
Dlatego, kiedy to wszystko sobie przeanalizowałem,
doszedłem do wniosku, że ludzie zaczęli modlić się do
komputerów. Powstał internetowy kościół. Dlaczego?
Odpowiedź jest prosta – z lenistwa. Po co ruszać tyłek
z wygodnego fotela, skoro można przesłać innym kilka
linków o modlitwie? Po co klękać, skoro można siedzieć?
Po co marznąć, skoro można przebywać w cieple?
Wielu chyba nie widzi sensu i wyjątkowości spotkania
z Chrystusem podczas adoracji...
Owszem, można by dywagować, dlaczego tak się dzieje. Ale czy można dywagować z pustymi kościołami? O
tyle, o ile na ścianie wschodniej nie ma jeszcze dramatu, to na zachodzie jest on już od dawna…
Jaka Twoim zdaniem może być tego przyczyna?
Kościoły w dzień są pozamykane ze względu na liczne
profanacje. Mówiąc o tym, nie mam zamiaru stawiać
diagnozy. Uważam, że są od tego osoby bardziej kompetentne. Opisuję tylko to, co sam widzę, jeżdżąc po
Polsce ze swoimi świadectwami i czego doświadczam.
Wierni, których zazwyczaj widywałem na Mszach świętych, to grupa wiekowa: 35+, a nawet więcej. Przecież
nie jestem jedynym, który to widzi. Degradacja postę-
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Stać się Synem Marnotrawnym Boga
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puje i zastawiam się, co będzie dalej?
Dlaczego młodzi nie widzą sensu chodzenia do kościoła? Przecież to właśnie
tam podczas Eucharystii mogą spotkać
Boga Żywego. Tego samego, który w
moim rodzinnym mieście w cudzie eucharystycznym „powiedział” - JESTEM.
Chodzi oczywiście o cud w kościele
pod wezwaniem Świętego Jacka w Legnicy? W Hostii znaleziono tkanki ludzkiego ciała. Z badań wynika, że należą
one do mężczyzny w wieku 33 lat.
Komisja badająca tę sprawę zwróciła
się do Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu w Szczecinie. Podczas badania tkanki zastosowano inną technikę.
Światło UV w filtrze pomarańczowym
bardziej uwydatniło elementy tkankowe. Naukowcy nie mieli wątpliwości, że
to tkanka mięśnia sercowego. Ośrodek
słynie z dużego doświadczenia w identyfikacji trudnych materiałów biologicznych. Znaleziono materiał genetyczny
DNA, potwierdzając ludzkie pochodzenie tkanki. Werdykt brzmiał jednoznacznie: tkanka mięśnia sercowego pocho-

WYWIAD/KSIĄŻKA
dzenia ludzkiego. Opinię podpisał prof. ,,MŁODZI PRZYJACIELE!
dr hab. Mirosław Parafiniuk.*
"Wzrastać", "dojrzewać": oto zadanie
młodego człowieka. W sferze biologiczJaki wniosek możemy z tego wycią- nej zastój, brak rozwoju jest znakiem
gnąć?
rozpoczynającej się starości.
Taki, że ignorując udział w adoracji,
ignorujemy Boga. Adoracja to Żywy To samo prawo odnosi się do życia
Bóg, ale i nasze spotkanie z Nim.
duchowego. Różnica jest tylko jedna:
Rozmowa, a nawet trwanie w ciszy. duch nie zna biologicznych ograniczeń
Każdy z nas tego potrzebuje. Bóg to wzrostu. I właśnie dlatego może nie
wie, ale my niekoniecznie zdajemy podlegać procesowi starzenia się.
sobie z tego sprawę. Trzeba młodzieży o tym mówić. Nie można i nie po- Drogie dziewczęta i chłopcy, oto zawinno się przechodzić obok takich danie, jakie wam zostawia Matka
wydarzeń obojętnie, a jednak… Mu- Boża: wzrastajcie jako osoby, rozwisimy stawiać na młodzież. Nasz świę- jajcie talenty właściwe dla ciała i dla
ty papież o tym mówił...
duszy, wzrastajcie jako chrześcijanie
Czy możemy zmienić na lepsze to, co
się dzieje z młodzieżą? Czy możemy
odmienić to, co się dzieje z Kościołem w naszym kraju?
Oczywiście. Myślę, że najlepszą odpowiedzią będą słowa samego Jana
Pawła II wypowiedziane do młodzieży w Częstochowie podczas pożegnalnego przemówienia, 15 sierpnia
1991 roku:

w dążeniu do świętości; wzrastajcie
jako świadkowie Chrystusa, który jest
"światłością świata" (J 8, 12).
Drodzy młodzi przyjaciele, "otrzymaliście
ducha przybrania za synów" (Rz 8, 15).
Nie zmarnujcie tego wspaniałego dziedzictwa! Bądźcie wymagający wobec
otaczającego was świata, ale przede
wszystkim wymagajcie od siebie samych. Jesteście synami Bożymi: bądźcie z tego dumni!”.
Dziękujemy za rozmowę.
RED
* Źródło: Aleteia Środa, Małgorzata
Bilska 24/10/2017.

„Trzymaj się zawsze mocno Kościoła świętego,
ponieważ tylko on może dać ci prawdziwy pokój, posiadając Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, który jest prawdziwym
Księciem Pokoju” (Święty o. Pio z Pietrelciny).

NOWOŚĆ WYDAWNICZA
Od 18 grudnia na rynku wydawniczym możemy nabyć kolejną autorską
książkę Pawła Cwynara, pt.: ,,Picie w zachwycie”.
„Książka ''Picie w zachwycie'' to w dynamiczny sposób opisana historia
życia z nałogiem alkoholowym, historia upadków i ciągłego powstawania
na nowo, odnalezienia Boga w najczarniejszym momencie życia. To świadectwo byłego gangstera, który o życiu mówi otwarcie, bez zbędnej słodyczy i melancholii. To opowieść o tym, że kiedy nałóg stanie się częścią
życia człowieka, nie jest łatwo go pokonać”.
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Droga Odważnych – miejsce codziennego rozwoju
ROZWÓJ

Tutaj wiek i stan cywilny nie są żadnymi ograniczeniami. Podobnie stopień rozwoju duchowego.
Odnajdą się tu zarówno mężczyźni głębokiej wiary, jak i poszukujący Boga. Mężczyźni – bo to właśnie
do nich skierowana jest Droga Odważnych. O tym, czym jest ten program formacyjny, opowiedział nam
nam redaktor naczelny portalu – Jarosław Kumor.
Kiedy pewnego dnia w 30 osób postanowiliśmy obdzwonić 1000 mężczyzn, formujących się na co dzień na Drodze Odważnych i zapytać ich m.in. o to, co jest
dla nich największą wartością, płynącą z
tej inicjatywy, ponad połowa z nich odpowiedziała: regularność, systematyczność, nawyk codziennej pracy nad sobą.

Idąc w ślad za naszym patronem świętym Maksymilianem, wykorzystujemy
najnowocześniejsze narzędzia ze świata
mediów i elektroniki, by mężczyźni mogli wzrastać i by szerzyło się Boże Królestwo właśnie poprzez mężczyzn.

Czym jest ten tworzony przez nas od ponad
dwóch lat program formacyjny? Z pewnością jest czymś zupełnie nowym, zarówno
w przestrzeni katolickich wspólnot, jak i w
przestrzeni „katolickiego” internetu. Spróbuję opisać go krok po kroku.
Rejestrujemy się na stronie www.odwazni.
pl i czekamy do najbliższej niedzieli na start
pierwszego tematu tygodnia. Każdy taki
temat składa się z siedmiu materiałów rozpisanych na siedem dni oraz z wyzwania.
Sposoby przekazu treści są różne. Znajdziemy świadectwa i mini-konferencje w formie
wideo, znajdziemy rozmowy jeden na jeden
w formie audio, znajdziemy też artykuły,
które są dodatkowo czytane przez lektora.
Tematy dotykają męskiej duchowości, mę-

skich bolączek, ale też twardego nauczania
Kościoła. Niektóre z nich są opowieścią z
życia wziętą, inne komentarzem do Słowa
Bożego czy inspiracją jakimś świętym mężczyzną, jeszcze inne przekazem wiedzy.

dłuższego niż kwadrans dziennie. Jest
to zakorzenienie w idei małych kroków,
o której mówił sam Jezus Chrystus: „Kto
w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny” (Łk 16, 10). Mamy
przekonanie, że codzienna, regularna
Droga Odważnych zaprojektowana jest formacja małymi, ale treściwymi dawkaw taki sposób, by nie zajmowała czasu mi, daje wspaniały, efektywny wzrost.

Prezenty nie są najważniejsze
ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

Już pod koniec listopada w reklamach telewizyjnych możemy zobaczyć ludzi rozpakowujących prezenty
spod choinki, machającego do nas uśmiechniętego mikołaja, czy dzieci stojące przy oknie i wyglądające
z niecierpliwością na pierwszą gwiazdkę. W radiu możemy usłyszeć znane przeboje świąteczne, a gdy wybierzemy się do centrum handlowego, przekonamy się, że sezon bożonarodzeniowy trwa w pełni.
Witryny sklepów są bogato udekorowane
świątecznymi ozdobami. Wszystko jest na
tyle piękne, kolorowe, ładnie oświetlone,
że wchodząc do sklepu, mamy wrażenie,
jakbyśmy przekraczali próg do jakiegoś
innego świata. Każdy sklep kusi promocjami i zapewnia, że tylko w nim możemy
kupić w najlepszej cenie wszystko to, co
potrzeba, aby nadchodzące Święta były
wyjątkowe, magiczne.
Ale czy rzeczywiście tę wyjątkową atmosferę Świąt Bożego Narodzenia można kupić?
Czy oferta świąteczna danego sklepu zapewni nam doskonałe Święta? Wiadomo,
że komercyjnego oblicza Świąt Bożego Narodzenia nie da się uniknąć. W końcu reklama dźwignią handlu, a to właśnie w okresie
przedświątecznym zostawiamy więcej pieniędzy w centrach handlowych. W sklepach
panują tłumy, organizowane są specjalne
wyprzedaże, w czasie których możemy
zaopatrzyć się w niezbędne do Świąt produkty w obniżonych cenach. Chcemy się
przygotować do tych świątecznych dni,
robiąc wcześniej duże zakupy, aby niczego

Bracia, którzy wiernie korzystają z programu, mogą się formować poprzez dodatkowe funkcjonalności portalu, które
dają szansę na spotkanie nie tylko na
platformie internetowej, ale też w realnym świecie, gdzie braterstwo i wymiar
wspólnoty możemy realizować w pełni
poprzez wspólną Eucharystię, spotkania
grup dzielenia czy dodatkowe poranne
inspiracje w formie transmisji na żywo.

Jesteśmy przekonani o tym, że Bóg jest
miłośnikiem drogi. Widzimy to w historii
Abrahama, Jakuba czy Mojżesza. Jesteśmy przekonani, że Bóg chce wchodzić
w naszą codzienność, która jest drogą, i
przemieniać ją od środka. Stąd właśnie
Droga. Dlaczego tą Drogą podążają Odważni? Bo odwaga to dla nas przełamywanie swoich barier, wychodzenie ze
strefy komfortu i zmiana – chęć rozwoju.
Zapraszamy na www.odwazni.pl
RED
samotność. Pamiętajmy o tym, że Jezus
pragnie narodzić się w naszych sercach,
we wszystkich trudnych dla nas sytuacjach, w samym środku naszych problemów. Chcąc przeżywać religijny wymiar
tego szczególnego czasu, powinniśmy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu. O
tym, by pojednać się z bliźnimi, przystąpić
do sakramentu pokuty, a przy obchodach
tego Święta, by nie zabrakło wspólnej
modlitwy i udziału we Mszy świętej.
Święta Bożego Narodzenia tuż za pasem.
Ważne jest to, aby nie skupiać się zbyt
mocno na komercyjnej otoczce Świąt i
nie przeoczyć tego, co w nich najważniejsze: radosnego świętowania z narodzenia Pana Jezusa.
KG

możemy zepchnąć na drugi plan religijny
charakter Świąt Bożego Narodzenia. Jak
sama nazwa wskazuje, Święta te wiążą
się z narodzeniem Jezusa, który przyszedł
na świat po to, aby nas zbawić. Aby ponieść na krzyżu ofiarę za grzechy każdego
z nas. Stał się Człowiekiem podobnym do
nas we wszystkim, z wyjątkiem grzechu.
Narodził się w ubóstwie, w stajni wśród
zwierząt, a nie w pięknym pałacu. Stając
Nastawienie na materializm sprawia, że się Człowiekiem, poznał trud życia, biew przedświątecznej gorączce zakupów dę, cierpienie, upokorzenie, odrzucenie,
nam nie zabrakło. Gdybyśmy mieli powiedzieć, z czym kojarzą się nam Święta Bożego Narodzenia, pewnie większość z nas
odpowiedziałaby, że może z choinką, prezentami, wspólnym świętowaniem wraz z
rodziną. Oczywiście to wszystko jest ważne,
zwłaszcza rodzinne świętowanie, ale czy w
tej całej komercyjnej otoczce pamiętamy o
religijnym wymiarze tych Świąt?

„Lecz anioł rzekł do nich:
«Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście
Dawida narodził się wam
Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie
Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie»”
(Łk 2, 10-12).

4
Odpowiedź na to pytanie postawione
przez psalmistę wydaje się dla każdego
z nas oczywista. Każdy z nas zdaje sobie
sprawę z tego, że kiedyś przyjdzie taki moment, iż trzeba się będzie pożegnać z tym
światem. Jednakże wielu z nas żyje tak,
jakbyśmy o tym zupełnie zapomnieli albo
też świadomie nie chcieli o tym pamiętać.
Odrzucamy myśl o śmierci. Koncentrujemy się na dobrach materialnych, na osiągnięciu sukcesu, na zdobyciu prestiżu.
Żyjemy szybko i ta myśl o śmierci nam
umyka. A wobec niej wszyscy są równi.
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O tym, co nieuchronne
SENS ŻYCIA

„Czy jest ktoś, kto by żył, a śmierci nie zaznał?" (Księga Psalmów 89, 49).

przyszłość będzie jednak zależała od tego,
jak przeżyliśmy ten czas na ziemi i jakich
wyborów codziennie dokonywaliśmy. To,
czy opowiemy się po stronie życia wiecznego, stawiając na relację z Bogiem, czy
też nie podejmiemy starań o swoje zbaCzy w życiu chodzi o to, by mieć więcej, wienie, zależy tylko od nas.
lepiej i wygodniej? Czy to jest prawdziwy
sens naszego istnienia? Skupiając się tyl- „A śmierć weszła na świat przez zawiść
ko na tym, co materialne, możemy prze- diabła i doświadczają jej ci, którzy do
oczyć bardzo ważną kwestię. Niezależnie niego należą” (Księga Mądrości 2, 24).
od tego, czy uważamy, że liczy się tylko to,
co doczesne, czy też ma dla nas znaczenie Jak łatwo jest zatracić się w dzisiejszym
rozwój duchowy i staranie się o swoje zba- świecie, który tak mocno kusi... Pieniędzwienie, każdy z nas posiada taką cząstkę mi, seksem, przyjemnościami, egoizmem
życia, która jest wieczna. Jest nią dusza. czy brakiem wartości. W chwili śmierci
nie będzie miało znaczenia to, jaki był
„Dla nieśmiertelności Bóg stworzył nasz status materialny, gdzie mieszkaliczłowieka (...)” (Księga Mądrości 2, 23). śmy, czy jakim samochodem jeździliśmy.
Wiele osób odrzuca jednak w swoim żyNie myślimy o przygotowaniu do śmierci, ciu Boga i uważa, że mówienie o Nim we
uważając, że nie przyjdzie ona zbyt szybko współczesnym świecie, w XXI wieku, jest
i nas nie zaskoczy. Niemal codziennie sły- pomyłką i świadczy o trwaniu w ciemnoszymy jednak o wypadkach śmiertelnych, grodzie. Wówczas te osoby żyją tak, aby
czy o jakichś katastrofach naturalnych, w jak najwięcej używać życia i niczym się
których niespodziewanie zginęli ludzie. nie martwić. Chcą z niego korzystać bez
Zapominamy o tym, jak słabi jesteśmy i żadnych ograniczeń, gdyż wydaje im się,
jak kruche jest nasze życie. A przecież każ- że kiedy życie na ziemi się skończy, dalej
dego dnia zbliżamy się do kresu naszego już nic nie ma. Takie podejście sprawia, że
życia. Brak refleksji nad życiem, odrzucenie wartości, wyścig za dobrami materialnymi może okazać się zgubny. Być może
myślenie na zasadzie: „jakoś to będzie”
do tej pory sprawdzało się w naszym życiu, z lepszym bądź gorszym skutkiem, i
dlatego uważamy, że w chwili śmierci ta
zasada też przyniesie nam korzyść? Nasza

człowiek zmierza nieuchronnie nie tylko
ku śmierci fizycznej, ale i poprzez trwanie
w grzechu, sprowadza na siebie śmierć
duchową... Oczywiście powinniśmy cieszyć się życiem, doceniać jego wartość,
dostrzegać piękno tego świata, ale ważne
jest, aby nie stracić sprzed oczu tego, co w
życiu najistotniejsze i nie dać się złapać w
pułapkę myślenia, że po śmierci niczego
nie ma, więc po co się teraz ograniczać?

„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska
przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie
Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6, 23).

„A dusze sprawiedliwych są w ręku
Boga i nie dosięgnie ich męka” (Księga
Mądrości 3,1).
Dopóki żyjemy, mamy możliwość dokonania wyboru. Potem może być już za
późno. Warto ustalić na nowo priorytety
w swoim życiu i zastanowić się, co jest w
nim naprawdę ważne. Trzeba mieć odwagę, aby zdecydować się pójść właściwą
drogą. Drogą, która przyniesie zbawienie.
Nawet jeśli nasze życie tu na ziemi nie będzie jedynie pasmem sukcesów, to warto
podjąć ten wysiłek i żyć tak, aby w każdym dniu nie zabrakło czasu i miejsca dla
Boga. Stawką jest bowiem życie wieczne.
PP

Życie bez Światła

DUCHOWOŚĆ

Kiedy wchodzimy do ciemnego pomieszczenia, szukamy źródła światła. W ciemności bowiem nie
jesteśmy w stanie niczego zobaczyć...
W ciemności nie widzimy wyraźnie tego,
co znajduje się w pomieszczeniu. W ciemności możemy czuć się nieswojo, odczuwać lęk, niepokój. Każdy z nas pewnie doświadczył w swoim życiu takich chwil, gdy
wieczorem lub w nocy zabrakło światła i
trzeba było szukać na przykład świeczki
czy latarki. Z pewnością nie była to dla nas
komfortowa sytuacja. Światło sprawia, że
widzimy wyraźnie i wszystko wokół nas
nabiera blasku i kolorów. Potrzebujemy
źródła światła, by się poruszać, pracować,
uczyć się, po prostu normalnie funkcjonować. Zapewne też nikt z nas dobrowolnie
nie chodzi ciemnymi ulicami, nie wchodzi
w ciemne zaułki, gdyż w ciemności czujemy zagrożenie i obawiamy się, że czyha
na nas jakieś niebezpieczeństwo.

życiu ciemność. Czasami taka sytuacja
trwa na tyle długo, że się do niej przyzwyczajamy i uznajemy za naturalny stan.
Gdy spojrzymy na namalowany według
wskazówek Świętej Faustyny obraz: „Jezu,
ufam Tobie!”, zobaczymy na nim Jezusa
ubranego w białą szatę, z prawą ręką podniesioną w geście błogosławieństwa, zaś
lewą ręką wskazującego na Swoje Serce,
z którego wychodzą dwa duże promienie.
Jeden czerwony, a drugi blady. Oznaczają
one krew i wodę. Łatwo można zauważyć,
że poza Jezusem na tym obrazie nic nie
ma. Jest tylko ciemne tło. Poza Bogiem,
który jest Światłością, istnieje bowiem tylko ciemność, pustka i śmierć. Wiadomo,
że człowiek nie jest doskonały i zdarza mu
się upadać, ale największym złem jest to,
kiedy nie chce się z tego upadku podnieść,
Tymczasem wielu z nas wybiera w swoim trwa w grzechu i co za tym idzie, także w

ciemności. Odcinając się od Boga, czło- zastanawiamy się, czy droga, którą idziemy,
jest tą właściwą dla nas. Żyjemy wówczas
wiek pozbawia się źródła światła.
według własnego uznania, ale w ten sposób
nie osiągniemy w pełni szczęścia, pokoju,
„Bóg jest światłością (...)” (1 J 1,5).
wolności, bo to jest możliwe tylko w Bogu.
Życie z Bogiem, pielęgnowanie relacji z Wszystko, co może nas w życiu pięknego i
Nim, jest jedyną możliwością, by żyć w prawdziwego spotkać, jest właśnie w Nim.
świetle i mieć prawidłowy obraz świata, a
nie zniekształcony przez grzech. Trwając w „Przyszedłem na świat jako światło, aby
ciemności, przestajemy bowiem postrzegać każdy, kto we Mnie wierzy, nie pozostaróżne sprawy takimi, jakie są one w rzeczy- wał w ciemności” (J 12, 46).
wistości. Wiele rzeczy wtedy nie widzimy.
Podobnie jakbyśmy weszli do ciemnego po- Boże Narodzenie, które niebawem będziemy
mieszczenia – jak możemy bez źródła świa- obchodzić, jest okazją do świętowania narotła dostrzec dokładnie i wyraźnie wszystko dzin Jezusa. Ten szczególny czas Świąt może
to, co się w nim znajduje? Wybierając ciem- się także dla nas stać okazją do zaproszenia
ność, nie jesteśmy zdolni podejmować wła- Pana Jezusa do swojego życia, pozwolenia,
ściwych wyborów, często błądzimy, gubimy aby narodził się On na nowo w naszych sersię, bo żyjemy z dala od światła. Nie odkry- cach tak, abyśmy mogli wyjść z ciemności.
wamy wtedy woli Bożej w swoim życiu, nie
KG
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ŚWIADECTWO
Mój tata był organistą i zmarł, kiedy miałem 4 latka. Moja mama do dziś opiekuje
się kościołem – jest kościelną. Wychowywany byłem w wierze. Sam tak bardzo
pokochałem bliskość z Bogiem, że bardzo, ale to bardzo dużo się modliłem do
Niego. Wczesna śmierć ojca, ciężar i trud,
jaki spadł na mamę, by nas wychować,
spowodował, że w domu zabrakło miłości rodzicielskiej. Mama, nie radząc sobie
z tym wszystkim, bardzo często stosowała metodę bicia, by nad nami zapanować.
To wszystko, jak i nierówne traktowanie,
brak docenienia, spowodowały, że zacząłem szukać zrozumienia i akceptacji u kolegów. Odwróciłem się od Boga.
Zacząłem sięgać bardzo często po alkohol, do tego stopnia, że już w wieku 16 lat
byłem alkoholikiem. Spałem pod drzewami, pod sklepem, za jakimiś budynkami, wracałem często do domu bardzo
upity albo mnie zanoszono do domu. Do
tego doszła duża agresja wobec innych
ludzi. Próbowałem wyładować swoje
problemy na innych. Dopuszczałem się
więc rozbojów, krzywdząc innych ludzi fizycznie, jak i psychicznie, przez co
mam dwa wyroki sądowe. Dochodziło
nawet do bójek z użyciem sprzętu. Moja
mama nie radziła sobie ze mną, więc wyrzucała mnie z domu. Wtedy, żeby przeżyć, musiałem też zacząć kraść. Choć i
tak wszystko wydawałem na alkohol, rezygnując z jedzenia. Nienawidziłem matki. Nie raz myślałem, żeby ją zabić, ale
miłość, jaką miałem do niej, blokowała
mnie przed tym czynem.
Wyjechałem więc do Warszawy, traktując to jako ucieczkę. Tutaj doszły jeszcze
narkotyki. Będąc uzależniony od alkoholu, uzależniłem się od narkotyków. Poza
dożylnymi narkotykami, brałem prawie
wszystko i bardzo często. Nerwica, depresja, agresja doprowadziły mnie do
dwóch prób samobójczych. Pierwsza,
jak miałem 17 lat i mieszkałem na wsi,
na strychu, gdzie składowane były bele
słomy. Znalazłem tylko jeden sznur, który się okazał zbyt słaby i zerwał mi się
jeszcze w rękach. Druga w wieku 24 lat
w Warszawie. Tu już miałem linkę. Zacisnąłem ją sobie na szyi i powoli czułem
jak tracę oddech i zaczynam słabnąć. Aż
w pewnym momencie poczułem, jakby
ktoś złapał mnie za moją rękę, którą ściągnąłem linkę i usłyszałem wewnętrzny
głos: „To nie jest jeszcze Twoja chwila!”.
Oczywiście ta sytuacja nie przyczyniła
się do poprawy mojego sposobu życia.
Okaleczałem swoje ciało żyletkami, nie
akceptując siebie i swojego wyglądu. I
tak pewnego razu od częstego picia, mój
organizm się sprzeciwił i z bardzo mocno podniesionym ciśnieniem trafiłem do
szpitala. Tam też zrozumiałem, że Bóg
mnie ostrzega, bym się opamiętał.
Od tamtej pory znowu zacząłem się modlić i wróciłem do kościoła. Jednak dalej narkotyki i alkohol były ważną częścią mojego życia. Kupiłem sobie moje
pierwsze Pismo Święte, które zacząłem
czytać. Tylko od razu sobie założyłem, że
to, co w Nim jest napisane, jest prawdą.

Stać się Synem Marnotrawnym Boga
ŚWIADECTWO

Witajcie! Mam na imię Zbyszek i mam 35 lat. Mam czworo rodzeństwa.

W międzyczasie rozpadł się mój związek,
więc to też zbliżyło mnie do Boga. Nawet jednego razu wybrałem się na spotkanie: „Jezus na Stadionie”. I tam stało
się coś niesamowitego. Tam poczułem
obecność Boga. W momencie Jego przyzywania i uwielbiania, czułem, jak jest
przy mnie. Poczułem się tam szczęśliwy,
kochany, akceptowany. Pomimo, że od
samego początku toczyłem ogromną
walkę wewnętrzną, by tam być, to wraz z
kolejną modlitwą po każdej konferencji,
coraz bardziej chciałem zostać, aż wytrwałem do samego końca.
Wracając ze stadionu do centrum, a jest
to około 4 km, skakałem wręcz z radości
i pozdrawiałem mijanych na ulicy ludzi.
Zacząłem więc odmawiać Nowennę
Pompejańską do Maryi, bym został uwolniony od nałogów, przez co będę mógł
się zbliżyć bardziej do Boga. Mój kolega
w pracy zaczął dostrzegać moje zmiany
w życiu wobec wiary, więc zaczął mnie
namawiać do wstąpienia do wspólnoty katolickiej. Ale odpychało mnie jego
namawianie, a zarazem ten zachwyt
Bogiem. Pewnego razu zaprosił mnie na
mszę o uzdrowienie duszy i ciała, którą
organizowała jego wspólnota. Pomimo
dużej walki wewnętrznej, postanowiłem
tam pójść i zobaczyć, co on tak zachwala.
Był wystawiony Najświętszy Sakrament.
Uklęknąłem sobie w ławce i zacząłem
rozmawiać z Bogiem. Nie spodziewałem
się tego, co zaraz się stało. Nie mając nawet takiego zamiaru, nie planując nawet
tego, Pan Bóg tak mocno otworzył moje
serce, że wypowiedziałem słowa: „Panie
Boże, ja już nie chcę takiego życia. Proszę, zmień je. Chcę pójść Twoją drogą.
Zostań moim Panem!”. Łzy od razu popłynęły z moich oczu, a ciarki przechodziły przez całe moje ciało. Po wszystkim
wyszedłem taki szczęśliwy z kościoła,
jaki jeszcze nigdy nie byłem...

Wiedziałem już, że nie chcę utracić takiego stanu duchowego. Postanowiłem
więc wstąpić do wspólnoty, jednak innej niż ta, do której należał mój kolega.
Wstąpiłem do Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym: „Strumień wody żywej”.
Po pewnym czasie, zarówno ja sam, jak
i moi znajomi, zaczęli dostrzegać zmiany
we mnie. Moje życie odmieniło się o 180
stopni. Pan Bóg uwolnił mnie od przeklinania, z którym miałem ogromne problemy. Stałem się mniej nerwowy i wybuchowy. Zacząłem inaczej patrzeć na
ludzi. Już nie z chęcią zabicia kogoś, lecz
z miłością i szacunkiem. Zacząłem akceptować innych takimi, jakimi są i stawać się być wyrozumiałym wobec nich.
Pan Bóg nauczył mnie przebaczać innym
i przepraszać, kiedy kogoś zranię.
Uwolnił mnie od uzależnienia od pornografii, dzięki czemu staram się żyć w czystości. Moja relacja z mamą tak się zmieniła, że jeszcze nigdy tak dobra nie była.
Ja ją bardzo mocno kocham i wiem, że
ona też mnie kocha. Przebaczyliśmy sobie nawzajem krzywdy, jakie wyrządziliśmy jedno drugiemu. Nawet kiedy się
dowiedziałem, że miałem być abortowanym dzieckiem, nie miałem problemu jej
przebaczyć, a wręcz, zachwyciłem się jej
postawą, że jednak nie dokonała aborcji.
I co najważniejsze, Pan Bóg uwolnił mnie
od nałogów: alkoholowego i narkotykowego. I pomimo, że czasami zdarzy mi

się napić, to nie wpadam już w tzw. cugi,
trwające kilka dni. Ale staram się unikać
alkoholu, żeby mnie nie odciągał od Boga
i nie pociągał do innych grzechów.
Dzięki wspólnocie zacząłem wzrastać też
duchowo. Wyjeżdżając na rekolekcje, pogłębiam swoją relację z Bogiem. Uwielbiam rozmawiać z Bogiem i każdy temat
z Nim poruszam. Lubię spędzać z Nim
czas, przez co moja codzienna modlitwa
trwa prawię godzinę. Do tego uczestniczę w codziennej Eucharystii. Pan Bóg
wysłuchuje moich modlitw i próśb. Mam
świetną pracę, dzięki czemu powychodziłem z długów. Jestem szczęśliwym
człowiekiem, który akceptuje swoje ciało
i już nawet przez myśl mi nie przechodzi,
bym mógł odebrać sobie życie. Bóg uczy
mnie ciągle miłości, do tego stopnia, że
nawet ludziom, którzy mnie skrzywdzą w
głębi serca błogosławię i proszę Boga o
przebaczenie danej osobie i by mnie nauczył całym sercem przebaczać.
Stałem się Synem Marnotrawnym Boga.
Bo tak, jak ten syn z Biblii, też opuściłem
swojego Ojca. Upadłem tak nisko, że leżałem w życiowym chlewie, żywiąc się jak
świnia. A On cierpliwie czekał na mnie. I
wychodził i patrzył, czy wracam do Niego. Aż musiałem sięgnąć największego
dna, by wrócić do Niego. A On mnie nie
potępił. Tylko wyprawił ucztę, zmieniając moje życie.
ZT

„Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich
dzieci, nawet takich, które stoją do
Niego plecami” (Kardynał Stefan
Wyszyński).
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SPOSÓB NA ŻYCIE/SŁUGA BOŻY

To się opłaca!
SPOSÓB NA ŻYCIE

Każdemu z nas zdarza się przeżywać trudności, zmartwienia, nieprzyjemne sytuacje. Stajemy
w swoim życiu przed różnymi problemami. Codziennie dokonujemy wyborów, podejmujemy
decyzje. Jak się w tym wszystkim nie pogubić i znaleźć właściwą drogę w swoim życiu?
Rozwiązaniem jest życie na co dzień według
Ewangelii. Warto się zastanowić nad tym,
czy życie z Bogiem, w pokoju, radości, w
świetle nie jest lepszą drogą od odrzucenia
Boga w swoim życiu i bycia zdanym tylko na
siebie, trwania w ciemności, zmagania się
samemu z lękami i zwątpieniem? Wiadomo, że życie nie składa się z samych radosnych chwil. Na drodze życia pojawiają się
różne problemy, różne trudne sytuacje. Te
trudy życia łatwiej jest przeżywać, oddając
je Bogu i ufając, że On z tych trudnych sytuacji, wbrew wszelkiej ludzkiej logice, wyprowadzi dobro. Bo tylko On to potrafi. Jedyna
nadzieja, która nigdy nie zawodzi, jest w
Bogu. Czy to nie jest trudniejsza sytuacja,
kiedy człowiek odrzuca relację z Bogiem,
idzie własną drogą, nie zastanawiając się
nad odkryciem woli Bożej w swoim życiu i
człowiek pragnie dzielić się swoją wiarą z
wówczas zdany jest tylko na siebie i własne
innymi, nie zostawia jej tylko dla siebie.
ludzkie siły? Przecież można się wtedy zwyPragnie się stać prawdziwym świadkiem
czajnie w życiu pogubić...
Boga i swoim życiem dawać świadectwo
wiary dla osób zagubionych, wątpiących,
Jeżeli jednak zaprosimy Boga do swojego
poszukujących.
życia, to nawet jeżeli będzie w tym życiu
panował nieład i bałagan, On uporządkuCzłowiek w dzisiejszych czasach bardzo
je wszystko to, co wymaga uporządkowaczęsto koncentruje się tylko na sobie i
nia. Życie według Ewangelii spowoduje,
swoich potrzebach. Starając się osiągnąć
że możliwe będzie „posegregowanie” różjak najwięcej, zdobyć jak najwięcej dóbr
nych spraw w naszym życiu w zależności od
materialnych i pieniędzy, zmagając się z
stopnia ich ważności. W końcu, jak powienieustannym brakiem czasu i ciągłym podział święty Augustyn: „Gdzie Bóg jest na
śpiechem, życiem w hałasie, nierzadko nie
pierwszym miejscu, tam wszystko jest
dostrzega innych wokół siebie. A przecież
na swoim miejscu”. Bóg oczyści nasze
jesteśmy otoczeni innymi ludźmi. Wielu z
serca, wypełniając je miłością i uzdalniając
nich potrzebuje naszej pomocy, czy choćdo niesienia tej miłości innym, do życia w
by dobrego słowa, wsparcia, życzliwego
prawdzie, do przebaczania. Uwrażliwi nas
gestu, uśmiechu. Ludzie jednakże niestety
na potrzeby innych ludzi, uwolni od egoczęsto zamykają się na innych, ignorując
izmu. Doświadczenie miłości Boga w życiu
tych, którzy są w potrzebie.
człowieka przemienia go i sprawia, że taki

Święta Bożego Narodzenia tuż-tuż. To
szczególny czas, gdy będziemy obchodzić
pamiątkę narodzenia Jezusa. Warto pojednać się ze swoimi bliźnimi tak, aby można
było w spokoju zasiąść do wigilijnego stołu.
To także szczególny czas, kiedy podkreślana jest konieczność niesienia pomocy osobom, które z różnych powodów znalazły się
w trudnej sytuacji. Przecież Jezus mógł urodzić się jako król w pałacu, a jednak przyszedł na świat w stajni wśród zwierząt, w
ubóstwie. Poznał cierpienie, trud życia, osamotnienie, stając się Człowiekiem. Z czystej
miłości do każdego z nas poniósł śmierć na
krzyżu. Chcąc dawać swoją postawą przykład innym, każdy z nas powinien wymagać
najpierw od siebie, a nie od innych.

nie przykazań Bożych odbierane jest często
jako forma ograniczenia, coś, co człowieka
krępuje i nie pozwala mu w pełni cieszyć się
życiem. Często brakuje czasu na modlitwę,
na wyciszenie się, na rozmowę z Bogiem. W
końcu świat wokół nas zapewnia nam tyle
wciągających rozrywek. Myślenie o takich
kwestiach, jak odpowiednie przygotowanie
się do śmierci, troska o swoje zbawienie,
także spotyka się często z nierozumieniem,
może nawet z ironią. Nie jest łatwo żyć w
świecie, w którym nieustannie jesteśmy
kuszeni i codziennie musimy dokonywać
właściwych wyborów. Trzeba uważać, aby
nie stać się człowiekiem „światowym”, lecz
podążać w życiu właściwą drogą. Jeśli serce człowieka nie jest przepełnione Słowem
Bożym, łatwo jest ulec iluzjom tego świata.
Dlatego życie według Ewangelii jest właśnie odpowiedzią na to, jak tę właściwą
drogę odnaleźć. Tymczasem ziemskie
trendy wskazują nam zupełnie inną drogę
i często ludzie, którzy pragną żyć Ewangelią, są niezrozumiani. Takie życie nierzadko
uważane jest w oczach tego świata za coś,
co się przedawniło, co jest już nieaktualne,
po prostu niemodne! Pamiętajmy jednak o
tym, co powiedział Pan Jezus: „Królestwo
moje nie jest z tego świata” (J 18, 36). A
zatem do tego Królestwa należą ci, którzy:
„(...) nie są z tego świata (...)” (J 17, 16).
Kiedy więc spotkamy się z opinią, że nie jesteśmy z tego świata, możemy to uznać za
największy komplement...
PP

„Starajcie się naprzód
o królestwo Boga i o
Jego sprawiedliwość, a
to wszystko będzie wam
dodane” (Mt 6, 33).

W dzisiejszych czasach króluje niestety
materializm, natomiast rozwój duchowy
spychany jest na dalszy plan. Przestrzega-

Męstwo – kolejna cecha życia Ojca Wenantego
SŁUGA BOŻY
Męstwo niewątpliwie kojarzy się z męskością, czyli z mężczyzną. Ojciec Wenanty Katarzyniec był niewątpliwie człowiekiem mężnym, odważnym w znoszeniu przeciwności, stanowczym w opanowywaniu siebie. Chociaż z natury nieśmiały i słabego zdrowia, okazywał odwagę. Jeśli chodziło o sprawy i chwałę Bożą lub wierność obowiązkom, jego
odwaga wprawiała otoczenie w podziw.
Wielkie męstwo okazał już jako 9-letni
chłopiec, kiedy rozpoczął dalszą naukę
w szkole w Kamionce Strumiłowej. Dzień
w dzień, w pogodę słoneczną czy deszczową, często bez śniadania pokonywał
odległość czterech kilometrów z Obydowa, swojej rodzinnej wioski do Kamionki, aby kontynuować naukę w szkole
powszechnej. W niedługim czasie doszła
jeszcze codzienna Msza święta o godzinie 6:30, w której nie tylko uczestniczył,
ale również dzielnie służył. Musiał zatem
wcześnie wychodzić z domu, aby się nie
spóźnić. Po szkole wracał do domu. Takie wędrowanie trwało cztery lata.

Jako wikariusz w Czyszkach, chętnie jeździł do chorych, nie zrażając się zakaźnymi
chorobami, które dziesiątkowały parafian.
I chociaż były to ciężkie czasy pierwszej
wojny światowej, nigdy nie bał się jeździć
do najodleglejszych zakątków parafii.

czął odprawiać Mszę świętą i spełniać
pozostałe obowiązki kapłańskie. Wyjechał dopiero, jak front przesunął się dalej
i nie zagrażało już żadne niebezpieczeństwo. Również jako wikariusz w Czyszkach, gdy wojsko grasowało w okolicy,
a inni kapłani byli niespokojni i lękliwi,
Szczególne męstwo i hart ducha okazał Ojciec Wenanty nigdy nie okazywał żadw czasie inwazji wojsk rosyjskich i frontu, nych obaw ani zdenerwowania.
jaki przesuwał się ze wschodu na zachód
w 1914 roku w jego rodzinnych stronach. W swojej pracy wychowawczej, chociaż był
Kiedy miejscowa ludność chciała uciec narażony na różne trudności, a oprócz tego
i w największym zdenerwowaniu ocze- powoli zaczęła męczyć go gruźlica, zawsze
kiwała zbliżającego się wojska, Ojciec jednak był opanowany, nie pokazywał swoWenanty zatrzymał ludzi, zgromadził ich emocji i zniecierpliwienia. Nie uskarżał
wszystkich przy kaplicy i spokojnie za- się też na chorobę czy trudne i ciężkie nieraz

warunki życiowe. Gdy otrzymał wiadomość
o śmierci swego ojca, zachował wielką równowagę i jedynie kleryków prosił o wspólną
modlitwę za jego duszę.
o. Edward Staniukiewicz
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Cudowne źródełko u stóp Jasnej Góry
MIEJSCE

Kilkaset metrów od jednego z najbardziej znanych w Polsce miejsc kultu maryjnego – Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze – stoi Kościół pod wezwaniem Świętej Barbary i Świętego Andrzeja Apostoła. Obok kościoła znajduje się źródełko, z którego woda uważana jest za cudowną, co potwierdzają świadectwa pielgrzymów.
Kradzież obrazu Jasnogórskiej Pani
To miejsce położone u stóp Jasnej Góry
związane jest ściśle z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej. Znane jest
także jako Sanktuarium Zranionej Jasnogórskiej Ikony Matki Bożej. Według
legendy, w 1430 roku na Jasną Górę
napadli rabusie, kradnąc obraz Matki
Bożej i próbując go wywieźć. Nie udało im się jednak daleko odjechać, gdyż
konie ciągnące wóz stanęły i nie chciały ruszyć z miejsca. Rabusie uszkodzili
obraz i porzucili go. W miejscu tym wytrysnęło źródełko. Gdy obraz odnaleźli
paulini – zakonnicy będący opiekunami
Jasnej Góry – był połamany i ubłocony.
Obmyli go w źródełku i oddali do Krakowa, gdzie przeszedł renowację.
Niezwykłe właściwości wody ze źródełka
Woda ze źródełka uważana jest przez
pielgrzymów za cudowną. Wielu z nich,
modląc się gorliwie i używając tej wody
z głęboką wiarą, doznało uzdrowień
duchowych, jak również fizycznych. Początkowo dla upamiętnienia miejsca, w
którym znaleziono obraz Matki Bożej,
postawiono tam krzyż. Później nad źródełkiem wzniesiono kapliczkę, najpierw
drewnianą, a w późniejszym okresie murowaną. Wewnątrz kapliczki znajduje się
kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, zaś w kopule możemy obejrzeć freski przedstawiające historię kradzieży i
odnalezienia ikony.
Kościół Świętej Barbary
W XVII wieku w tym miejscu zbudowano
Kościół pod wezwaniem Świętej Barbary i Świętego Andrzeja Apostoła, a także
klasztor, w którym umieszczono nowi-

Kościół św. Barbary i św. Andrzeja Apostoła w Częstochowie
42-226 Częstochowa, ul. Świętej Barbary 51
http://www.mati.com.pl/sw_barbara/

cjat zakonny. Zbudowany w stylu renesansowym kościół, powstał z inicjatywy
prowincjała o. Andrzeja Gołdonowskiego. Najbardziej charakterystycznym elementem budowli jest wieża stylizowana
na basztę obronną. Stanowi ona nawiązanie do żywota Świętej Barbary – patronki tego miejsca.

zamążpójścia, gdyż bez wiedzy i woli
ojca, przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Kiedy ojciec się o tym dowiedział,
próbował zmusić ją do odrzucenia wiary. Zamknął ją we wieży swojego zamku
i głodził, chcąc zmusić ją do wyrzeczenia
się wiary i do małżeństwa. W końcu ojciec wydał swoją córkę Rzymianom jako
chrześcijankę.
Zamknięta we wieży
Był to czas krwawych prześladowań
Święta Barbara była córką bogatego po- chrześcijan. Nie wyrzekła się swojej
ganina. Wyróżniała się wyjątkową urodą. wiary, więc torturowano ją i skazano na
Odrzucała jednak wszystkie propozycje śmierć. Została ścięta mieczem przez

własnego ojca około 305 roku. Święta
Barbara jest czczona jako patronka górników i dobrej śmierci.
Pielgrzymując na Jasną Górę, warto odwiedzić także miejsce, tak ściśle
związane z historią obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej, jakim jest Kościół pod
wezwaniem Świętej Barbary i zaczerpnąć wody ze źródełka, modląc się z głęboką wiarą o potrzebne łaski.
KG

8

ŻYCZENIA/O NAS

Kochani!

Osobom chorym, przebywającym w szpitalach i hospicjach życzymy opieki Bożej każdego dnia oraz wiary i ufności w Boży plan na
Wasze życie. Pamiętajcie, że nie jesteście osamotnieni w cierpieniu.
Osobom samotnym, osobom przebywającym
w ośrodkach pomocy społecznej oraz domach
samotnej matki życzymy nadziei, siły i wytrwałości w pokonywaniu codziennych przeszkód
życiowych. Życzymy także wielu szlachetnych,
wielkodusznych osób dookoła, gotowych wyciągnąć bezinteresownie pomocną dłoń.
Osobom bezdomnym życzymy tego, aby nigdy
nie załamały się swoją sytuacją życiową. Bóg
jest przy Was i pragnie odmienić Wasze życie.
Uwierzcie w to! Życzymy Wam, abyście spotykali
samych serdecznych, przyjaznych ludzi, którzy z
potrzeby serca będą chcieli Wam pomóc w zmianie dotychczasowego życia.
Osobom przebywającym w ośrodkach terapii uzależnień życzymy wielu sił, tak bardzo
potrzebnych w walce z nałogiem. Wierzymy, że
dzięki Waszej woli, Bóg może wszelkie uzależnienia przezwyciężyć.

Życzymy Wam wiele wytrwałości oraz wsparcia
każdego dnia ze strony otoczenia.
Osobom przebywającym w zakładach i schroniskach dla nieletnich życzymy wyprostowania ścieżek życia. Pamiętajcie, że z Bożą pomocą
można wyjść z każdej trudnej sytuacji. Wystarczy
tylko zwrócić się do Boga i Mu zaufać.
Osobom przebywającym w zakładach karnych oraz aresztach życzymy przede wszystkim nadziei. Tego, żeby zwrócili się ze wszystkimi problemami do Boga, nie patrzyli wstecz
i uwierzyli w lepszą przyszłość. Bóg Swoim
Miłosierdziem i łaską odmienia życia wszystkich osób udających się do Niego w pokorze i
ufności. Tylko Bóg potrafi wyprowadzić dobro
z każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Życzymy Wam siły do zmiany swojego życia, odnalezienia pokoju w sercu i pokładania pełnej
ufności w Bogu.
Wszystkim Czytelnikom Ziarna Nadziei życzymy, aby nadchodzące Święta Bożego Narodzenia upłynęły w spokoju, a na nadchodzący
Nowy Rok 2020 życzymy wielu łask i błogosławieństwa Bożego.
Z Panem
Bogiem i Maryją
nazwa odbiorcy
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Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby pokój i nadzieja napełniły
Wasze serca.

- szpitale, hospicja,
Pomóż projektowi ZiarnoNadziei dotrzeć do osób zagubionych w wierze.
Liczy się każda wpłata! - ośrodki pomocy społecznej,
nazwa zleceniodawcy
- domy pogodnej starości,
nazwa zleceniodawcy
c.d.
Gazeta ZiarnoNadziei to bezpłatna gazeta katolicka o charakterze ewangelizacyjnym, wydawana
co miesiąc.
Tworzona jest charyta- - domy samotnej matki,
tywnie przez młode osoby. Naszym celem i przesłaniem jest pomoc duchowa osobom znajdującym się na życiowym zakręcie.
- domy dla bezdomnych,
tytułem
D A R O W I Z N A
N A
Z I- ośrodki
A R N terapii
O N Auzależnień,
D Z I E I
Wszelkie
uwagi prosimy kierować na - zakłady i schroniska dla nieletnich,
tytułem
cd.
Wystarczy tylko przyłączyć się do naszej akcji i wesprzeć ją dowolną kwotą.
email: redakcja@ziarnonadziei.pl
- zakłady karne i areszty śledcze
lub też telefonicznie pod numer
06
(cała Polska),
Wypełnij i wytnij poniższy dowód wpłaty – wpisz dowolną kwotę – podaj swoje dane
501
783
593
.
– wpłać na poczcie lub w innym punkcie przyjmującym wpłaty albo dokonaj przelewu
– oraz ulice Warszawy.
nr rachunku zleceniodawcy (przelew) / kwota słownie (wpłata)

środków przez Internet.
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