
Po co przychodzimy na Mszę świętą. Zaspokoić własne ambicje? Spotkać się z innymi?
Z obowiązku? Pan Jezus ukazany w dzisiejszej Ewangeli i leczy chorych, karmi głodnych. Czy
przychodzisz zaspokoić swój głód duchowy? Czy przychodzisz, by doznać uleczenia ze swo-
ich zranień, słabości, grzechów? Czy wierzysz, że Chrystus jest w stanie zaspokoić wszystkie
twoje potrzeby, by twoje życie czynić nowym?.

oże czegoś bardzo pragniesz?
Może jest jakiś głód, którego nic
nie może zaspokoić? Jakaś
ważna potrzeba. . . Cierpisz, od-

czuwając brak. Jeśl i tak jest, wsłuchaj się
uważnie w Słowo, które na dzisiaj przygo-
tował Pan, a możesz znaleźć w Nim odpo-
wiedź i pocieszenie.

Pan zna wszystkie nasze potrzeby
i zawsze przychodzi z pomocą. Pan wie
naj lepiej , które potrzeby są istotne i ważne
dla naszego szczęścia, a których zaspoko-
jenie nie jest tak pilne i niezbędne, a więc
mogą poczekać. Przede wszystkim wie,
które są ważne dla osiągnięcia szczęścia
wiecznego. Chrystus patrzy na
każdego z nas z miłością, in-
dywidualnie, osobno – nie jak
na jednego z tłumu.
W przedstawionej scenie
sam w końcu bierze chleb
i ryby, by rozdać je potrzebu-
jącym, którzy poszl i za Nim,
poszl i , żeby dostąpić uzdro-

wienia, żeby Go słuchać – i się nie zawie-
dl i . Dla wszystkich wystarczyło pokarmu,
nikt nie odszedł głodny, a nawet zostało
jeszcze kilka koszy ułomków. Taki jest Pan
– hojny bez miary.

Czy uświadamiam sobie, co jest moją
największą potrzebą? Czy jest to relacja,
bl iskość z Bogiem? Czy szukam Go, czy
jestem gotów iść za Nim, zapominając
o innych swoich potrzebach, czy umiem
mu zaufać? Czy mam głód Boga? Głód
Słowa Bożego, głód Eucharysti i? Czy
wiecznie nie mam czasu, zabiegając o za-
spokojenie podstawowych życiowych po-
trzeb, żyjąc w nieustającej gonitwie?

Relacja z Bogiem to najważniejsza po-
trzeba człowieka – jeśl i nie zostanie za-
spokojona, zaspokojenie żadnej innej
nawet w sposób doskonały nie przyniesie
pełni szczęścia. Pan nadal chce nas hojnie
obdarowywać, udzielając się nam w sakra-
mentach, karmiąc swoim ciałem – pokar-
mem podtrzymującym w nas życie – życie
wieczne. Możemy również codziennie kar-
mić się Jego Słowem, otwierając Bibl ię
i rozważając jej wersety. Wsłuchiwać się
w Słowo Boże i tak budować, pielęgnować
tę najważniejszą relację. A im bardziej bę-
dziemy o nią zabiegać, zobaczymy, że Pan
będzie przychodził w naszych innych po-
trzebach, które zna doskonale. Ważna jest
odpowiednia hierarchia. W tym momencie
przypominają się mi słowa, które Pan Je-
zus powiedział do siostry Faustyny: Ty zaj-
mij się mną, a Ja zajmę się tobą.

Wola Malan
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Relacja z Bogiem to najważniejsza
potrzeba człowieka – jeśli nie zostanie
zaspokojona, zaspokojenie żadnej innej
nawet w sposób doskonały nie przyniesie
pełni szczęścia.

CZYTANIA NIEDZIELNE:
IZ 55, 1 -3;
PS 1 45 (1 44), 8-9. 1 5-1 6. 1 7-1 8;
RZ 8, 35. 37-39;
AKLAMACJA (Mt 4, 4b);
Mt 1 4, 1 3-21 .
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Najważniejsza potrzeba

• 02.08 - pierwsza niedziela miesiąca,
- po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu,
- procesja, zapraszamy asysty;

• 04.08 - wtorek, wspomnienie św. Jana Mari i
Vianneya;

• 06.08 - pierwszy czwartek miesiąca,
- święto Przemienienia Pańskiego,
- g. 1 8.00 modlimy się w intencj i Wspólnoty Krwi
Chrystusa i o powołania;

• 07.08 - pierwszy piątek miesiąca,
- spowiedź od go 1 7.30,
- po Mszy św. o g. 1 8.00 nabożeństwo
o Najświętszym Sercu Pana Jezusa,
- adoracja Najświętszego Sakramentu do g. 21 .00
• 08.08 - sobota, wspomnienie św. Dominika.

Redakcja
redakcja.objawieniepanskie@gmail.com

www.objawieniepanskie.waw.pl
(do ściągnięcia wszystkie poprzednie
numery EPIFANII razem z  Epifankiem)

KANCELARIA
PARAFIALNA

czynna: poniedziałek, środa, piątek

wgodzinach 17.00 - 17.45

Parafia Rzymskokatolicka

Objawienia Pańskiego

ul. Łaszczyńskiego 1

05-082 Blizne

tel. /fax (022) 722 02 50

Konto parafii

Nastąpiła zmiana konta parafialnego,

prosimy o uwzględnienie tego.

Nowe konto:

1 6 2490 0005 0000 4530 7455 5934

MSZE ŚW.

I   NABOŻEŃSTWA
Niedziele i święta
9.00
1 0.30 - Msza święta dla dzieci,

(wrzesień - czerwiec)
1 2.00
1 8.00
Dni powszednie
8.00
1 8.00
Spowiedź

Spowiedź odbywa się
przed każdą Mszą św.

Pierwszy piątek miesiąca

Spowiedź od godz. 1 7.1 5
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Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddal i ł się stamtąd łodzią na pustkowie, osobno.
Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum.
Zl itował się nad nimi i uzdrowił ich chorych. A gdy nastał wieczór, przystąpil i do Niego uczniowie
i rzekl i : „Miejsce to jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do
wsi i zakupią sobie żywności". Lecz Jezus im odpowiedział: „Nie potrzebują odchodzić; wy dajcie
im jeść!" Odpowiedziel i Mu: „Nie mamy tu nic prócz pięciu chlebów i dwóch ryb". On rzekł: „Przy-
nieście Mi je tutaj". Kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby,
spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś
tłumom. Jedl i wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych koszy ułom-
ków. Tych zaś, którzy jedl i , było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie l icząc kobiet i dzieci.

Już za miesiąc minie dokładnie 1 5
lat od momentu, gdy w  murach ka-
plicy w  Bliznem zaczęliśmy obcho-
dzić pierwsze soboty miesiąca.

Minęły wakacje, był piękny dzień,
a nasza wspólnota parafialna odpowie-
działa na wezwanie Pięknej Pani z Fa-
timy, by ratować świat przez
nabożeństwo ku czci Jej Niepokalane-
go Serca.

Jak to się stało? Pewien Parafianin
zachorował i został cudownie uzdro-
wiony za wstawiennictwem Najświęt-
szej Panny. Przepełniony
wdzięcznością ofiarował parafi i figurę
Matki Bożej Fatimskiej.

Wniesienie figury miało miejsce
3 września 2005 i przybra-
ło formę niezwykle uro-
czystych i godnych
obchodów. Najpierw do
wypełnionej po brzegi ka-
pl icy została wprowadzona
figura Matki Bożej. Nieśl i ją
na ramionach młodzi męż-
czyźni. Potem każdy wier-
ny podchodził do
Niepokalanej i kładł u jej
stóp białą herbacianą różę
z bukietu ofiarowanego
przez uzdrowionego Para-
fianina i jego rodzinę. Na-
stępnie miało miejsce
poświęcenie figury, a po-
tem została odprawiona Msza święta

i pierwsze w histori i pa-
rafi i nabożeństwo wyna-
gradzające grzechy
ludzkości przeciwko Nie-
pokalanemu Sercu na-
szej Matki.

Dziś figura Matki Bo-
żej Fatimskiej jest nieod-
łączną częścią naszej
świątyni. I leż to modlitw
skierowaliśmy do dobrej
Matki, klęcząc po prawej
stronie od ołtarza, przy
wejściu do zakrysti i? Ponadto od 1 5 lat
w każdą pierwszą sobotę miesiąca
nieprzerwanie towarzyszymy Matce
Bożej w jej dziele wypraszania ratunku
dla świata. Przecież obiecała, że po-

przez ów akt wynagrodzenia
wiele dusz zostanie uratowa-
nych od piekła, wiecznej kary. . .

Zapraszamy, by do nas dołą-
czyć. Możesz zrobić to właśnie
w piętnastolecie pierwszych
sobót miesiąca w naszej parafi i ,
tj . tuż po wakacjach, 5 wrze-
śnia. Tradycyjnie zaczniemy
o g. 1 7:00 od potężnej dawki
modlitwy (czyl i od nabożeń-
stwa), a potem o g. 1 8:00 bę-
dzie Msza święta.

Paulina Konieczna

WIELKI JUBILEUSZ
W  NASZEJ PARAFII

„Przynajmniej ty staraj się
nieść mi radość i oznajmij
w moim imieniu, że przybędę
w godzinie śmierci z łaskami
potrzebnymi do zbawienia do
tych wszystkich, którzy przez
pięć kolejnych miesięcy
w pierwsze soboty odprawią
spowiedź, przyjmą Komunię
świętą, odmówią jeden Róża-
niec i przez piętnaście minut
rozmyślania nad piętnastu ta-
jemnicami różańcowymi to-
warzyszyć mi będą w intencji
zadośćuczynienia”. /Matka
Boża do wizjonerki fatimskiej,
świętej siostry Łucj i
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Miasteczko Modlitewne
„Miasteczko Modlitewne" to wydarzenie
organizowane przez tarnowskie Katolic-
kie Stowarzyszenie Młodzieży. W Sanktu-
arium ich patronki, bł. Karol iny Kózkówny,
organizują w weekend (1 -2 sierpnia) prze-
strzeń na modlitwę i warsztaty. Przyjedzie tu
młodzież z całej Polski. Tegorocznej edycj i
Miasteczka przyświeca hasło „Przyjdź i zaj-
mij miejsce swe. . . ” Katol ickie Stowarzysze-
nie Młodzieży zrzesza w Polsce ok. 1 0 tys.
młodych ludzi w wieku od 1 4 do 30 lat.
W KSM-ie uczą się, jak twórczo i aktywnie
przeżyć swoją młodość. Głównym celem
Stowarzyszenia jest kształtowanie dojrza-
łych chrześcijan oraz aktywne zaangażowa-
nie w życie Kościoła. Co roku w Zabawie
KSM organizuje tzw. Miasteczko Modlitew-
ne. To wydarzenie wiąże się z rocznicą uro-
dzin bł. Karol iny, która jest patronką
Stowarzyszenia. W tym roku odbędzie się
już XI edycja tego spotkania, jednak z uwagi
na epidemię musiało ono zostać skrócone
z 7 do 2 dni.

Apel Zespołu KEP na sier-
pień – miesiąc abstynencji:
„Szczęśliwe dzieci w trzeź-
wych rodzinach”.
Apostolstwo Trzeźwości i   Osób Uzależ-
nionych w  apelu na sierpień 2020 zwraca
uwagę „na sytuację tych polskich dzieci,
które drastycznie cierpią z  powodu pi-
jaństwa i   nałogów rodziców, a  także sa-
me są coraz bardziej narażone na
uzależnienia". Trzeźwość jest warunkiem
rozwoju osoby, rodziny, Narodu i Kościoła.
Problemy alkoholowe dotykają większość
Polaków. Z bólem stwierdzamy, że w prze-
strzeni publ icznej lekceważony jest problem
nietrzeźwości. Chore są zwyczaje narodowe
i rodzinne, które kultywują powszechne uży-
wanie alkoholu jako wyraz dobrego święto-
wania i udanej zabawy. Chore jest prawo,
które umożliwia promowanie pi jackiego stylu
życia. „Przezwyciężenie klęski pi jaństwa i al-
kohol izmu musi zaczynać się w rodzinie, ale
całe społeczeństwo, cały Naród, Kościół
i państwo muszą współdziałać i to ze
wszystkich sił” – często przypominał jeden
z największych apostołów trzeźwości, sługa
Boży kard. Stefan Wyszyński.

Rekolekcje 309. Warszaw-
skiej Pielgrzymki Pieszej
Tegoroczna Warszawska Pielgrzymka
Piesza przyjmie formę rekolekcj i pt. „Jak
rozkochać się we Mszy św.", które będą
odbywać się w dniach od 6 do 1 4
sierpnia o godz. 9:00 i 1 7:00 w kościele
Świętego Ducha przy ul. Długiej
w Warszawie.

Z  ŻYCIA
KOŚCIOŁA I   PARAFII

„WY DAJCIE IM JEŚĆ”

ościół już od kilkudziesięciu lat zwra-
ca wiernym uwagę na to, że trzeba
dbać o środowisko naturalne. Czyni
to konsekwentnie przez osobę swo-

jego najwyższego pasterza: niegdyś papieża
Jana XXII I i Pawła VI , potem przez naszego
wielkiego rodaka Świętego Jana Pawła I I
oraz Benedykta XVI, a obecnie przez papie-
ża Franciszka.

Czemu w sprawie ekologi i wymienia się
w zasadzie tylko Ojca Świętego Franciszka?
Wszystko jest chyba kwestią tak zwanego PR-
u. Przykład? O Benedykcie XVI rozpisywano
się wiele w kontekście jego konserwatyzmu,
a mało kto wie, że to on został niegdyś nazy-
wany przez włoskie media „zielonym papie-
żem". Emerytowany biskup Rzymu kładł
bowiem duży nacisk na ochronę środowiska.
To za jego pontyfikatu Watykan bywał nazwany
najbardziej ekologicznym krajem na świecie.

W takim razie spójrzmy, jakie zielone roz-
wiązania obowiązują dziś za Spiżową Bramą.

Prąd z  nieba
Zacznijmy od tego, że w 2008 roku na dachu
Auli Pawła VI zainstalowano 2400 ogniw foto-
woltaicznych. Łącznie zajmują one powierzch-
nię aż 5 tysięcy metrów kwadratowych. By
zobrazować tę wielkość, trzeba by wyobrazić
sobie boisko do piłki nożnej. Według informacji
gazety watykańskiej „Osservatore Romano” pa-
pieskie panele słoneczne pozwalają ograniczyć
emisję dwutlenku węgla o 305 ton rocznie!

Drugie życie śmieci
Za „żelaznego” Benedykta XVI wprowadzono
też segregację odpadów, co w owym czasie
wcale nie było powszechnym rozwiązaniem.
W Watykanie od dawna nie wolno już wrzucać
do jednego kosza szkła, plastyku, papieru
i odpadów ulegających biodegradacji . To waż-
ne, bo najmniejsze państwo świata produkuje
od 4 do 6 ton śmieci dziennie (sic!), a sami tyl-
ko pielgrzymi pozostawiają na Placu św. Pio-
tra i w Muzeach Watykańskich 400 ton
odpadów rocznie.

Więcej światła, mniej zużytej energii
Kolejną ekologiczną inwestycją w Watykanie
była wymiana oświetlenia na lampy LED. To
ruch, który przyniósł oszczędność prądu na
poziomie 90 procent. Następnie całkowicie od-
nowiono kl imatyzację – nowa zużywa mniej

prądu i jest trzy razy bardziej wydajna.
Lampy i kl imatyzacja są już owocem

pontyfikatu papieża Franciszka, który jak wia-
domo jest autorem pierwszej zielonej encykl iki
w histori i Kościoła. Głównym tematem „Lauda-
to si” („Pochwalony bądź”) jest właśnie ochro-
na środowiska przyrodniczego.

„Wiemy, że technologia oparta na spala-
niu si lnie zanieczyszczających paliw kopal-
nych, zwłaszcza węgla, ale także ropy
naftowej, a w mniejszym stopniu gazu, powin-
na być stopniowo zastąpiona.” – napisał
w swej encykl ice papież. Następnie zalecił
ograniczenie emisj i CO2 m.in. poprzez rozwi-
janie i wykorzystywanie odnawialnych źródeł
energi i (OZE). W jaki sposób wierni w Polsce
i na świecie mogą real izować to zadanie?

Jak z  ekologią radzi sobie polski Kościół?
Z pewnością dobrą odpowiedzią na apel pa-
pieża jest fotowoltaika, czyl i panele słoneczne
instalowane na dachu. Pierwszym kościołem
w naszej Ojczyźnie, który zdecydował się na to
rozwiązanie, była Parafia Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy w Jaworznie w diecezj i sosno-
wieckiej. W 2011 roku na dachu świątyni
wylądowały panele o mocy 71 kW.

Dziś na fotowoltaikę decyduje się coraz
więcej parafi i w Polsce, a niektóre idą jeszcze
dalej! Ki lka lat temu w Nowym Targu powstał
pierwszy w Europie kościół pasywny, nota be-
ne pod wezwaniem św. Jana Pawła I I . To bu-
dynek, który nie ma kaloryfera, komina, ani
kl imatyzacj i . Wcale ich nie potrzebuje, gdyż
chłodzi i ogrzewa się sam. Jest to możliwe, bo
korzysta z tzw. pasywnych źródeł energi i : słoń-
ca oraz ciepła wytwarzanego przez ludzi
i urządzenia. Efekt? Normalnie rachunki za je-
sień i zimę wyniosłyby około 30 000 zł. A tak
ksiądz proboszcz płaci jedynie 1 500 zł za cały
sezon grzewczy!

A jak jest z rozwiązaniami ekologicznymi
w naszej parafi i?

Eko Blizne
Chyba nieźle, bo i my segregujemy odpady, by
jak najmniej trafiało na składowiska, a jak naj-
więcej zostało poddane recykl ingowi. Ponadto
organizujemy zbiórkę tzw. elektrośmieci (a pie-
niądze z niej pozyskane są przekazywane na
dzieła misyjne).

Z pewnością niektórzy zauważyl i już, że
aktualnie w naszej świątyni trwa proces wy-

miany oświetlenia na energooszczędne LEDy.
Trzeba też wiedzieć, że zarówno kościół, jak
i plebania są profesjonalne ocieplone i ogrze-
wane gazem przez nowoczesne i ekologiczne
piece. Dodajmy, że to ogrzewanie podłogowe,
jakie zastosowano w naszym kościele, jest
najbardziej efektywnym rozwiązaniem w przy-
padku tak wysokiego budynku jak nasz.

To nie wszystko. Warto pamiętać, że
woda opadowa z terenu kościoła nie ucieka
do kanal izacj i , lecz jest magazynowana w pa-
rafialnym stawie, a to wpływa pozytywnie na
bilans wodny i zapewnia większą bioróżno-
rodność. Nasz staw wpisuje się więc w pro-
wadzoną w Polsce małą retencję. W ogóle
kościół w Bliznem znany jest z tego, że wokół
niego jest zielono i przyjemnie i to nie tylko dla
ludzi, ale - jak już pisal iśmy w cyklu Kąciku
przyrodniczym - również dla zwierząt, m. in. ło-
si, które lubią upajać się sfermentowanymi
jabłkami z ogrodu księdza proboszcza.

A czy widziałeś już dach plebanii? Naszą
najnowszą proekologiczną i proekonomiczną
inwestycją jest fotowoltanika o mocy 1 0 kW, na
którą uzyskal iśmy dofinansowanie w wysoko-
ści 5 tysięcy zł od rządu „dobrej zmiany”.

Cieszymy się, bo każde 1 000 kWh ener-
gi i płynącej z fotowoltaiki redukuje emisję dwu-
tlenku węgla o ponad 800 kg. Zanosi się na to,
że panele będą działać bezawaryjnie przez
wiele lat – gwarancja na ich żywotność wynosi
bowiem aż ćwierć wieku. Co więcej, inwestycja
powinna się zwrócić w ciągu 5 lat – kolejne
będą już czystym zyskiem dla środowiska
i… kieszeni. Jak widać, za ekologią przemawia
nawet prosty rachunek… portfela.

Naj lepszą ofertę na panele przedstawił
nam Pan Jacek - dobrze znany parafia-
nom m.in. z akcj i „Śpiewanie z księdzem”,
w ramach której wraz z małżonką grał i śpiewał
pieśni maryjne i kolędy. Niektórzy mogli go też
poznać na pielgrzymce do Ziemi Świętej. Pan
Jacek chętnie służy pomocą w kwesti i fotowol-
taniki. Jego numer telefonu to 502511 295.

Podsumowując, można powiedzieć, że
w Kościele duch tradycj i miesza się z nowo-
czesnością i że ma On niemały wpływ na krze-
wienie postaw ekologicznych. Jak widać, nic
tak nie służy zielonej edukacji jak dobry przy-
kład papieża i sąsiada - tym bardziej jeśl i tym
ostatnim jest własny proboszcz.

ks. Paweł Paliga

EKO KOŚCIÓŁ CZYLI WATYKAN
WŚRÓD PIONIERÓW EKOLOGIIP ięknie jest usłyszeć z opisu dzisiejszej Ewan-

gel i i , że Jezus doświadcza takich samych ludzkich
uczuć, jak każdy z nas; że nie jest tylko „wzorem
do naśladowania”, odległym i niepodlegającym
zmianom Bogiem o stoickim spokoju; że po prostu
jest taki naturalny, taki normalny. Słyszymy bo-
wiem, że ogarnęło Go współczucie i l i tość na widok
tłumów, które wędrowały z Nim. Uzdrowił chorych
i nakarmił głodnych.

Jezus, dowiedziawszy się o śmierci Jana
Chrzciciela, udaje się w miejsce odludne. Tam
właśnie ma miejsce rozmnożenie chleba. Jest ono
oczywistym nawiązaniem do wydarzeń z Księgi
Wyjścia, gdzie Izrael ici korzystając z owoców Bo-
żej łaski, jedl i na pustyni mannę. To, że Nauczy-
ciel wiedziony miłosierdziem wobec słuchających
Go, przyjmuje rolę gospodarza i podejmuje troskę
o ich wyżywienie, to w ówczesnych real iach rzecz
wyjątkowa. Jezus, mówiąc to „Wy dajcie im jeść,”
pokazuje uczniom, że pamięta także i o material-
nych potrzebach oraz uczy ich samodzielności
i troski o wspólnoty chrześcijańskie, których staną
się oni w przyszłości. Ta Jezusa propozycja dla
uczniów jest wyjątkowo niezrozumiała. Cud, do
którego nie może dojść bez pełnego posłuszeń-
stwa słowom Mistrza, jest koniecznością. By na-
karmić tak duży tłum, potrzeba dużo pieniędzy,
a i zakup na jednym wiejskim targowisku byłby
niemożliwy. Jezus, wygłaszając błogosławień-
stwo, stawia się tu w rol i głowy rodziny, uczniowie
stają się pośrednikami pomiędzy Nim, a tłumem,
a sam tłum reprezentuje całą wspólnotę Izraela

zgromadzaną wokół Jezusa. W obrazie dwunastu
napełnionych ułamkami koszy można więc do-
szukiwać się nie tylko wyrazu mocy Jezusa, ale
i symbolu dwunastu plemion Izraela.

Rozmnożenie chleba jest zapowiedzią usta-
nowienia Eucharysti i . Zanim Jezus rozmnoży
chleb, spogląda w niebo, zwraca się do Ojca w mo-
dl itwie błogosławieństwa i dziękczynienia.
Z wdzięcznością kojarzy się zwykle sytuacja do-
statku, obfitości darów, zadowolenia. Jezus dzię-
kuje Ojcu i poprzez taką postawę dociera do źródła
wszelkiego dobra. Otwiera drogę Bożej hojności.
Możemy wszystko złożyć w Jego dłoniach podczas
każdej Mszy świętej.

Jezus jest całkowicie dla nas. Chętnie nam
służy, zaspakaja różne nasze potrzeby. Dzieje się
to także dziś – przez ręce ludzi, których stawia na
naszej drodze. Trzeba jednak zauważyć, że ludzie,
którym Jezus tak pomógł w wydarzeniach opisa-
nych w dzisiejszej Ewangeli i , szukal i Go, czekal i na
Niego i trwali przy Nim. Kto szuka Jezusa, czeka
na Niego wytrwale i trwa przy Nim, gdy Go znaj-
dzie, będzie nasycony – przede wszystkim Jego
Miłością, ale też chlebem czy innymi rzeczami nie-
zbędnymi do życia. Jezus naprawdę przejmuje się
naszym losem. Nie narzuca jednak swojej obecno-
ści tym, którzy stronią od Niego.

Prawdziwa troska o człowieka obejmuje po-
dejście całościowe, jest to troska zarówno o jego
duszę, jak i ciało. Czy moja troska o siebie i moich
bl iskich też ma takie znamiona?

Henryka Andrzejewska

Jak myślisz, do którego papieża pasuje określenie „ekolog”? Do Ojca Świętego Franciszka?
Okazuje się, że nie tylko… A czy takim mianem można określ ić naszego księdza proboszcza?

K

W  CZASIE PANDEMII POMÓŻ POLSKIM MISJONARZOM

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” wraz z  Komisją Epi-
skopatu Polski ds. Misji już przekazało misjona-
rzom wsparcie w  wysokości 2000 euro na
działalność pomocową i   charytatywną. Do tej pory
skorzystały z  niej 292 placówki misyjne, ale - jak
podkreślają - jest to kropla w  morzu potrzeb i   pro-
szą o  wsparcie.

Polscy misjonarze pozostal i w krajach misyjnych,
i mimo zagrożeń i trudności starają się pomagać naj-
uboższym mieszkańcom Afryki i Madagaskaru, Azj i
i Oceanii oraz Ameryki Południowej i Środkowej. Pan-
demia i rygory sanitarne narzucone przez władze
sprawiły, że tysiące ludzi z dnia na dzień straciło możli-
wość zarobkowania i przemieszczania się, a co za tym
idzie – zapewnienia swym bliskim żywności, lekarstw
i środków higieny osobistej.

Dlatego zwracamy się nadal z prośbą o wsparcie
naszego projektu „Pomoc dla misj i w czasie pandemii”.
Zebrane środki przekazujemy misjonarzom, aby mogli
za nie kupić lekarstwa i żywność, środki higieny osobi-
stej i maseczki i pomóc ludziom potrzebującym w kra-
jach misyjnych. Zachęcamy wszystkich do wsparcia

misjonarzy w ich walce z ubóstwem, chorobami i bez-
nadzieją. Pomóżmy misjonarzom pomagać tym, o któ-
rych nikt się nie troszczy.

W Ameryce Południowej i Afryce głód i choroby
zaglądają w oczy dzieciom i dorosłym, wielodzietnym
rodzinom mieszkającym w dużych miastach i małych
wioskach. Nie lepiej jest w Azji i Oceanii . Trudną sytu-
ację w wielu krajach misyjnych potęguje galopująca
inflacja. Drastycznie wzrosły ceny podstawowych pro-
duktów żywnościowych i lekarstw. Misjonarki i misjo-
narze przekazują paczki żywnościowe albo organizują
ciepłe posiłki w placówkach misyjnych i przy parafiach.
Siostry szyją z prześcieradeł maseczki i zachęcają do
częstego mycia rąk. Rozdają mydło i środki dezynfek-
cyjne, których bardzo brakuje.

Każdy kto chce wesprzeć misjonarzy może
wysłać SMS na numer 72032 lub wpłacając swą
ofiarę na konto Dzieła Pomocy „Ad Gentes”: Bank
PeKaO S.A. I   O. w  Warszawie 66 1 240 1 037 1111
001 0 1 498 4506 z  dopiskiem: „Pandemia”.

https://archwwa.pl
/wiadomosci/w-czasie-pandemii-pomoz-polskim-misjonarzom/
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