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PRZES¸ANIE OD RADY PREZYDENTA KOÂCIO¸A

Drodzy Bracia i Siostry:

Nasz Ojciec Niebieski stworzy∏ t´ pi´knà Ziemi´, ze wszystkim, co si´
na niej znajduje, dla naszego po˝ytku i korzyÊci. Mia∏ na celu zaspokoje-
nie wszystkich naszych potrzeb, gdy kroczymy z wiarà i w pos∏uszeƒ-
stwie. Z mi∏oÊcià da∏ nam przykazanie, mówiàce: „Przygotujcie wszystko,
co jest potrzebne” (zob. NiP 109:8), abyÊmy, w razie gdy napotkamy
przeciwnoÊci, mogli zatroszczyç si´ o siebie i swoich bliênich oraz
wesprzeç biskupów w ich opiece nad innymi.

Zach´camy cz∏onków KoÊcio∏a na ca∏ym Êwiecie, aby byli przygoto-
wani na ˝yciowe przeciwnoÊci, majàc zapasy podstawowych artyku∏ów
˝ywnoÊciowych, wody oraz nieco zaoszcz´dzonych pieni´dzy.

Prosimy, abyÊcie màdrze robili zapasy jedzenia, wody i pieni´dzy. Nie
popadajcie w przesad´; na przyk∏ad nie jest rozsàdnym zaciàganie d∏ugów
po to, ˝eby natychmiast zgromadziç ca∏e zapasy. Przy uwa˝nym planowa-
niu mo˝na z czasem zgromadziç domowe zapasy i finansowà rezerw´.

Zdajemy sobie spraw´, ˝e niektórzy z was nie dysponujà Êrodkami
finansowymi czy miejscem na takie zapasy. Niektórym z was prawo
zakazuje gromadzenia wi´kszych iloÊci jedzenia. Zach´camy was, abyÊcie
robili takie zapasy, na jakie pozwalajà wam warunki.

Niech was Pan b∏ogos∏awi w waszych wysi∏kach gromadzenia zapasów.

Rada Prezydenta KoÊcio∏a



PODSTAWY RODZINNYCH ZAPASÓW

ZAPASY NA TRZY MIESIÑCE
Zgromadêcie niewielki zapas produktów, które sà

cz´Êcià waszej normalnej, codziennej diety. Jednym ze
sposobów, na jakie mo˝na to uczyniç, jest kupowanie
co tydzieƒ kilku dodatkowych produktów, a˝ powstanie
tygodniowy zapas. Potem mo˝ecie stopniowo zwi´kszaç
wasze zapasy, a˝ powstanie rezerwa na trzy miesiàce.
Artyku∏y nale˝y regularnie wymieniaç na Êwie˝e, aby
uniknàç przeterminowania.

WODA PITNA
Róbcie zapasy wody pitnej na wypadek, gdyby êród∏o

wody uleg∏o zanieczyszczeniu lub nastàpi∏y zak∏ócenia
w jej dostawach.

JeÊli woda pochodzi bezpoÊrednio z dobrego, uzdat-
nionego êród∏a, nie potrzebne jest ˝adne dodatkowe
oczyszczanie, w przeciwnym razie nale˝y uzdatniç
wod´ przed jej u˝yciem. Przechowujcie wod´ w moc-
nych, nie przeciekajàcych, odpornych na zniszczenie
pojemnikach. Rozwa˝cie wykorzystanie plastikowych
butelek powszechnie u˝ywanych w sprzeda˝y soków i
napojów gazowanych.

Przechowujcie pojemniki z dala od êróde∏ ciep∏a i
promieni s∏onecznych.

REZERWY FINANSOWE
Zgromadêcie rezerwy finansowe, oszcz´dzajàc co

tydzieƒ niewielkie sumy, stopniowo budujàc znaczniej-
szà kwot´ (zob. przewodnik Przygotujcie ka˝dà potrzebnà
rzecz: bud˝et+ rodzinny).

ZAPASY D¸UGOTERMINOWE
Aby zaspokoiç potrzeby d∏ugoterminowe tam, gdzie

jest to dozwolone, stopniowo gromadêcie zapasy ˝ywno-
Êci, które wystarczà na d∏ugi czas i które pozwolà wam
prze˝yç, takie jak zbo˝e, bia∏y ry˝ i fasola.

Te produkty mogà przetrwaç 30 lat lub wi´cej, jeÊli
sà w∏aÊciwie zapakowane i przechowywane w ch∏od-
nym, suchym miejscu. Cz´Êç tych zapasów mo˝e byç
wymieniana w ramach zapasów trzymiesi´cznych.



Dodatkowe informacje na temat 
rodzinnych zapasów znajdziecie na stronie:

www.providentliving.org.

„Zorganizujcie si´; przygotujcie wszystko, 

co jest potrzebne, i za∏ó˝cie dom, dom modlitwy, 

dom postu, dom wiary, dom zdobywania 

wiedzy, dom chwa∏y, dom porzàdku, dom Boga” 

(NiP 109:8).
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