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Co to jest odpust?

W  liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
Królowej, siedmiu kleryków trzeciego roku wraz z ks. Do-
minikiem Ostrowskim wyruszyło w XII Pieszej  Pielgrzymce 
Alumnów na Górę Igliczną. 

Odpust zupełny jest to darowanie człowiekowi przez 
Boga wszystkich kar doczesnych, należnych za grze-
chy odpuszczone już co do winy w sakramencie po-
kuty. Innymi słowy odpuszczane są kary za popełnio-
ne grzechy. Nie można mylić odpustu ze spowiedzią, 
ponieważ sakrament pokuty gładzi grzech co do winy, 
a kara pozostaje do odpokutowania. Jednym ze spo-
sobów owej pokuty jest uzyskanie dla siebie odpustu. 
Odpust można ofiarować za siebie, bądź za zmarłych. 
Kto  uzyska  odpust  zupełny  dla  siebie  uniknie  kar 
czyśćcowych. Kto uzyska odpust zupełny za zmarłych 
–  ratuje  dusze  z  czyśćca. Odpust  zupełny można 
uzyskać tylko jeden raz w ciągu doby, natomiast od-
pustów cząstkowych można wiele uzyskać w ciągu 
każdego dnia.

Odpust zupełny, czy cząstkowy?
Odpust  zupełny  to  odpuszczenie wszystkich  kar 

doczesnych, natomiast cząstkowy to częściowe od-
puszczenie kar za popełnione grzechy. Co to oznacza 

w  praktyce? Kto uzyskuje odpust zupełny, jest 
w takim stanie, jak zaraz po chrzcie świętym, czy-
li gdyby umarł, poszedłby wprost do nieba.

Jak uzyskać odpust zupełny?
Aby uzyskać odpust  zupełny należy  spełnić  pięć 

warunków:
1. Spowiedź sakramentalna lub bycie w stanie łaski 

uświęcającej;
2. Przyjęcie Komunii Świętej, w intencji uzyskania 

odpustu dla siebie, lub dla osoby zmarłej;
3. Odmówienie modlitwy w intencjach Ojca Święte-

go (np. Ojcze Nasz i Wierzę w Boga)
4. Wykluczyć wszelkie przywiązanie do jakiegokol-

wiek grzechu, nawet powszedniego (dyspozycja).
5. Wykonać  jedną  z  czynności  obdarzoną odpu-

stem*.
Jeżeli nie dopełnimy wszystkich warunków uzyska-

nia odpustu zupełnego, uzyskamy odpust cząstkowy.

W drogę 
z nami!
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W drogę z nami!

* Czynności obdarzone 
odpustem zupełnym

Czynność, które można wykonać każdego dnia:
1. Za odprawienie adoracji Najświętszego Sakra-

mentu przez pół godziny;
2. Za pobożne czytanie Pisma św. przez pół godzi-

ny z należnym szacunkiem dla Słowa Bożego i trak-
towanie  tej  czynności  jako  czytanie  duchowe.  Za 
każdorazowe czytanie Pisma Św. pod  tymi samymi 
warunkami, ale przez krótszy czas – odpust  cząstkowy.
3. Za odprawienie Drogi Krzyżowej.
4. Za odmówienie cząstki Różańca (czyli 5 dziesiąt-

ków) w  kościele, w  publicznej  kaplicy, w  rodzinie, 
w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu publicz-
nym. Do modlitwy ustnej  trzeba dodać  rozmyślanie 
tajemnic różańcowych;

Czynność, które można wykonać tylko w ozna-
czonych dniach:
1. Za pobożne nawiedzenie cmentarza i równocze-

śnie  pomodlenie  się  za  zmarłych,  chociażby  tylko 
w myśli, w dniach od 1 do 8 listopada, można codzien-
nie uzyskać odpust zupełny, który można ofiarować 
jedynie za zmarłych).

2.  Za  pobożne nawiedzenie  kościoła  lub  kaplicy 
oraz  odmówienie  „Ojcze  nasz”  i  „Wierzę w Boga” 
w Dniu  Zadusznym. Odpust  ten można  ofiarować 
tylko za zmarłych.
3. Za publiczne odmówienie hymnu „Ciebie Boże 

wysławiamy” w ostatni dzień roku jako podziękowanie 
Panu Bogu  za  otrzymane  łaski  (za  podziękowanie 
w inne dni – odpust cząstkowy).
4.  Za  uczestnictwo w  rekolekcjach  przynajmniej 

przez 3 dni.
5. Za przyjęcie z pobożnym usposobieniem błogo-

sławieństwa papieskiego Urbi  et Orbi  (nawet przez 
radio lub telewizję).
6.  Za  nawiedzenie  kościoła  parafialnego w  dniu 

święta tytularnego i w dniu 2 sierpnia (Matki Boskiej 
Anielskiej).
To tylko kilka spośród kilkuset modlitw i czynności 

obdarzonych  łaską odpustu zupełnego  lub cząstko-
wego.

Więcej informacji: 
www.duchprawdy.com/wykaz_odpustow.pdf  

albo Wykaz Odpustów. Normy i nadania, Wydanie wzorcowe 
według łacińskiego wydania 4 bis z 2004 r.

Co to jest odpust?

Kilkudniowe reko-
lekcje w drodze są przygotowaniem 
przed przyjęciem stroju duchowne-
go. Przed rozpoczęciem wędrówki, 
ks. Rektor Tadeusz Chlipała udzie-
lił błogosławieństwa pątnikom i do-
konał poświęcenia znaku, na któ-
rym widnieje  hasło  tegorocznej 
pielgrzymki:  „Zróbcie  wszystko, 
cokolwiek wam powie”.
Pierwszy  postój  miał  miejsce 

w Lutomii. Po zregenerowaniu sił 
alumni, wraz ze swoim opiekunem, 
udali  się  do  parafii  pw.  św.  Jana 
Nepomucena w Piskorzowie, gdzie 
dzięki życzliwości proboszcza tam-
tejszej wspólnoty zjedli ciepły posi-
łek.  Punktem docelowym dzisiej-
szego dnia była Bielawa. W parafii 
pw. Wniebowzięcia NMP pielgrzymi 
uczestniczyli w Eucharystii i pozo-
stali na nocleg.
Pątnicy  po wspólnej modlitwie 

Jutrznią wyruszyli  na  pielgrzymi 
szlak. Trasa obejmowała 26 km. Po 

drodze alumni wraz z ks. Domini-
kiem Ostrowskim  zatrzymali  się 
w Ostroszowicach. Odwiedzili tak-
że wspólnotę  sióstr  dominikanek 
w Budzowie. Ostatni odcinek pro-
wadził górską trasą do Sanktuarium 
Matki  Bożej  Strażniczki  Wiary 
w Bardzie, gdzie pielgrzymi uczest-
niczyli w Eucharystii. Pątnicy pozo-
staną tam do następnego dnia.
Z  sanktuarium pielgrzymi  prze-

szli  przez  Ławnicę  do Klasztoru 
Sióstr Mniszek Klarysek od Wiecz-
nej Adoracji, gdzie nasi alumni 
spożyli obiad. Tego dnia zatrzyma-
li  się w Krosnowicach na  kolację 
oraz nocleg w parafii pw. św. Jaku-
ba Apostoła.
Następny dzień obejmował trasę 

przez Gorzanów, Bystrzycę Kłodz-
ką  oraz Wilkanów. W parafii  pw. 
św. Michała Archanioła w Bystrzy-
cy, utrudzeni pielgrzymi zregenero-
wali swoje siły ciepłą strawą. Tego 
dnia nocleg miał miejsce u podnó-

ża Góry  Iglicznej w Wilkanowie, 
u Sióstr Misjonarek Krwi Chrystusa.
W uroczystość Najświętszej Ma-

ryi  Panny Częstochowskiej,  piel-
grzymi po kilkudniowej drodze do-
tarli  do  celu. W  samo  południe 
w sanktuarium Matki Bożej Śnież-
nej uczestniczyli w Eucharystii, na 
której obecni byli przełożeni semi-
narium oraz rektor sanktuarium 
ks. kan. Andrzej Adamiak.
Pielgrzymowanie na Górę Iglicz-

ną stało się tradycją świdnickiego 
seminarium. Co roku alumni  trze-
ciego roku wyruszają w drogę aby 
prosić Maryje  o wstawiennictwo 
i pomoc na drodze formacji kapłań-
skiej w tak ważnym momencie ja-
kim jest przyjęcie stroju duchowne-
go. Ważne  jest bowiem aby wraz 
ze  zmianą  zewnętrznego  stroju 
kreowało  się wnętrze  przyszłego 
księdza,  jako  człowieka przezna-
czonego na służbę Bogu.
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Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, 
a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź 
naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie 
o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana 
i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym 
świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Warto odmawiać każdego dnia…

Kapelan szpitala imienia Mikulicza
Od czerwca tego roku do naszej parafii zawitał nowy ksiądz w charakterze rezydenta. 

Rozmowę z księdzem Dariuszem Strzeleckim, byłym proboszczem parafii 
pw. św. Jana Chrzciciela w Jaszkowej Dolnej przeprowadził kleryk Tomasz Kowalczuk

– Skąd ksiądz pochodzi?
– Urodziłem  się w Górze Ślą-

skiej, mieście na granicy wojewódz-
twa dolnośląskiego oraz wielkopol-
skiego.  Uczęszczałem  tam  do 
szkoły  i zdałem maturę  równo 40 
lat temu.

– W jakim seminarium podda-
wał się ksiądz formacji?
– Do posługi kapłańskiej przygo-

towywałem się w seminarium wro-
cławskim, a w 1985 roku, czyli 32 
lata  temu  zostałem wyświęcony 
przez kardynała Henryka Gulbino-
wicza.

– Jak trafił ksiądz do diecezji 
świdnickiej?
– Podczas mojej służby zastały 

mnie różne podziały administracyj-
ne, przez co zmieniałem diecezję 
aż  dwukrotnie.  Po  pierwszych  7 
latach kapłaństwa w archidiecezji 
wrocławskiej zostałem przeniesio-
ny do diecezji legnickiej, a stamtąd 
do diecezji świdnickiej w 2004 roku.

– Jak długo pełnił ksiądz funk-
cję wikarego i proboszcza?
– Przez 15 lat byłem wikarym w 7 

parafiach,  po  czym w  2000  roku 
przyjąłem  swoje  pierwsze  probo-
stwo w Gościsławiu.

– Z jakim nastawieniem przy-
jechał ksiądz do naszej parafii?
– Świebodzice od dawna były mi 

znane,  tak  samo  jak  większość 
tutejszych księży. Nie miałem więc 
żadnych problemów z  przystoso-
waniem się. Od początku wiedzia-
łem, że to miejsce, które będę mógł 
nazwać „domem”.

– Jaką pracę wykonuje ksiądz 
w naszej parafii i co ksiądz o niej 
sądzi?
– Oficjalnie  jestem  kapelanem 

szpitala  imienia Mikulicza. Jest  to 

specyficzna,  wymagająca  nieco 
innego podejścia służba, którą cały 
czas  poznaję.  Pomagam  także 
u sióstr zakonnych oraz w odpra-
wianiu mszy.

– Aktualnie jest ksiądz najstar-
szym i najbardziej doświadczo-
nym kapłanem spośród naszych 
duszpasterzy. Jakie odczucia 
towarzyszą temu przywilejowi?
– Wiek odgrywa tu małe znacze-

nie,  ponieważ wszyscy  jesteśmy 
księżmi.  Ogólnie  jestem  bardzo 
zadowolony  z  każdej możliwości 
współpracy i doceniam szereg obu-
stronnych korzyści z niej płynących. 
Jest to dla mnie tym bardziej miłe, 
gdyż  na  poprzednich  parafiach 
często służyłem sam.

– Jakie są księdza zaintereso-
wania?
– W wolnym czasie bardzo lubię 

spacerować po górach. Za młodu 
często  chodzi łem  na  piesze 
 pielgrzymki.  Teraz  umilam  sobie 
wolne  chwile  słuchając muzyki 
poważnej. Mam nawet własną ko-
lekcję płyt z tego  gatunku.

– Dziękuję za rozmowę.
– Dziękuję.
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Podsumowanie roku formacyjnego 
Liturgicznej Służby Ołtarza

W ubiegłym roku szkolnym i ka-
techetycznym 2016/2017 wiele się 
działo. Do najważniejszych spraw 
należy  to,  że  skład  Liturgicznej 
Służby Ołtarza cały czas wzrasta. 
Ponadto powiększył się skład ce-
remoniarzy,  czyli  tych,  którzy  są 
odpowiedzialni  za  przygotowanie 
i przebieg liturgii. Dotychczas mie-
liśmy trzech ceremoniarzy, a obec-
nie mamy ich sześciu. To właśnie 
w  ubiegłym  roku  formacyjnym 
trzech lektorów (Paweł Kowalczuk, 
Wojciech Kargol  i  Filip Brzeziak), 
przygotowywało się od września do 
maja,  do  podjęcia  się  tej ważnej 
funkcji liturgicznej.
Także trzech ministrantów (Okta-

wian Pilarski, Marcin Jóźwik oraz 
Michał Mazur),  dostąpili  zaszczy-
tu  zostania  lektorem,  czyli  tym, 
który  odczytuje Słowo Boże pod-
czas Mszy Świętej.  Ich skład  tak-

że  się  powiększył  do  liczby  je
denastu.
Trzeba zauważyć, że nasza Li-

turgiczna Służba Ołtarza jest zgra-
ną grupą chłopców, którzy kochają 
Kościół  i czują się odpowiedzialni 
za powierzone  im obowiązki  i za-
dania.  Są  obecni  praktycznie  na 
każdej Mszy Świętej. Nadają splen-
doru  większym  uroczystościom 
kościelnym  i  państwowym, w na-
szym  kościele.  Przez  bycie  już 
czwarty rok z nimi zauważam, że 
największym wyzwaniem i radością 
dla  nich  jest  przygotowywanie 
Świętego Triduum Paschalnego. 
Wkładają w  to wiele wysiłku,  po-
święcają swój czas, na wiele prób, 
które potrafią  trwać wiele  godzin, 
aby ostatecznie wierni zgromadze-
ni w kościele mogli także dzięki ich 
obecności  przy  ołtarzu  przeżyć 
uroczyście każde święta.

Ponadto,  są  obecni  na  każdej 
uroczystości organizowanej przez 
naszą parafię (nabożeństwa fatim-
skie,  droga  krzyżowa ulicami  na-
szego miasta, Boże Ciało).
W ubiegłym roku szkolnym i ka-

techetycznym grupa ministrantów 
i schola dziecięca „Dzieci św. Miko-
łaja” odbyli razem dwie wycieczki. 
Pierwsza to nasz wyjazd na majów-
kę w dniach od 1 do 3 maja. Trasa 
była następująca: Wadowice, Kal-
waria  Zebrzydowska,  Kraków, 
Oświęcim. To było nasze najwięk-
sze  wyzwanie,  ale  podołaliśmy 
i było wspaniale. Druga wycieczka, 
to nasz wspólny wyjazd jednodnio-
wy do Zamku Grodziec, nieopodal 
Złotoryi.
Chciałbym zaznaczyć, że to, jak 

to wszystko wygląda, i jak funkcjo-
nuje w dużej mierze zależy od sa-
mych  chłopców.  Jednakże wielki 
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Wizyta ks. diakona 
z Opola

Fatimskiej Pani

wkład w moją pracę z ministrantami 
mają ich wspaniali rodzice. To wła-
śnie im chciałbym z serca gorąco 
podziękować,  że możemy  razem 
wspólnie pracować, że nie zosta-
wiają mnie samego, ale wspierają 
mnie  swoją  obecnością,  słowem, 
że nie są obojętni na to, co dzieje 
się w parafii, że są zainteresowani 
współpracą  ze mną  i  ze  swoimi 
synami. Na pewno nie do łatwych 
zadań należy praca z dorastający-
mi chłopakami, trzeba dużo cierpli-
wości  do  siebie  i  do nich. Za  ten 
trud  i  olbrzymią  pomoc  składam 
wszystkim  rodzicom  serdeczne 
podziękowanie i proszę, aby nadal 
mnie wspierali, jak do tej pory. Bar-
dzo sobie cenię Waszą obecność, 

dobroć,  pomoc  przy  organizacji 
wielu spraw. Razem z Wami wszyst-
kimi  możemy  zdziałać  jeszcze 
więcej.
Jako opiekun naszej Liturgicznej 

Służby Ołtarza, staram się przygo-
towywać  tzw.  tablo.  Po  co  takie 
coś? Po to, aby upamiętnić w po-
szczególnych latach, kto w którym 
roku był ministrantem, jaką funkcję 
piastował, kto był proboszczem, kto 
był ich opiekunem. To jest historia 
naszej parafii. Historia uczy! I wie-
rzę głęboko  i  jestem przekonany, 
że  kiedyś  następcami  naszych 
obecnych ministrantów w tej parafii 
będą ich synowie. Mam także na-
dzieję, że niektórzy z nich zostaną 
kapłanami. Dlatego pozwalam so-

bie w  tym  numerze  przedstawić 
nowe – tegoroczne tablo.
Jeszcze raz dziękuję moim mini-

strantom, lektorom i ceremonia-
rzom  za  ich  służbę w minionym 
roku  szkolnym  i  katechetycznym, 
a zarazem proszę, aby w tym no-
wym  roku  formacyjnym  tak  samo 
byli  ambitni  i  poważnie  traktowali 
swoje obowiązki względem naszej 
parafii. Wielką moją radością było-
by, gdyby w tym roku przybyło nam 
więcej ministrantów. Zapraszamy 
nowych kandydatów! 
W  tym  roku  czeka  nas  także 

sporo  pracy  i  ciekawych  spraw. 
Króluj nam Chryste!

ks. Artur Merholc, opiekun LSO

W niedzielę 13 sierpnia, na zaproszenie ks. prob. 
kan. Józefa Siemasza i ks. wikariusza Piotra Ochoń-
skiego, przybył do naszej wspólnoty ks. dk. Markusz 
Bengsz. Pochodzi z parafii pw. Bożego Ciała w Czar-
nowąsach. Jest alumnem VI roku Wyższego Semina-
rium Duchownego w Opolu.
Ks. diakon, służył nam, w  tym świątecznym dniu 

posługą Bożego Słowa. W kazaniu zachęcając nas 
do kroczenia śladami uczniów Chrystusa, którzy pra-
gną na miejscu odosobnienia, tj. „ na górze”, dostrzec 
piękno wiary. Ona to bowiem realizuje się w tym, że  
chrześcijanin,  pragnie  uchwycić  Boga w  świecie, 
w drugim człowieku i w sobie.
Dziękujemy  ks.  diakonowi  za  ten  dzień,  życząc 

wielu Bożych łask na drodze przygotowania do świę-
ceń kapłańskich.

W niedzielny wieczór 13 sierpnia, kolejny raz nasi 
parafianie  i goście zgromadzili się, by oddać cześć 
Matce Bożej w znaku Fatimskim. Podczas Mszy św. 
o godz.  18.00 wierni mogli  złożyć  swe  intencje  tej, 
która nieustannie wstawia się za swoim ludem. Tym 
razem Eucharystii przewodniczył ks. wikariusz Piotr 
Ochoński. W homilii zaznaczył, że każdy wierny po-
winien swą ufność ofiarować Maryi, która zawsze do 
człowieka wyciąga swoją pomocną dłoń.

Po skończonej Mszy św.,  przy pięknej pogodzie, 
wierni uczestniczyli w procesji różańcowej. Modlitwie 
przewodzili  kapłani:  ks.  prob.  kan.  Józef Siemasz, 
ks. kan. Dariusz Strzelecki, ks. Piotr Ochoński. Roz-
ważania czytał kl. Tomasz Kowalczuk. Zakończeniem 
procesyjnego szlaku było odśpiewanie Apelu Jasno-
górskiego,  trwając w  łączności  z  duchową  stolicą 
naszego narodu – Jasną Górą.
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PIESZA PIELGRZYMKA
Po raz XIV nasi parafianie wzięli udział w diecezjal-

nej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę. Hasło tego-
rocznego  pielgrzymowania  stanowiły  słowa Totus 
Tuus – nawiązujące do pontyfikatu Jana Pawła II oraz 
100  rocznicy objawień Matki Bożej w Fatimie.
Mieszkańcy Świebodzic zmierzali do Polskiej Kany 

wraz  z  grupą  V  (czerwoną),  której  przewodził 
ks. Krzysztof Papierz, wikariusz parafii pw. św. Piotra 
i Pawła w Strzegomiu. W pielgrzymowaniu brał rów-
nież udział ks. proboszcz Józef Siemasz, który z po-
wodu  rozlicznych  obowiązków,  przyłączał  się  na 
pielgrzymim  szlaku. W  imieniu  naszej  parafialnej 
wspólnoty pragniemy podziękować ks. Krzysztofowi, 
ks. Proboszczowi oraz wszystkim pielgrzymom za ten 
piękny i owocny trud pieszego pielgrzymowania.

POLICJA APELUJE!
SZANOWNI PAŃSTWO

Apelujemy o ostrożność w kontaktach z osobami, które pukają do naszych drzwi 
lub telefonicznie proszą o pożyczenie pieniędzy. 

P R Z Y P O M I N A M Y:

 Jeśli ktoś telefonicznie podaje się za członka naszej rodziny i prosi nas
o pomoc (najczęściej o pożyczenie pieniędzy), zanim to zrobimy, zweryfikuj czy 
jest to rzeczywiście nasz krewny. Najprostszym sposobem jest zadzwonienie na 
znany nam numer telefonu (najlepiej stacjonarnego) tej osoby z naszej rodziny, za 
którą podaje się rozmówca. Jeśli natomiast podejrzany podaje się za członka 
rodziny, którego nie znamy lub nie pamiętamy, skontaktujmy się z innymi bliskimi 
osobami, które potwierdzą nam, że to jest faktycznie krewny i że takiej pomocy 
potrzebuje.

Przed wpuszczeniem do mieszkania „domokrążców”:
 upewnij się, czy osoby te są rzeczywiście tymi za które się podają,
 żądaj okazania legitymacji lub innego dokumentu ze zdjęciem, następnie spisz te 

dane lub udaj, że gdzieś dzwonisz, żeby te dane sprawdzić,
 zadzwoń do instytucji na którą się powołują,

Jeżeli już wpuścisz osobę do mieszkania to:
 poproś sąsiada, aby w trakcie wizyty ww. osoby był w naszym mieszkaniu, wtedy 

będziesz czuł się bezpieczniej,
 nie zostawiaj jej samej w pokoju lub miejscu, gdzie mogą coś ukraść, zaproś go 

razem ze sobą do kuchni,
 cały czas obserwuj jej czynności,
 nie pokazuj miejsc, gdzie trzymasz pieniądze,
 nie dawaj żadnych zaliczek pieniężnych na poczet przyszłych zakupów lub 

odbioru towaru. 

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości nie wpuszczaj takiej osoby do mieszkania.

                      Policja w Świdnicy

„997”    www.swidnica.policja.gov.pl „112”
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Święty Stanisław Kostka, zakonnik
patron Polski (18 września)

Stanisław urodził się 28 grudnia 
1550 r. w Rostkowie na Mazowszu 
(obecnie  powiat  przasnyski).  Był 
synem  Jana,  kasztelana  zakro-
czymskiego i Małgorzaty z Kryskich 
(z Drobina). Krewni rodziny zajmo-
wali eksponowane stanowiska 
w ówczesnej Polsce. Miał  trzech 
braci: Pawła  (+ 1607), Wojciecha 
(+ 1576) i Mikołaja, oraz dwie sio-
stry,  z  których  znamy  imię  tylko 
jednej, Anny. Historia nie przekaza-
ła nam bliższych szczegółów z lat 
dziecięcych  Stanisława. Wiemy 
tylko z akt procesu beatyfikacyjne-
go, że był bardzo wrażliwy. Dlatego 
ojciec w czasie przyjęć, na których 
niekiedy musiał bywać także Stani-
sław,  nakazywał  gościom  umiar 
w  żartach,  gdyż  inaczej  chłopiec 
może omdleć. Pierwsze nauki Sta-
nisław pobierał w domu rodzinnym. 
W wieku 14 lat razem ze swoim 
bratem, Pawłem, został wysłany do 
szkół  jezuickich w Wiedniu. Kost-
kowie przybyli do Wiednia w dzień 
po śmierci cesarza Ferdynanda, to 
znaczy 24 lipca 1564 r. Wiedeńska 
szkoła  jezuitów cieszyła się wów-
czas zasłużoną sławą. Codziennie 
odprawiano Mszę świętą. Przynaj-
mniej  raz  w miesiącu  studenci 
przystępowali  do  sakramentu po-
kuty  i  do  Komunii. Modlono  się 
przed lekcjami i po nich. Na pierw-
szym roku wykładano gramatykę, 
na drugim  „nauki wyzwolone”, na 
trzecim  –  retorykę.  Początkowo 
Stanisławowi  nauka nie  szła  zbyt 
dobrze. Nie otrzymał bowiem do-
statecznego przygotowania w Rost-
kowie. Pod koniec  trzeciego  roku 
studiów należał już jednak do naj-
lepszych uczniów. Władał płynnie 
językiem  łacińskim  i  niemieckim, 
rozumiał również język grecki. Za-
chowały  się  zeszyty  Stanisława 
z błędami poprawianymi  ręką na-
uczyciela. Pozostały również notat-
ki dotyczące problemów religijnych, 

jakie  poruszano,  aby  chłopców 
przygotować także pod tym wzglę-
dem i umocnić ich w wierze kato-
lickiej. Wolny czas Stanisław spę-
dzał na lekturze i modlitwie. Ponie-
waż w ciągu dnia nie mógł poświę-
cić kontemplacji wiele czasu, odda-
wał się jej w nocy. Zadawał sobie 
także  pokuty  i  biczował  się. Taki 
tryb  życia  nie mógł  się  podobać 
kolegom,  wychowawcy  i  bratu. 
Uważali  to  za  rzecz  niemoralną, 
a Stanisława za  „dziwaka”. Usiło-
wali  go  przekonywać  złośliwymi 
przycinkami  „jezuity”  i  „mnicha”, 
a potem nawet biciem i znęcaniem 
skierować na drogę „normalnego” 
postępowania. Stanisław usiłował 
im  dogodzić,  dlatego  nawet  brał 
lekcje tańca. Nie potrafił się jednak 
w tym odnaleźć. W grudniu 1565 r. 
ciężko zachorował. Według własnej 
relacji,  był  pewien  śmierci,  a  nie 
mógł  otrzymać  Komunii  świętej, 
gdyż właściciel  domu  nie  chciał 
wpuścić  kapłana  katolickiego. 
Wówczas  sama św. Barbara,  pa-
tronka dobrej śmierci, do której się 
zwrócił,  w  towarzystwie  dwóch 
aniołów  nawiedziła  jego  pokój 
i przyniosła mu Wiatyk. W tej samej 
chorobie zjawiła mu się Najświęt-
sza Maryja Panna z Dzieciątkiem, 
które złożyła mu na ręce. Od Niej 
też doznał cudu uzdrowienia i usły-
szał polecenie, aby wstąpił do To-
warzystwa Jezusowego.
Jezuici jednak nie mieli zwycza-

ju  przyjmować  kandydatów  bez 
zezwolenia rodziców, a na to Sta-
nisław nie mógł  liczyć. Zdobył się 
więc na heroiczny czyn: zorganizo-
wał ucieczkę, do której się staran-
nie przygotował. Było to 10 sierpnia 
1567  r. Legenda osnuła ucieczkę 
szeregiem niezwykłych wydarzeń. 
O jej prawdziwym przebiegu dowia-
dujemy się z listu samego Stanisła-
wa. Za poradą swojego spowiedni-
ka, o. Franciszka Antonio, który był 

wtajemniczony w jego plany, Stani-
sław udał się nie wprost do Rzymu, 
gdzie  byłby  łatwo  pochwycony 
w drodze, ale do Augsburga, gdzie 
przebywał  św.  Piotr  Kanizjusz, 
przełożony  prowincji  niemieckiej. 
Spowiednik Stanisława stwierdza, 
że w drodze otrzymał on  również 
łaskę Komunii świętej z rąk anioła, 
kiedy wstąpił  do  protestanckiego 
kościoła w przekonaniu, że jest to 
kościół katolicki. W Augsburgu nie 
zastał Piotra Kanizjusza,  dlatego 
podążył  dalej  do  Dylingi.  Trasa 
z Wiednia do Dylingi wynosi około 
650  km. W Dylindze  jezuici mieli 
swoje  kolegium.  Tam Stanisław 
został przyjęty na próbę.
Wyznaczono mu zajęcia służby 

u konwiktorów: sprzątanie ich pokoi 
i pomaganie w kuchni.
Stanisław boleśnie  przecierpiał 

tę  decyzję.  Ufając  jednak Bogu, 
starał się wypełniać swoje obowiąz-
ki  jak  najlepiej.  Po  powrocie  do 
Dylingi św. Piotr Kanizjusz bał się 
przyjąć Stanisława do swojej pro-
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 Niedziela, 3 września
Nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku. (Mt 16,23)
Biedny Piotr! Przed chwilą wyznał, że Jezus to „Mesjasz, Syn Boga żywego”, i Jezus uznał jego słowa 

za natchnione przez Boga, co z pewnością uszczęśliwiło Piotra. Teraz jednak Jezus upomina go w naj-
surowszych słowach za to, że próbował powstrzymać Go przed krzyżem: „Zejdź mi z oczu, szatanie! Nie 
myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”. Czy wyobrażasz sobie, jakie wrażenie musiało to zrobić na Piotrze?
Co skłoniło Jezusa do tak radykalnej zmiany tonu? W obu przypadkach Piotr miał jak najlepsze inten-

cje. W obu przypadkach czynił to, co wydawało mu się słuszne. Skąd więc tak ostra reakcja  Jezusa?
Historia ta pokazuje nam, że nasze myśli mogą w jednej chwili znajdować się pod wpływem Boga, 

w drugiej zaś pod wpływem diabła, a my nie zawsze jesteśmy w stanie to odróżnić. Jeśli chcemy wzrastać 
w życiu duchowym, potrzebna jest nam zdolność rozeznawania w wierze, nauka myślenia „po Bożemu”.
Piotr na pewno porównywał ze sobą te dwie sytuacje. Pytał: „Dlaczego Jezus za jedno mnie  pochwalił, 

a za drugie zganił?”. Może nawet prosił Jezusa
o wyjaśnienie. Z czasem jednak nauczył się coraz lepiej rozpoznawać Boże myśli i żyć pełniąc wolę 

Boga. Jak inaczej mógłby stać się jednym z najmądrzejszych i najbardziej oddanych członków pierwot-
nego Kościoła?
Oto jeden ze sposobów, który może nam pomóc w nauce rozeznawania w wierze. Codziennie wybierz 

sobie konkretną sytuację i zapytaj: „Jezu, co Ty byś zrobił na moim miejscu?”, Ta prosta modlitwa otwie-
ra nas na Bożą łaskę i zmienia nasze myślenie. Pismo Święte poleca nam przemieniać się przez odna-
wianie umysłu. Przy odrobinie cierpliwości i praktyki z czasem nauczymy się rozeznawać, co jest „dobre, 
co Bogu miłe i co doskonałe” w każdej sytuacji naszego życia.
„Panie, rozjaśnij mój umysł. Naucz mnie myśleć tak, jak Ty myślisz”.

wincji w obawie przed gniewem 
rodziców i ich zemstą na jezuitach 
w Wiedniu. Mając jednak od miej-
scowych przełożonych bardzo do-
bre  rekomendacje,  skierował  go 
wraz z dwoma młodymi zakonnika-
mi do Rzymu z listem polecającym 
do  generała.  Droga  była  długa 
i uciążliwa. Stanisław z towarzysza-
mi odbywał ją przeważnie pieszo. 
Dotarli tam 28 października 1567 r.
Stanisław został przyjęty do no-

wicjatu,  który  znajdował  się  przy 
kościele św. Andrzeja. Było z nim 
wtedy około 40 nowicjuszów, w tym 
czterech Polaków. Rozkład  zajęć 
nowicjatu był prosty: modlitwy, pra-
ca  umysłowa  i  fizyczna,  posługi 
w domu i w szpitalach, konferencje 
mistrza  nowicjatu  i  przyjezdnych 
gości,  dyskusje  na  tematy  życia 
wewnętrznego i kościelnego. Sta-
nisław  rozpoczął  nowicjat  pełen 
szczęścia, że nareszcie spełniły się 
jego marzenia. Ojciec  jednak po-
stanowił za wszelką cenę go stam-
tąd wydostać. Wykorzystał w  tym 
celu  wszystkie  możliwości.  Do 
Stanisława wysłał list, pełen wymó-
wek  i gróźb. Za poradą przełożo-
nych Stanisław odpisał ojcu, że ten 

powinien  raczej dziękować Bogu, 
że wybrał jego syna na swoją służ-
bę. W  lutym  1568  r.  Stanisław 
przeniósł się z kolegium jezuitów, 
gdzie mieszkał przełożony general-
ny zakonu, do domu św. Andrzeja 
na Kwirynale, w którym pozostał do 
śmierci. Swoim wzorowym życiem, 
duchową dojrzałością  i  rozmodle-
niem  budował  całe  otoczenie. 
W pierwszych miesiącach 1568 r. 
Stanisław  złożył  śluby  zakonne. 
Miał wtedy zaledwie 18 lat. W pro-
stocie serca, w uroczystość św. Wa
wrzyńca  (10  sierpnia)  napisał  list 
do Matki  Bożej  i  schował  go  na 
swojej piersi. Przyjmując tego dnia 
Komunię  świętą  prosił  św. Waw-
rzyńca, aby uprosił mu u Boga ła-
skę śmierci w święto Wniebowzię-
cia.  Prośba  została wysłuchana. 
Wieczorem tego samego dnia po-
czuł  się  bardzo  źle.  13  sierpnia 
gorączka nagle wzrosła. Przenie-
siono go do infirmerii. 14 sierpnia 
męczyły Stanisława mdłości. Wy-
stąpił  zimny pot  i  dreszcze,  z ust 
popłynęła  krew. Była  późna  noc, 
kiedy zaopatrzono go na drogę do 
wieczności. Prosił, aby go położono 
na  ziemi. Prośbę  jego  spełniono. 

Przepraszał wszystkich. Kiedy mu 
dano do ręki różaniec, ucałował go 
i wyszeptał: „To jest własność Naj-
świętszej Matki”. Zapytany, czy nie 
ma jakiegoś niepokoju, odparł, że 
nie,  bo ma ufność w miłosierdziu 
Bożym  i  zgadza  się  najzupełniej 
z wolą Bożą. Nagle w pewnej chwi-
li,  jak  zeznał  naoczny  świadek, 
kiedy Stanisław modlił  się,  twarz 
jego  zajaśniała  tajemniczym bla-
skiem.  Kiedy  ktoś  zbliżył  się  do 
niego, by zapytać, czy czegoś nie 
potrzebuje, odparł, że widzi Matkę 
Bożą z orszakiem świętych dziewic, 
które  po  niego  przychodzą.  Po 
północy 15 sierpnia 1568  r. prze-
szedł do wieczności. Kiedy podano 
mu obrazek Matki Bożej, a on nie 
zareagował na to uśmiechem, prze-
konano się, że cieszy się już oglą-
daniem Najświętszej Maryi Panny 
w  niebie.
Jego kult zrodził się natychmiast 

i  spontanicznie. Wieść  o  śmierci 
świętego Polaka rozeszła się szyb-
ko po Rzymie. Starsi ojcowie przy-
chodzili  do  ciała  i  całowali  je  ze 
czcią. Wbrew zwyczajowi  zakonu 
ustrojono je kwiatami. Z polecenia 
św. Franciszka Borgiasza, genera-
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ła zakonu, ciało Stanisława złożono 
do drewnianej trumny, co również 
w owych czasach było wyjątkiem. 
Także na polecenie generała ma-
gister nowicjatu napisał o Stanisła-
wie krótkie wspomnienie, które ro-
zesłano  po  wszystkich  domach 
Towarzystwa Jezusowego. Ojciec 
Warszewicki ułożył dłuższą biogra-
fię  Stanisława. W  dwa  lata  po 
śmierci  współbracia  udali  się  do 
przełożonego domu nowicjatu, aby 
pozwolił im zabrać ze sobą relikwię 
głowy Stanisława. Kiedy  otwarto 
grób, znaleziono ciało nienaruszo-
ne. Proces kanoniczny trwał jednak 

długo. W  latach  16021604 Kle-
mens VII zezwolił na kult. 18 lutego 
1605 r. Paweł V zezwolił na wnie-
sienie  obrazu Stanisława  do  ko-
ścioła św. Andrzeja w Rzymie oraz 
na  zawieszenie  przed nim  lampy 
i wotów; w 1606 r. ten sam papież 
uroczyście zatwierdził  tytuł błogo-
sławionego. Uroczystości  beatyfi-
kacyjne odbyły się najpierw w Rzy-
mie w domu św. Andrzeja, a potem 
w Polsce. Był to pierwszy błogosła-
wiony Towarzystwa  Jezusowego. 
Klemens X zezwolił zakonowi jezu-
itów w roku 1670 na odprawianie 
Mszy świętej  i brewiarza o Stani-
sławie w dniu 13 listopada. W roku 
1674 tenże papież ogłosił bł. Sta-
nisława jednym z głównych patro-
nów Korony Polskiej  i Wielkiego 
Księstwa Litwy. Dekret  kanoniza-
cyjny wydał Klemens XI w 1714 r. 
Jednak z powodu śmierci papieża 
obrzędu  uroczystej  kanonizacji 
dokonał dopiero Benedykt XIV 31 
grudnia  1726  r. Wraz  z  naszym 
Rodakiem chwały świętych dostąpił 
tego dnia również św. Alojzy Gon-
zaga  (+  1591).  Jan  XXIII  uznał 

św. Stanisława szczególnym patro-
nem młodzieży polskiej.
Relikwie Świętego  spoczywają 

w kościele św. Andrzeja na Kwiry-
nale  w  Rzymie.  Św.  Stanisław 
Kostka  jest  patronem Polski  od 
1671 r. i Litwy, archidiecezji łódzkiej 
i warszawskiej oraz diecezji płoc-
kiej,  a  także  Gniezna,  Lublina, 
Lwowa,  Poznania  i  Warszawy; 
oręduje także za studentami i no-
wicjuszami  jezuickimi,  a  także  za 
polską młodzieżą.
Św. Stanisławowi Kostce przypi-

suje się zwycięstwo Polski odnie-
sione nad Turkami pod Chocimiem 
w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, 
jezuita, widział św. Stanisława na 
obłokach,  jak  błagał Matkę Bożą 
o pomoc. Król Jan Kazimierz przy-
pisywał  orędownictwu  Świętego 
zwycięstwo odniesione pod Bere-
steczkiem (1651).
W ikonografii św. Stanisław Kost-

ka przedstawiany jest w stroju jezu
ity. Jego atrybutami są: anioł poda-
jący mu Komunię, Dziecię Jezus na 
ręku, krucyfiks, laska pielgrzymia, 
lilia, Madonna, różaniec.

1) Nie kocham Cię za to kim jesteś – ale za to jaki jesteś, kiedy przebywam z Tobą.
2) Nikt nie zasługuje na Twoje łzy – a ten kto na nie zasługuje na pewno nie doprowadzi Cię do płaczu.
3) Jeżeli ktoś nie kocha Cię tak jakbyś chciała – nie oznacza to, ze nie kocha Cię On z całego serca i ponad 
życie.

4) Prawdziwy przyjaciel jest z Tobą na dobre i na złe.
5) Najbardziej odczujesz brak takiej osoby, kiedy będziesz siedziała obok niej i będziesz wiedziała, że Ona 
nigdy nie będzie Twoja.

6) Nigdy nie przestawaj się uśmiechać – nawet jeśli jesteś smutna, ponieważ nigdy nie wiesz, kto może się 
zakochać w Twoim uśmiechu.

7) Być może dla świata jesteś tylko człowiekiem – ale dla niektórych ludzi jesteś całym światem.
8) Nie trać czasu z kimś, kto nie ma go, aby go spędzać z Tobą.
9) Być może Bóg chciał, abyś poznał wielu złych ludzi – zanim poznasz tę dobrą, abyś mógł ją rozpoznać, 
kiedy ona się w końcu pojawi.

10) Nie płacz – że coś się skończyło, tylko uśmiechaj się – że ci się to przytrafiło.
11) Zawsze znajdzie się ktoś, kto Cię skrytykuje. Zdobywaj zaufanie ludzi i uważaj na tych, których zaufanie 

już straciłeś.
12) Stań się lepszym człowiekiem i zanim poznasz kogoś, upewnij się – że znasz siebie i że nie będziesz 

chciał być taki – jak On chce ale będziesz sobą.
13) Nie biegnij za szybko przez życie, bo najlepsze rzeczy zdarzają się nam wtedy, gdy najmniej się ich spo-

dziewamy.
Podsumowanie: Wszystko co nam się przytrafi – dzieje się zawsze z jakiegoś powodu.
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Niedziela, 10 września
Ciebie, o synu człowieczy, wyznaczyłem na stróża domu Izraela. (Ez 33,7)

Ten sam Bóg, który wyznaczył proroka Ezechiela na stróża domu Izraela, wyznaczył także wszystkich 
rodziców na stróżów swoich własnych domów, czyli swoich rodzin. Ich rolą, podobnie jak w przypadku 
proroka, jest słuchanie Boga, umacnianie swoich dzieci, przestrzeganie ich przed grzechem i wspieranie 
w prowadzeniu takiego życia, jakie jest miłe Panu. I nie jest to tylko i wyłącznie powołanie rodziców. Bóg 
chce, żebyśmy wszyscy czuwali nad sobą nawzajem!
Bycie stróżem bywa czasami przytłaczające. Samo słowo „stróżować” oznacza strzec i chronić. Odno-

si się to przede wszystkim do rodziców, którym Bóg powierzył doczesne i wieczne dobro ich dzieci. Czy 
ktokolwiek z nas jest w stanie udźwignąć tak wielką odpowiedzialność?
Tak, jeśli będziemy się modlić. Rodzice zdają sobie sprawę, że nie są w stanie kontrolować wszystkie-

go w życiu swoich dzieci. Wpływ  ich oddziaływania  jest ograniczony, zwłaszcza gdy dzieci dorastają 
i zaczynają samodzielne życie. Nieograniczona  jest  jednak moc modlitwy! Nawet gdy w życiu  twoich 
bliskich źle się dzieje, nie trać nadziei, nie ustawaj w modlitwie za nich i stale od nowa powierzaj ich Bogu.
Wstawianie się do Boga za swoją rodziną nie jest stratą czasu. Twoja lista może być dosyć długa, jeśli 

umieścisz na niej również swoje rodzeństwo czy wnuki. Spróbuj jednak modlić się za każdego z nich po 
imieniu, polecając Bogu konkretne intencje. Następnie powierz Bogu ich wszystkich: „Panie, chroń i pro-
wadź moją rodzinę. Błogosław im wszystkim i chroń ich od zła. Napełnij ich swoim pokojem i miłością”.
Jak skuteczna jest modlitwa stróża? Zapytaj Jezusa. W noc przed śmiercią modlił się On nie tylko o siłę 

do zniesienia męki, ale także o opiekę nad swoimi uczniami. Modlił się za nas wszystkich. Dziś, dwa ty-
siące lat później, wciąż doświadczamy owoców tej modlitwy.
Naśladuj więc Jezusa, wielkiego Stróża swego Kościoła. Powierzaj swoją rodzinę trosce Ojca niebie-

skiego. Bóg cię nie zawiedzie.
„Panie, pomóż mi czuwać nad moją rodziną. Ufam Twojej opiece”.

Bóg posłał mnie, bym głosił Dobrą Nowinę
Mam 26 lat. Jestem z Warszawy. 

Pochodzę  z  katolickiej  rodziny  – 
mam wspaniałą mamę i ojca alko-
holika.  Jako dziecko  trenowałem, 
chciałem  być  sportowcem,  poje-
chać  na  igrzyska  olimpijskie. Ale 
potem  coś  się  zaczęło we mnie 
buntować. Autorytetem  stali  się 
koledzy. Pojawił się alkohol, papie-
rosy, imprezy, pierwsze kradzieże. 
Po  gimnazjum  rzuciłem  szkołę. 
Zacząłem brać narkotyki i handlo-
wać nimi. W wieku 18  lat  trafiłem 
na pół roku do więzienia. Po wyj-
ściu na wolność wróciłem do daw-
nych  znajomych. Handlowaliśmy 
narkotykami, ćpaliśmy, jeździliśmy 
do Niemiec, bawiliśmy się.
Zacząłem  jednak  odczuwać 

pustkę w  sercu. To wszystko,  co 
robiłem i co mi imponowało, prze-
stawało mieć sens. Pewnego razu 
pojechałem z moim przyjacielem i 
jego dziewczyną nad morze. Gdy 
stamtąd wracaliśmy, przyszła mi do 
głowy myśl,  że  poszedłbym  na 
pielgrzymkę. Powiedziałem  to  na 

głos mojemu  przyjacielowi,  a  on 
mnie wyśmiał. Powiedział, że ja to 
mogę najwyżej po flaszkę do skle-
pu polecieć. Pamiętam te słowa do 
dzisiaj i sposób, w jaki on to powie-
dział. A  jestem osobą  przekorną: 
jak ktoś mi mówi, że coś jest białe, 
to ja mu udowodnię, że jest czarne. 
Jak  ktoś mi mówi,  że  czegoś nie 
zrobię, to ja właśnie to zrobię.
Postanowiłem  więc  pójść  na 

pielgrzymkę  do  Częstochowy. 
Wstydziłem się  iść z Pielgrzymką 
Warszawską, bo myślałem, że ktoś 
mnie  zobaczy, wyśmieje  i  będzie 
obciach, dlatego poszedłem z gó-
ralami.  Podczas  tej  pielgrzymki 
doświadczyłem pierwszy raz bez-
interesownej miłości  ludzi,  którzy 
mnie  przyjęli,  nic  ode mnie  nie 
chcąc. Poprzez tych ludzi doświad-
czyłem miłości Pana Boga. Czu-
łem,  że Bóg  jest. Bo niemożliwe, 
żeby ludzie sami z siebie byli tacy 
dobrzy.  Podczas  tej  pielgrzymki 
poszedłem  po  raz  pierwszy  do 
szczerej spowiedzi. To było w Czer-

nej. Wstydziłem się, bałem się też, 
że  jak powiem księdzu wszystkie 
moje grzechy, to pójdzie na policję 
albo zgłosi to do prokuratury i trafię 
z powrotem do więzienia. Bałem się 
tego. Ale podczas Mszy w Czernej 
bp Ryś mówił kazanie, które bardzo 
mnie poruszyło, i postanowiłem, że 
jednak pójdę do spowiedzi. Półtorej 
godziny opowiadałem kapłanowi w 
konfesjonale o swoim życiu. To było 
niesamowite uczucie. Czułem się 
po spowiedzi taki lekki. Poczułem 
po raz pierwszy, że Pan Bóg prze-
bacza, że  jest miłosierny,  i wtedy 
zapragnąłem zmienić swoje życie. 
Nie  bardzo  wiedziałem  jak,  ale 
bardzo chciałem.
Po powrocie  z  pielgrzymki wy-

trzymałem  dwa  tygodnie.  Potem 
powrót do kolegów i robiłem dalej 
to  samo. Przyszedł  taki  czas,  że 
zacząłem się rozglądać po moich 
znajomych. Patrzyłem, jak wygląda 
ich  życie.  Uświadomiłem  sobie 
wtedy, że moje życie będzie wyglą-
dać tak: albo ja kogoś zabiję i trafię 
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na resztę życia do więzienia, albo 
ktoś mnie zabije i nie będzie mnie, 
albo  będę  tzw.  „wieczniakiem”, 
czyli po prostu od wyroku do wyro-
ku. Stwierdziłem, że takie życie nie 
ma sensu, że to nie jest to, czego 
pragnąłem. Przecież miałem być 
sportowcem. Kiedyś śmiałem się z 
ludzi, którzy całymi dniami stali pod 
blokiem. Uważałem, że sport mnie 
od tego ratuje, a stałem się taki sam 
jak ci, z których się śmiałem.
Zacząłem  szukać.  Poszedłem 

znów na pielgrzymkę i znów po tej 
pielgrzymce  postanowiłem,  że 
zmieniam swoje życie, ale wytrzy-
małem tym razem tydzień. Byłem 
załamany, nie chciałem żyć.
Chciałem,  żeby mnie  zamknęli 

do więzienia. Podczas  jakiejś  im-
prezy zażywałem narkotyki wprost 
na  ulicy....  Naprawdę  chciałem, 
żeby mnie zamknęli. Zdesperowa-
ny pojechałem w góry – bo tam jest 
bliżej Pana Boga. Podczas Mszy z 
muzyką  góralską  siedziałem  w 
ostatniej  ławce  i  strasznie  płaka-
łem. Modliłem  się:  „Panie Boże, 
jeżeli naprawdę jesteś, to Ty zmień 
moje życie, bo ja już naprawdę nie 
daję  rady.  Jeżeli mnie  kochasz, 
jeżeli  jesteś,  to Ty coś zrób, boja 
nie mam żadnego pomysłu”. Po raz 
pierwszy wtedy  poprosiłem Pana 
Boga, żeby to On coś zrobił w moim 
życiu, a nie ja sam.
Długo nie musiałem czekać. Za-

dzwonił do mnie chłopak, którego 
kiedyś  poznałem.  Powiedziałem 
mu,  że  coś  chciałbym  zmienić w 
moim życiu, a on zaprosił mnie na 
warsztaty Talitha Kum do wspólno-
ty Przymierze Miłosierdzia. Posze-
dłem.  Zobaczyłem  ludzi,  którzy 
wydawali mi  się chorzy psychicz-
nie,  ludzi  z  innego  świata.  Byli 
uśmiechnięci,  tańczyli,  skakali, 
wariowali, a  ja przyszedłem na te 
warsztaty z bagażem przegranego 
życia, życia które nie ma sensu, z 
uczuciem, że najchętniej bym się 
urodził jeszcze raz. Nie zobaczyłem 
tam Pana Jezusa, nie miałem ob-
jawień, nic się takiego nie zadziało 
prócz tego, że byłem wkurzony, że 
ci  ludzi  są  tacy uśmiechnięci. Ale 
cały  czas  coś mi mówiło,  żebym 

tam został, żebym został do końca. 
I faktycznie, Duch Święty działał z 
mocą. Nie miałem spoczynków, nie 
mówiłem językami, nie prorokowa-
łem, ale Duch Święty przemieniał 
moje  serce, moje myślenie, mój 
rozum.
W niedzielę po tych rekolekcjach 

miałem  jechać  do Niemiec,  żeby 
kraść.  I  znakiem działania Ducha 
Świętego było to, że postanowiłem 
nie jechać. Powiedziałem koledze, 
z którym byłem umówiony, że nie 
chcę jechać, nie wnikając w szcze-
góły.  Powiedział,  że OK,  nie ma 
problemu. Bardzo  się  obawiałem 
tego, że będzie mi robił wyrzuty, bo 
dotąd  zawsze  jeździliśmy  razem. 
Wstałem w  poniedziałek  rano  i 
czułem coś niesamowitego. Miałem 
w sobie radość. Chciało mi się żyć. 
Pojechałem do kościoła, w którym 
– jak wiedziałem – w każdą środę 
spotyka się wspólnota Przymierze 
Miłosierdzia.  Chciałem  chociaż 
zobaczyć, dokąd mam przyjechać 
w środę, żeby znów doświadczyć 
bliskości Pana Boga,  żeby  znów 
spotkać  się  z  tymi  ludźmi  i  być  z 
nimi. We wtorek ktoś zadzwonił do 
mnie  z  informacją,  że  zatrzymali 
tego mojego kolegę, z którym nie 
pojechałem do Niemiec. Pomyśla-
łem, że to Pan Bóg mnie uratował. 
Gdybyśmy tam byli we dwóch, na 
pewno ja też trafiłbym do więzienia. 
Uświadomiłem sobie, że Pan Bóg 
naprawdę  jest,  że  zawalczył  o 
mnie,  że  chce mi  pomóc,  chce, 
żebym zmienił swoje życie. Że  to 
On chce je zmienić. Postanowiłem 
wtedy ostatecznie zerwać ze sta-
rym życiem. Ale to nie ja z nim ze-
rwałem, zrobił to za mnie Pan Bóg. 
Ja nie byłem w stanie.
Zadzwonił do mnie chłopak, od 

którego brałem narkotyki, który był 
moim szefem. Byłem przestraszo-
ny.  „Kurcze, czego on znów chce 
ode mnie? Ja chcę z tym skończyć, 
a  on  do mnie  dzwoni  i  chce  się 
spotkać”. Umówiłem się z nim na 
to spotkanie, przyjechałem, a on mi 
mówi:  „Słuchaj,  Kuba,  jesteśmy 
kolegami, jeżeli ty chcesz zmienić 
swoje życie,  to nic nas nie dzieli. 
Rozlicz się z tego, co jest, i nic cię 

przy mnie  nie  trzyma,  ty możesz 
przestać to robić”. Byłem w takim 
szoku, że nie wiedziałem, co mam 
powiedzieć. On nie wiedział, że ja 
byłem  na  tych  warsztatach,  nie 
wiedział,  co  się we mnie  działo. 
Sam wyszedł  z  taką  inicjatywą. 
Wtedy  po  raz  drugi  przekonałem 
się,  że  Pan Bóg  naprawdę  jest. 
Postanowiłem zaufać Mu. Zaczą-
łem się modlić, chodzić na spotka-
nia wspólnoty. To był piękny czas 
odczuwania bliskości Pana Boga. 
Dostawałem coś, czego wcześniej 
nigdy nie miałem.
Jak już mówiłem, jestem człowie-

kiem, który robi wszystko na prze-
kór. Do tej pory jeździłem samocho-
dem  bez  prawa  jazdy. Ale  teraz 
byłem we wspólnocie  i  chciałem 
mieć prawo jazdy. Mówię: „Panie 
Boże, ja chcę żyć w zgodzie z Tobą. 
Na pewno ten egzamin na prawo 
jazdy  zdam”. Pojechałem –  i  nie 
zdałem, a od czterech lat przecież 
jeździłem... Byłem wściekły: „No jak 
to, Panie Boże,  jak Ty to w ogóle 
rozumiesz,  przecież  ja  chcę  do-
brze, zgodnie z przepisami, zgod-
nie z Twoją wolą, a Ty mi nie po-
zwalasz”.  Przejeżdżałem wtedy 
przez  Bródno  i  przypomniałem 
sobie, jak na spotkaniu wspólnoty 
mówili, że są tam takie siostry, któ-
re zajmują się bezdomnymi i można 
do nich przyjść, żeby im pomagać 
i modlić się z nimi. Byłem niedale-
ko, więc pojechałem tam – i przez 
rok chodziłem codziennie.
Od tych bezdomnych ludzi uczy-

łem się wszystkiego. Zapisałem się 
do szkoły, a oni mnie przygotowali 
do matury z angielskiego. Pozna-
łem tam ludzi, dla których nieważne 
było  to,  że  nie mieli  nic,  dla  nich 
wartością był drugi człowiek. Cze-
goś takiego wcześniej nie znałem. 
Dla mnie  liczyły  się  tylko  rzeczy 
materialne. Pan Bóg mnie przemie-
niał przez tę posługę u nich. Cho-
dząc tam, nie czułem, że ja im po-
magam,  tylko  że  oni  pomagają 
mnie. Wydawało mi się wcześniej, 
że bezdomni  to alkoholicy,  którzy 
sami wybrali  takie  życie.  Nie  do 
końca tak jest. Często za tymi ludź-
mi stoją ciężkie historie. Patrzenie 
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Niedziela, 17 września
Panie, ile razy mam przebaczyć? (Mt 18,21)

W swojej pierwszej homilii po wyborze na Ojca Świętego papież Franciszek głosił: „Najmocniejszym 
orędziem Pana  jest miłosierdzie”  (17 marca, 2013). Od  tego dnia wiele  razy powtarzał  tę wspaniałą 
prawdę, że miłosierdzie Boże nie ma granic. Problemem bezdusznego sługi z dzisiejszej Ewangelii oka-
zało się to, że jego miłosierdzie miało wąskie, ściśle określone granice, których absolutnie nie potrafił 
przekroczyć.
Jak wielkie jest miłosierdzie Boga? Żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, zastanówmy się najpierw, 

czym byłoby nasze życie bez miłosierdzia. Wyobraź sobie świat pozbawiony czułości, przebaczenia, 
współczucia. Wyobraź sobie, że żyjesz spętany własnym grzechem i egoizmem, bez nadziei wyzwolenia.
A teraz pomyśl – Bóg poświęca samego siebie, aby cię ocalić,  i daje ci obietnicę życia wiecznego 

w niebie. Tak wielkie jest Jego miłosierdzie i tak potężna Jego miłość.
Czy poruszeni głębią miłości Boga możemy uczynić cokolwiek innego, niż skłonić się przed Nim w ad-

oracji i okazać tę samą miłość i miłosierdzie otaczającym nas ludziom? Miłosierdzie nie jest abstrakcyjną 
ideą. To konkretna rzeczywistość. Nie są to tylko miło brzmiące słowa. Nie jest to orędzie, którym może-
my żyć od czasu do czasu, kiedy to nam dogadza. Boże miłosierdzie ma kształtować nasze myślenie 
i postępowanie względem siebie nawzajem. Ma być naszą cechą charakterystyczną w świecie, w którym 
króluje zadufanie w sobie, niezgoda i brak przebaczenia. To dzięki niemu możemy ukazywać innym miłość 
Bożą i zachęcać ich, by sami jej zakosztowali.
Piotr  zapytał  Jezusa:  „Panie,  ile  razy mam przebaczyć?”. Szukał  jakiejś granicy, po przekroczeniu 

której będzie wreszcie wolny. Pytał o przepisy i zasady. Ale dla tego, kto zakosztował głębi Bożego mi-
łosierdzia, reguły i granice przestają się liczyć. Obyśmy wszyscy dziś jeszcze pełniej zakosztowali  Bożego 
miłosierdzia, a przez to sami stali się bardziej miłosierni.
„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że ogarniasz mnie swoją miłością. Panie, pomóż mi być miłosiernym”.

na nich  i  rozmowy z nimi zaczęły 
przemieniać moje myślenie.
Wspólnota Przymierze Miłosier-

dzia jest wspólnotą ewangelizacyj-
ną. Poproszono mnie, żebym po-
szedł z nimi do więzienia. Powie-
działem, że nigdy w życiu tego nie 
zrobię,  bo  nie  chcę  spotkać  tam 
moich znajomych. Koledzy z osie-
dla i tak już mówili, że jestem na-
wiedzony, że przyćpałem, wołali na 
mnie „wielebny” albo „pastor”. Do 
tej pory zresztą tak na mnie mówią. 
Naśmiewali  się  ze mnie,  ale  to 
czego  doświadczyłem  podczas 
warsztatów, dawało mi siły do wy-
trwania przy Panu Bogu. Tak więc 
nie chciałem iść ewangelizować do 
więzienia, ale kolega ze wspólnoty 
nie  ustępował:  „Chodź, Kuba,  to 
chociaż pod bramą się pomodlisz”. 
Spisał  ode mnie  numer  dowodu, 
żeby mnie zgłosić  i dostać zgodę 
na wejście  do więzienia,  gdybym 
zmienił zdanie. Powiedziałem: „Nie 
wchodzę”. Ale  jednocześnie mia-
łem poczucie, że to Pan Bóg daje 
mi okazję, żeby opowiedzieć się po 
Jego  stronie,  pokazać,  że  chcę, 
żeby On dalej prowadził moje

życie. Pamiętam, jak siedziałem 
wtedy w samochodzie i jeszcze 15 
minut przed wejściem do więzienia 
mówiłem, że nie pójdę. Ale pomy-
ślałem: „Panie Boże, Ty wszystko 
możesz,  jeżeli  mam  tam  kogoś 
spotkać, to trudno” – i poszedłem. 
Nie spotkałem tam żadnego znajo-
mego, ale to wydarzenie mnie od-
mieniło. To  był  kolejny  kluczowy 
moment w moim życiu, kiedy po-
wiedziałem Bogu „tak”, a On dał mi 
jeszcze znacznie więcej.
Byłem wtedy  neofitą,  który  do-

świadczył miłości i chciał ją dawać 
każdemu. Chodziliśmy ewangelizo-
wać na dworce do bezdomnych, do 
poprawczaków,  do więzień.  Pra-
gnąłem tym ludziom, takim samym 
jak ja, mówić, że Pan Bóg jest, że 
można żyć inaczej. Chodziłem co-
dziennie. W tym czasie skończyłem 
liceum,  zdałem maturę. Pan Bóg 
zrobił po prostu coś niesamowite-
go. Nigdy w życiu nie przypuszcza-
łem, że będę miał maturę!
Przyszedł czas, kiedy trzeba było 

stanąć twardo na nogach, przestać 
bujać w  obłokach  i  iść  do  pracy. 
Zacząłem szukać pracy, ale nic nie 

mogłem znaleźć. Poszedłem, pa-
miętam,  na Mszę  do  św. Anny  i 
mówię:  „Panie  Boże,  potrzebuję 
pracy, nie mam już pieniędzy”. Gdy 
wyszedłem z  kościoła,  zadzwonił 
telefon. Chłopak ze wspólnoty py-
tał, czy nie znam kogoś, kto szuka 
pracy. Mówię: „No właśnie ja szu-
kam”. Zacząłem więc pracować w 
firmie u kolegi ze wspólnoty. To był 
wspaniały czas. Jeździliśmy często 
za granicę po części samochodo-
we, modliliśmy  się  razem –  rano 
przed pracą, także w czasie jazdy 
samochodem. Pan Bóg był obecny 
podczas tej pracy.
Ponieważ miałem maturę, zaczą-

łem się zastanawiać nad studiami. 
Myślałem,  żeby  iść  na misjologię 
albo  na  teologię,  no  bo  przecież 
chciałem być  „świętszy od papie-
ża”. Ktoś mnie zapytał: „No dobra, 
ale z czego będziesz żył?”. Zaczą-
łem się wtedy rozglądać po moich 
znajomych  i okazało się, że dwie 
koleżanki  pracują w  telewizji.  Za-
chęcony przez nie, postanowiłem 
zdawać do szkoły  filmowej. Z  ich 
pomocą  przygotowałem  teczkę  z 
moimi zdjęciami. Ku mojemu zdu-
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mieniu  zostałem  przyjęty  na wy-
dział  reżyseria, montaż  filmowy. 
Nigdy w życiu nie miałem kamery 
w ręku, nie miałem pojęcia, jak to 
się robi.
Postawiłem  sobie  za  cel,  żeby 

skończyć tę szkołę. Prosiłem Pana 
Boga, aby mi w tym pomógł, jeżeli 
to jest Jego wolą. A Pan Bóg przez 
tę szkołę pokazywał mi moje pasje, 
moje talenty, to, czego ja nigdy w 
sobie nie dostrzegałem. Zacząłem 
poznawać nowych ludzi, robić fajne 
rzeczy. Okazało  się,  że  potrafię 
tworzyć,  robić coś z niczego, wy-
myślać  jakieś  rzeczy.  Że  ta moja 
wybujała  fantazja,  która  kiedyś 
prowadziła mnie na manowce, te-
raz bardzo się przydaje.
Podczas studiów przeżyłem wie-

le kryzysów. Kiedy nie miałem się 
z czego utrzymać, wyjechałem do 
Anglii, żeby trochę zarobić. Przez 
miesiąc nie mogłem znaleźć pracy, 
a kiedy w końcu ją znalazłem, skoń-
czyły mi się pieniądze. Zostały tylko 
3 funty. Zacząłem się modlić: „Pa-
nie Boże,  co mam  robić? Przyje-
chałem do Anglii, wydawało mi się, 
że  to  jest  zgodne  z Twoją wolą. 
Znalazłem pracę, ale nie mam na 
bilet. Nie dam rady przejść na pie-
chotę trzech stref metra, zdążyć na 
piątą rano i pracować cały dzień”. 
I  tak modliłem  się,  uwielbiałem 
Boga  w  tym  wszystkim.  Potem 
wyszedłem do ogrodu, żeby zapa-
lić. Zobaczyła mnie sąsiadka i po-
prosiła,  żebym skosił  jej  trawę. A 
trawnik był rozmiarów metr na dwa. 
Zrobiłem to w 20 minut. Sąsiadka 

dała mi 20 funtów, dokładnie tyle, 
ile potrzebowałem na  tygodniowy 
bilet w Londynie. Przez takie małe 
cuda, które Pan Bóg robił w moim 
życiu, upewniałem się, że On jest i 
że troszczy się o mnie.
Po powrocie do Polski wróciłem 

do starej pracy u kolegi i bardzo się 
frustrowałem tym, że nie pracuję w 
zawodzie,  nie  zarabiam za dużo. 
Chociaż praca była fajna i bardzo 
ją lubiłem, jednak czułem, że to nie 
jest to. Zrezygnowałem więc z niej 
i postanowiłem wybrać się na piel-
grzymkę do Częstochowy, znów z 
góralami, żeby modlić się o nową 
pracę. W pociągu spotkałem zna-
jomych z Przymierza Miłosierdzia, 
którzy  jechali  na  pielgrzymkę  do 
Medjugorie.  Zapytałem organiza-
torkę, moją koleżankę, czy jest ja-
kieś wolne miejsce. Ona zadzwo-
niła do księdza  i  dowiedziała  się, 
że właśnie jedno się zwolniło, po-
nieważ  jakiś  ksiądz  zrezygnował. 
Zaliczka  jest wpłacona, więc  jeśli 
chcę, mogę bardzo mało dopłacić 
i jechać z nimi. To było coś, o czym 
nawet nie marzyłem, choć oczywi-
ście bardzo chciałem tam pojechać. 
Wyjazd do Medjugorie był najgor-
szym wyjazdem w moim  życiu. 
Wtedy Pan Bóg rozwalił mi wszyst-
ko. Rozstałem się  z  dziewczyną, 
nie miałem pracy. Było tam strasz-
nie  gorąco,  rozchorowałem  się, 
zresztą nie ja jeden, wszyscy mie-
liśmy problemy z żołądkiem – to był 
po prostu dramat. A jednak teraz, 
gdy  na  to  patrzę  z  perspektywy, 
widzę,  że  był  to  najwspanialszy 

wyjazd w moim  życiu.  Pan  Bóg 
uczył mnie zaufania, pytał, czy chcę 
iść za Nim, tak jak On będzie mnie 
prowadził.
Po powrocie z Medjugorie mówi-

łem sobie: „Dobra, tyle wycierpia-
łem w  tym Medjugorie,  to pewnie 
zaraz  dostanę  pracę”. Wysłałem 
chyba  z milion CV,  a  przez  dwa 
miesiące odebrałem zaledwie dwa 
telefony. Nie zostałem zaproszony 
na  żadną  rozmowę  o  pracę,  po 
prostu  nic  się  nie  działo.  Byłem 
rozgoryczony, miałem żal do Pana 
Boga. Wtedy zadzwonił telefon. Nie 
wierzyłem. Dzwonił naczelny pew-
nego portalu internetowego i zapro-
sił mnie na rozmowę. Podczas tej 
rozmowy byłem dla niego strasznie 
niemiły, bo w ogóle nie wierzyłem, 
że on  chce mnie  zatrudnić. Tym-
czasem  zatrudnił mnie  i  okazało 
się, że nie mogłem znaleźć lepsze-
go miejsca na rozwój swoich umie-
jętności, nauczenie się, jak funkcjo-
nuje świat medialny. Zrozumiałem, 
że  to miejsce Pan Bóg  dla mnie 
przygotował.  Specjalnie  chciał, 
żebym poczekał  na  tę  pracę. Po 
roku skończyłem studia i dostałem 
pracę w telewizji.
Pan Bóg mnie  dalej  prowadzi. 

Pracuję jako montażysta. Ta praca 
jest moją pasją. Jak mam wolne, to 
brakuje mi czegoś. Po prostu bar-
dzo lubię to robić, ta praca sprawia 
mi niesamowitą frajdę.
Cały czas jestem we wspólnocie 

Przymierze Miłosierdzia, posługuję, 
głoszę. Gdzie mnie poślą, tam idę.

Kuba

Michałowa poleca

Składniki:
• 5 jaj
• 25 dkg mąki pszennej
• 20 dkg cukru
• 1 łyżeczka proszku 

do pieczenia
• 0,5 szklanki oleju
• 0,5 szklanki wody gazowanej

• 4 łyżeczki kakao
• 0,5 tabliczki czekolady 

gorzkiej

Masa serowa:
• 0,5 kg mielonego sera
• 10 dkg cukru
• 1 op. budyniu waniliowego

CIASTO PODUSZECZKA
Przygotowanie:
Czekoladę rozpuścić na łaźni wodnej i pozostawić do schłodzenia. Jaja zmik-
sować z cukrem, następnie dodać roztopioną czekoladę, olej i wodę gazowa-
ną, ciągle miksując. Do masy jajecznej dodać mąkę wymieszaną z proszkiem 
i kakao, i delikatnie wymieszać do połączenia składników. Całość przenieść na 
blachę wyłożoną papierem do pieczenia Ser zmiksować z suchym budyniem 
i cukrem na jednolitą masę po czym przełożyć do woreczka, odciąć końcówkę 
i wycisnąć na ciasto cienkie paski tworząc kratkę.
Piec w temperaturze 180 stopni około 40 minut. Smacznego!
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Niedziela, 24 września
A co będzie słuszne, dam wam. (Mt 20,4)

Zastanówmy się dziś, na czym polega sprawiedliwość. Gospodarz z przypowieści Jezusa obiecał ro-
botnikom sprawiedliwą zapłatę, ale pod koniec dnia jakby zapomina o tej obietnicy. Przynajmniej tak sądzą 
ci, którzy najęli się jako pierwsi. Ich zdaniem zostali potraktowani niesprawiedliwie. Na ich oczach robot-
nicy, którzy rozpoczęli pracę o wiele później, otrzymali tyle samo pieniędzy, co i oni. Gdzie tu jest spra-
wiedliwość?
Gospodarz jednak kierował się zupełnie inną koncepcją sprawiedliwości. Według niego sprawiedliwość 

polega na daniu każdemu nie tego, na co zasługuje, ale tego, czego potrzebuje. Po przyjściu na rynek za 
każdym razem widział ludzi – mężów, ojców, synów, braci – którzy nie mieli stałego zatrudnienia, a prze-
cież musieli zarobić najedzenie i odzież dla swoich rodzin. Czy mógł przejść obok nich obojętnie? Czy 
mógł myśleć jedynie o swoim zysku?
Oczywiście pracodawcy nie mogą rozdać wszystkich swoich pieniędzy – oni także muszą troszczyć się 

o swoje rodziny. Jednak Jezus nie mówi tu o dobrych praktykach w biznesie, tylko o Bożym poczuciu 
sprawiedliwości.
Dla Boga sprawiedliwość polega na traktowaniu wszystkich, bez wyjątku, z należnym im szacunkiem, 

miłością i troską.
Jakże różni się ta koncepcja od powszechnego wśród nas rozumienia sprawiedliwości! Słyszymy ze-

wsząd, że sprawiedliwość polega na otrzymywaniu  tego, na co się zasłużyło – na wynagradzaniu za 
dobro i karaniu za zło. Jeśli dobrze pracujesz, otrzymasz zapłatę. Jeśli złamiesz zasady, zostaniesz uka-
rany, aby w ten sposób „odpłacić” za to, co zrobiłeś. Chociaż w tych stwierdzeniach nie brak słuszności, 
Boża  sprawiedliwość wykracza poza  logikę  zaciśniętych  pięści,  postępowania wet  za wet. Obejmuje 
również wielkoduszność, miłość, miłosierdzie i współczucie. Bóg w swej sprawiedliwości posunął się aż 
do tego, że dał swojego jedynego Syna, aby wybawi! nas od grzechu i śmierci.
Nasz Ojciec niebieski, jak gospodarz z dzisiejszej przypowieści, proponuje nam zaskakującą – i nieco 

wywrotową – koncepcję sprawiedliwości. Wysławiajmy Go i uwielbiajmy za tak wspaniały dar!
„Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że troszczysz się o wszystkie moje potrzeby”.

Bóg posyła pokornych
Dowiadując się o swoim awansie 

do wymarzonego działu, Łucja była 
niezwykle przejęta. Wiązało się to nie 
tylko z podwyżką, ale także z możli-
wością  pracy  pod  kierownictwem 
jednego z najbardziej podziwianych 
dyrektorów w firmie. O Jerzym mó-
wiono, że  jest wyjątkowo pracowity 
oraz  opanowany w  trudnych  sytu-
acjach,  cieszył  się  również  opinią 
sprawiedliwego  i  troskliwego szefa. 
Łucja  szybko przyzwyczaiła  się  do 
nowych zadań, zaczęła też doceniać 
pozytywną, sprzyjającą pracy atmos-
ferę w swoim dziale. Jerzego widy-
wała  rzadko,  ale  zawsze  sprawiał 
wrażenie  człowieka  szczęśliwego  i 
pełnego pokoju.
Po  kilku miesiącach,  w  pewne 

piątkowe popołudnie, kiedy wszyscy 
szykowali  się  już do wyjścia,  Łucja 
nieoczekiwanie wdała się w rozmowę 
z Jerzym. Była zaskoczona tym, jak 
łatwo  nawiązywał  kontakt.  Bardzo 
szybko w rozmowie pojawi! się temat 
religii i Jerzy zaczął otwarcie dzielić 

się swoją wiarą. Powiedział, że regu-
larnie uczestniczy w cotygodniowych 
spotkaniach modlitewnych w swojej 
parafii i że właśnie podczas takiego 
spotkania kilka lat temu przeżył głę-
bokie doświadczenie bliskości Boga 
–  doświadczenie,  które  całkowicie 
zmieniło  jego  sposób  przeżywania 
wiary. Łucję,  która  także była kato-
liczką,  ale  zarzuciła  praktykowanie 
wiary, historia Jerzego zaintrygowała 
do tego stopnia, że sama kilka razy 
wybrała się na spotkanie modlitewne.
Słuchając  na  tych  spotkaniach 

świadectw innych osób, zaczęła mo-
dlić się codziennie i już wkrótce za-
obserwowała w sobie pewne zmiany. 
Dostrzegli  je  także  jej mąż  i dzieci. 
Częściej się uśmiechała. Miała więcej 
cierpliwości  do dzieci  i  z większym 
dystansem  podchodziła  do  spraw 
domowych. Zaczęła chodzić na nie-
dzielne Msze święte, a nawet prze-
konała  do  tego  swojego męża.  Z 
czasem cała rodzina wróciła do Ko-
ścioła.

Gdzie byłaby dziś Łucja i jej bliscy, 
gdyby nie tamta rozmowa z Jerzym? 
Może odzyskałaby wiarę w inny spo-
sób, a może nie. W każdym razie jest 
oczywiste,  że  świadectwo  Jerzego 
wywarło na nią trwały wpływ.

„POŚLIJ MNIE, PANIE”
Codziennie spotykamy się z  róż-

nymi ludźmi. Codziennie mamy oka-
zję,  by  prowadzić  ludzi  do  Jezusa, 
ale i by odwodzić ich od Niego. Mo-
żemy też nie zwracać na nich uwagi 
i  nie  wywierać  żadnego  wpływu. 
Problem polega przede wszystkim na 
tym, czy jesteśmy świadomi, że mo-
żemy mieć wpływ na innych. Każde 
nasze słowo i gest to kolejna szansa 
świadczenia o Jezusie. Jeśli zadbasz 
o  to,  by  dawać  świadectwo  swojej 
wiary poprzez czyny, słowa, cierpli-
wość  i  opanowanie,  będziesz miał 
pozytywny wpływ na innych. Otworzą 
się  przed  tobą  liczne drzwi  i  nowe 
możliwości. Wystarczy gorliwe serce 
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i  prosta  modlitwa:  „Panie,  poślij 
mnie!”.

BÓG POSYŁA 
NIEDOSKONAŁYCH

Często zbyt łatwo usprawiedliwia-
my się, myśląc,  że Bóg nie  posyła 
takich  ludzi  jak my.  Patrzymy  na 
Najświętszą Maryję Pannę, św. Jó-
zefa, św. Piotra czy św. Jana i docho-
dzimy  do  wniosku,  że  nie mamy 
wystarczającej wiary. Patrzymy  na 
ich heroiczne, pełne cnót życie i po-
równując  je ze swoim, widzimy,  jak 
wiele nam jeszcze brakuje.
Pismo Święte mówi nam  jednak, 

że wybory Boże  padają  na  bardzo 
różnych ludzi godnych i niegodnych, 
zwyczajnych  i  nadzwyczajnych. Na 
przykład Abraham miał pełne prawo 
uważać, że jest zbyt stary, Jeremiasz 
z kolei protestował, że jest za młody. 
Jakub  był  kombinatorem, Mojżesz 
miał wadę wymowy, Gedeon był sła-
by i lękliwy. Mateusz był celnikiem, a 
Piotr i Jan prostymi rybakami. Nawet 
Paweł, Apostoł  Narodów,  swojego 
czasu gorliwie oddawał się prześla-
dowaniu  założonego  przez  Jezusa 
Kościoła. Wszyscy  oni mieli  swoje 
braki, ale to nie przeszkodziło Bogu 
w posługiwaniu się nimi.
Ani to, skąd pochodzili, ani to, co 

wcześniej robili, nie miało znaczenia. 
Doskonałość nie była wymagana – 
podobnie  jak wyjątkowe  zdolności, 
koneksje czy bogactwo. Św. Paweł 
podaje nam  jedyne kryterium,  jakie 
spełniają ci, którzy chcą służyć Bogu: 
„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu 
waszemu! Według  oceny  ludzkiej 
niewielu tam mędrców, niewielu moż-
nych,  niewielu  szlachetnie  urodzo-
nych. Bóg wybrał właśnie to, co głu-
pie w oczach świata (...) wybrał, co 
niemocne (...) i to, co nieszlachetnie 
urodzone według świata oraz wzgar-
dzone”.

BÓG POSYŁA 
POKORNYCH

Czy nie jest to paradoks? Paweł, 
człowiek wykształcony,  inteligentny, 
zaradny i wpływowy, mówi nam, że 
w oczach Boga nie to jest ważne. W 
Liście  do  Filipian  powiada:  „To 
wszystko, co było dla mnie zyskiem, 
ze względu na Chrystusa uznałem za 
stratę. (...) Dla Niego wyzułem się ze 
wszystkiego  i  uznaję  to  za  śmieci, 
bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł 

się w Nim – nie mając mojej sprawie-
dliwości pochodzącej z Prawa, lecz 
Bożą  sprawiedliwość,  otrzymaną 
dzięki wierze w Chrystusa”.
Podczas swej apostolskiej posługi 

Paweł wykorzystywał to, co było jego 
„zyskiem”  –  wykształcenie,  talent 
pisarski  i  krasomówczy.  Zarazem 
jednak wszystko to uważał za śmieci 
– jeśli tylko prowadziło go do koncen-
tracji na sobie lub do uważania się za 
lepszego i mądrzejszego od innych.
Paweł  zdawał  sobie  sprawę,  że 

pomiędzy chlubieniem się w Chrystu-
sie a chlubieniem się z samego siebie 
istnieje cienka granica, która nazywa 
się  pokorą.  Pokora  nie  polega  na 
wypieraniu  się  swoich  zdolności  i 
talentów, ale na uznaniu, że są one 
darem od Boga,  który  powierzył  je 
nam po to, byśmy wykorzystywali je 
dla Jego chwały i dobra Jego ludu.

TRZYPUNKTOWY PLAN
Jezus  szuka  zwyczajnych  ludzi, 

którzy pragną czynić dla Niego rze-
czy nadzwyczajne. Nasze słabości i 
niedociągnięcia nie  są przeszkodą, 
o  ile  tylko mamy otwarte serca. On 
wie, że kluczem do przezwyciężenia 
grzechu  jest pokora, która pozwala 
Duchowi Świętemu kształtować na-
sze wnętrza, a przez to umacniać nas 
do walki z pokusami i grzechem. Wie, 
że wzrastając w pokorze, będziemy 
się  stopniowo  przemieniać. Nasze 
zewnętrzne  postępowanie  powoli 
stanie  się  odbiciem wewnętrznego 
pragnienia oddania się Panu i służe-
nia Jego królestwu.
Jak więc mamy stać  się Kościo-

łem,  który  patrzy  w  niebo  i  woła: 
„Panie, poślij mnie”? Św. Paweł pro-
ponuje  nam  plan  obejmujący  trzy 
punkty.
Po  pierwsze,  Paweł  prosi  nas, 

abyśmy idąc za przykładem Jezusa, 
„ogołocili” samych siebie. Choć brzmi 
to bardzo wzniośle, Paweł sprowadza 
to do prostej zasady – nie chciejmy 
„na równi być z Bogiem”. Przypomi-
najmy sobie, że należymy do Niego, 
a  nie  do  siebie. Wyznawajmy,  że 
chcemy wypełniać Jego przykazania, 
a nie realizować nasze własne pra-
gnienia. Ogołocenie siebie oznacza 
powiedzenie  Panu:  „Wszystko,  co 
mam, otrzymałem od Ciebie. Dzięku-
ję Ci za dary, których mi udzieliłeś. 
Chcę wykorzystać je dla dobra moich 
bliskich i całego Kościoła. Chcę ogo-

łocić się ze wszelkiej pychy i wszyst-
kiego, co prowadzi mnie do chlubie-
nia się z samego siebie”.
Po  drugie,  Paweł  prosi,  abyśmy 

wyznali, że „Jezus Chrystus jest PA-
NEM”, byśmy pamiętali, że to Jezus 
jest  Bogiem,  a  nie my. Codzienne 
powtarzanie tego wyznania pomoże 
nam  pamiętać  o  tym,  jak  bardzo 
wciąż potrzebujemy Jezusa, naszego 
Zbawcy  i  Odkupiciela.  To On ma 
słowa  życia,  których  słuchanie  jest 
naszym pokarmem. Takie wyznanie 
wiary  na pozór może wydawać  się 
drobnostką, ale pozwoli nam na co 
dzień pamiętać o Jezusie i  trwać w 
postawie pokory.
Po trzecie, Paweł każe nam „za-

biegać” o własne zbawienie. Ozna-
cza to wierność codziennej modlitwie, 
która wprowadza nas w doświadcze-
nie zbawczej miłości Boga. Oznacza 
trwanie w tej miłości przez cały dzień, 
abyśmy nie dawali do siebie dostępu 
pysze ani innym grzechom. Oznacza 
przychodzenie do Pana ze skruchą 
po każdym upadku, aby On w swoim 
miłosierdziu mógł  „zbawić”  nas  na 
nowo.
Praktykując te trzy kroki, będziemy 

stopniowo wzrastać w pokorze. Za-
czniemy  troszczyć  się  nie  tylko  o 
swoje sprawy, ale też i drugich. Bę-
dziemy, jak pisał św. Paweł, „źródła-
mi światła w świecie”.

STWORZENI, 
ABY KOCHAĆ

Pismo Święte mówi nam, że jeste-
śmy Bożym  „dziełem,  stworzeni w 
Chrystusie Jezusie do dobrych czy-
nów, które Bóg z góry przygotował, 
abyśmy je pełnili”. Wszyscy zostali-
śmy wybrani przez Boga do szcze-
gólnych zadań. Każdy z nas został 
stworzony po to, by budować innych, 
a nie niszczyć ich, by okazywać in-
nym miłość i miłosierdzie, a nie tylko 
tego oczekiwać.
Boży  zamysł  został  wpisany  w 

nasze duchowe DNA. Bóg stworzył 
nas do miłości, do służby, do wypeł-
niania danych nam przez Niego za-
dań. Oznacza  to,  że  nie  zaznamy 
pokoju, zanim nie odkryjemy swojego 
powołania. Nie czekajmy, aż stanie-
my się doskonali. Módlmy się: „Panie, 
jestem słaby i niedoskonały, ale chcę 
iść  za Tobą.  Chcę,  abyś  się mną 
posługiwał.  Chcę  uczestniczyć  w 
misji Twojego Kościoła”.
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CHRZEŚCIJANIN CZŁOWIEKIEM DZIAŁANIA
Dzisiejszy człowiek nie rozumie słów Jezusa: „Nie 

troszczcie  się  o  duszę waszą,  co  byście  jedli,  ani 
o ciało wasze, czym byście się odziewali... Wejrzyjcie 
na ptaki niebieskie, iż nie sieją, ani orzą, ani zbierają 
do gumien, a Ojciec wasz Niebieski żywi je. Czyście 
wy nie daleko ważniejsi, niż one?... A o odzienie cze-
mu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak 
rosną,  nie  pracują,  ani  przędą...  jeśli  trawę  polną, 
która dziś jest, a jutro będzie w piec rzucona, Bóg tak 
przyodziewa, jakoż daleko więcej was, małej wiary?... 
Ojciec wasz Niebieski, wie, że tego wszystkiego po-
trzebujecie. Szukajcież tedy wprzód Królestwa Boże-
go i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam 
przydane (Mt 6,2533).
Powtarzam: dzisiejszy człowiek, słysząc te słowa 

po raz pierwszy, dziwi się im bardzo. Co to znaczy? 
– woła. – Bujanie w obłokach? Romantyzm? Ziemia 
Kanaan, płynąca miodem i mlekiem, gdzie rosną zło-
te jabłka i winogrona? [...] Czy nie żyjemy wśród mi-
lionów nędzarzy, dla których jedyny problem stanowi: 
z czego będziemy żyć? Z czego zapłacimy ko-
morne? Czym się przyodziejemy? A Ewangelia 
mówi nam: Nie troszczcie się o wszystko...
Czekajcie! Mówicie, że Ewangelia nie każe się 

nam troszczyć? Mylicie się! Chrystus Pan żąda. 
żebyśmy  robili  to,  co  do  nas  należy,  a  resztę 
zostawili Bogu. Owszem, powinniśmy pracować 
nad polepszeniem swojej doli, ale mieć dziecię-
cą wiarę w Opatrzność Bożą, bo jeśli zabraknie 
nam  tej wiary,  osłabnie  nasza  chęć  do  pracy 
i  troska wieczna  napełni  naszą  zniechęconą 
duszę. Więc Chrystus Pan  naprawdę  nie  jest 
wrogiem wytężonej pracy?
Nie! Czy ktoś mógłby nawet przypuszczać, że 

sam wiecznie czynny Bóg zalecałby nieczynność, 
albo  fatalistyczne mahometańskie  „jakoś  tam 
będzie!” O, nie! Bóg nie zarzuca nam, że za dużo 
pracujemy dla zarobku, ale to, że jesteśmy nieuf
ni, niechętni; nie zabrania nam troszczyć się o ju-
tro, ale potępia wyłączne starania o ziemski byt.
Bóg jakby mówił: Mam wam za złe. że zupełnie 

pochłaniają was troski o ziemskie jutro. W mo-
dlitwie Pańskiej  jest  przecież  prośba:  „chleba 
naszego powszedniego daj nam dzisiaj”, Apostoł 
zaś mówi: „Jeśli kto o swoich, a zwłaszcza o cze-
ladzi pieczy nie ma, zaparł się wiary i gorszy jest 
od niewiernego” (1 Tm 5,8). Dziesięcioro Bożych 
Przykazań głosi, że rodzice powinni się troszczyć 
o  dzieci,  a  dzieci  o  rodziców. Miejcie  staranie 
o sobie, ale nie bądźcie niewolnikami trosk wa-
szych! [...] Czy możecie przypuszczać, że o was 
zapomniał Ojciec...

Człowieku, pracuj i ufaj! Troszcz się i ufaj! Czy myśl 
o Opatrzności Bożej ujemnie wpływa na prace? Gdzie 
tam! Bóg wprawdzie dał mannę Żydom na pustyni 
więc troszczył się o nich – ale musieli ja sami zbie-

rać. Napędzał ryby w sieci Apostołów – więc troszczył 
się  o  nich  –  ale  oni  sami musieli  wyciągnąć  sieci 
z wody. Błogosławił świętemu Pawłowi w  jego apo-
stolskiej pracy – ale św. Paweł musiał się wiele napra-
cować  i  natrudzić, musiał wiele  cierpieć! Bóg  daje 
każdemu  ptaszkowi  codzienny  pokarm  –  ale  nie 
przynosi mu go do gniazdka. Ptak również musi pra-
cować. Myślicie,  że  ryba  dla  naszej  przyjemności 
pływa w wodzie,  a  ptak  lata w  powietrzu? O,  nie! 
Szukają pokarmu: pracują!
Oto,  jak nie należy rozumieć wiary w Opatrzność 

Bożą! Wiara w Opatrzność wcale nie znaczy, że nie 
powinniśmy pracować! Nie znaczy, że z założonymi 
rękoma mamy czekać na gotowe pożywienie!

kazanie ks. bpa dr Tihamera Tótha
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Koncepcja posadzki  
w kościele pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Ofiara spalana, 
poświęcona Bogu

W tę krzyżówkę należy wpisać jedenaście haseł, kolejno poziomo od góry. 
W  szarych  polach  odczytasz  rozwiązanie. Dowiesz  się,  jak  nazywała  się 
w  Starym Testamencie ofiara spalana, poświęcona Bogu.
I.  Czwarta plaga egipska.
II.  Biblijna hebrajska jednostka miary płynów, ok. 45 l.
III.  Zwierzęta, które Salomon sprowadzał z Tarszisz.
IV.  Góra, na której zmarł Aaron.
V.  Roślina przyprawowa uprawiana w czasach biblijnych.
VI.  Siódmy syn Jakuba. Jego matką była Zilpa.
VII.  Towarzyszył św. Pawłowi m.in. w jego drugiej podróży misyjnej.
VIII.  Biblijna hebrajska jednostka miary ciał sypkich, ok. 7 l.
IX.  Jeden z kilku chrześcijan, wymieniany w Drugim Liście do Tymoteusza.
X.  Hebrajska nazwa miesiąca. Współczesny Ijar.
XI.  Hebrajskie starotestamentowe określenie krainy umarłych.
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Piątek 1.09.2017 r. bł. Bronisławy
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Irena Broszczak (1 rocz. śm.)
Sobota 2.09.2017 r.
godz. 700
godz. 900 Wynagradzająca za wszystkie zniewagi 
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 + Anna Janik (w rocz. śmierci)
XXII Niedziela zwykła 3.09.2017 r.
godz. 730 + brat Stanisław (16 rocz. śm.) + ojciec Jan 
(3 rocz. śm.) (int. od rodziny)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Julii Kowalskiej 
z ok. 7 rocz. urodzin, rozpoczynająca naukę w szkole
godz. 1015 + Bronisław Tętnowski (z ok. imienin za życia)
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia w dalszej posłudze 
kapłańskiej dla ks. Grzegorza Fabińskiego z okazji 
imienin (od Róż Różańcowych)
godz. 1300 + Irena Broszczak (1 rocz. śm.)
godz. 1800 + Krystyna + Jan Antoniuk
Poniedziałek 4.09.2017 r.
godz. 700 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Bogdana i Teresy 
Kożuchowicz z ok. 35 rocz. ślubu
godz. 900
godz. 1800 + Marianna Kubanek (1 rocz. śm.)
Wtorek 5.09.2017 r.
godz. 700
godz. 900 + Fernand Gwiazda
godz. 1800
Środa 6.09.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Maria Wiśniewska (1 rocz. śm.)
Czwartek 7.09.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla ks. Grzegorza 
z okazji imienin oraz dla wspólnoty na nowy rok 
formacji oraz natchnień Ducha św. dla ks. Piotra 
(od Odnowy w Duchu św.)

Piątek 8.09.2017 r. Narodzenie NMP
godz. 700 + Teresa Paluch (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Józef Hołowaty (24 rocz. śm.) + z rodziny
Sobota 9.09.2017 r.
godz. 700 + Helena Korczakowska (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + Mirosław Rawski (10 rocz. śm)
godz. 1800 + rodziców + teściów + męża + brata 
i wszystkich z tych rodzin
XXIII Niedziela zwykła 10.09.2017 r.
godz. 730 + Tadeusz Pankiewicz (1 rocz. śm.) 
+ Stanisław Pankiewicz
godz. 900 + Mieczysław Chojniak (11 rocz. śm.) 
+ Amelia Chojniak + ich rodzin
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Patrycji z ok. 18 rocz. 
urodzin
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Danuty z ok. 70 rocz. 
urodzin
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane  łaski,  z prośbą o Boże błog.,  opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Natalii z ok. 25 rocz. urodzin
godz. 1800 I) + Zofia Owsińska – int. od rodziny Dolatów
Poniedziałek 11.09.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Wtorek 12.09.2017 r.
godz. 700
godz. 900 O szczęśliwe rozwiązanie dla córki
godz. 1800 + Helena Kowalczuk (7 rocz. śm.)
Środa 13.09.2017 r. św. Jana Chryzostoma
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 W intencjach zbiorowych ku czci MB Fatimskiej
Czwartek 14.09.2017 r. święto Podwyższenia 
Krzyża św.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Lidia Daria Kucab (7 rocz. śm.) + Jan 
+ Eugenia + Lidzia
Piątek 15.09.2017 r. NMP Bolesnej
godz. 700
godz. 900

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia Marianny
Sobota 16.09.2017 r. św. Korneliusza i Cypriana
godz. 700
godz. 900 + mama Adela + babcia Petronela + brat 
Leonard + ojciec Jan Węgłowscy
godz. 1800 + Teodor Krzymański (17 rocz. śm.)
XXIV Niedziela zwykła 17.09.2017 r.
godz. 730 + Ignacy + Antonina + Józef + Wanda Szewczyk
godz. 900 + Tadeusz + Kazimiera (k) Laurowscy 
+ z rodziny Laurowskich i Wacławik
godz. 1015 + Józef + Leokadia
godz. 1130 + Zygmunt Wiśniewski (21 rocz. śm.) 
+ rodzice: Leokadia i Stefan, Anna i Jan Dębek
godz. 1300 + Marianna Pietrzeniak (4 rocz. śm.)
godz. 1800 + rodzice: Pelagia i Henryk Moniuszko
Poniedziałek 18.09.2017 r. św. Stanisława Kostki, 
Patrona Polski
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Wtorek 19.09.2017 r. bł. Gerharda Hirschfeldera
godz. 700
godz. 900
godz. 1500 Msza św. dziękczynna w int. Sybiraków i ich 
rodzin o potrzebne łaski, zdrowie i błog. Boże
godz. 1800
Środa 20.09.2017 r. św. Męczenników
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 W intencji grupy modlitewnopielgrzymkowej
Czwartek 21.09.2017 r. św. Mateusza, Apostoła 
i Ewangelisty
godz. 700
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla ks. Mateusza – od parafian
godz. 1800
Piątek 22.09.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Sobota 23.09.2017 r. św. Pio z Pietrelciny
godz. 700
godz. 900 + Czesław Michalak (20 rocz. śm.) 
+ Stefania (k) + Rajmund + Zbigniew
godz. 1800 + Adela Węgłowska + Jan + Leonard 
+ Franciszek + Petronela + Paweł
XXV Niedziela zwykła 24.09.2017 r.
godz. 730 + Julia i Michał (42 rocz. śm.) Koropczuk 
+ ich rodziców
godz. 900 + Anna (12 rocz. śm.) + Zenon (7 rocz. śm.) 
Sobczak

godz. 1015 + Irena Kapała (1 rocz. śm.) + ojciec 
Franciszek + babcia Helena
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla ofiarodawców, 
dobrodziejów i ofiarujących pomoc w czasie Festynu 
Parafialnego
godz. 1300 + Zofia + Władysław Zawadzcy (1 rocz. śm.)
godz. 1800 + Jerzy (11 rocz. śm.)
Poniedziałek 25.09.2017 r. bł. Władysława z Gielniowa
godz. 700 + Jan Kuźniar (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800
Wtorek 26.09.2017 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Kazimierz Styrna (4 rocz. śm.) + z rodziny
Środa 27.09.2017 r. św. Wincentego a Paulo
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Czwartek 28.09.2017 r. św. Wacława
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Piątek 29.07.2017 r. św. Archaniołów Michała, 
Gabriela, Rafała
godz. 700 + Piotr Idziorek (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Edward + Andrzej + Edward + Stanisław 
Szczykała
godz. 1800 + Michał Zupkow
Sobota 30.09.2017 r. św. Hieronima
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Zenon Bryja



„Głos św. Mikołaja”, nr 9(11), wrzesień 201720

Redakcja:
ks. Józef Siemasz, ks. Artur Merholc, 
ks. Piotr Ochoński, Grażyna Gorska, 
Agnieszka Pelc, Elwira Kirklo-Rusek
Opracowanie graficzne winiety: Stanisław Gołdyn
Skład komputerowy: Stanisław Mróz
Tekstów i zdjęć niezamówionych redakcja nie zwraca,  
zastrzega sobie prawo skracania i opracowywania redakcyjnego tekstów.  
Za treść listów, reklam i ogłoszeń redakcja nie ponosi odpowiedzialności

Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 16.00-17.00, czwartek w godz. 16.00-17.00, 
sobota w godz. 10.00-11.00 i 16.00-17.00
Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 7.30, 9.00, 10.15 (z udziałem dzieci), 
11.30 (z udziałem młodzieży), 13.00 (suma), 18.00
• dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00
• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu 
 małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 13.00
Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 6.45, 8.45, 18.00 
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św. 
• I piątek miesiąca w godz. 8.30-9.00 i 17.00-18.00
Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 13.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca: po każdej Mszy św. 
• I sobota miesiąca w godz. 7.30-9.00 
• w każdy wtorek po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
pl. Kościelny 2, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 44 15
Nr konta: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000 

Proboszcz: ks. Józef Siemasz

Wikariusze: ks. Artur Merholc, ks. Piotr Ochoński

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl

+ Helena Korczowska zd. Dynak, 
zm. 7 sierpnia, przeżyła 76 lat

+ Teresa Paluch zd. Stasiak, zm. 7 sierpnia, 
przeżyła 55 lat

+ Piotr Idziorek, zm. 8 sierpnia, 
przeżył 61 lat

+ Jan Kuźniar, zm. 

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Małżeństwo zawarli:

Sakrament Chrztu św. 
przyjęli:
Oskar Szewczyk, 4 sierpnia
Nikodem Postawski, 5 sierpnia
Eliza Gonstał, 6 sierpnia
Rozalia Loretta Rubis, 13 sierpnia
Hubert Radosław Zawadzki, 20 sierpnia
Kaja Szydełko, 26 sierpnia

Marcin Stanisław Pejś 
i Sylwia Zofia Fałtynowicz, 
5 sierpnia
Radosław Dywan i Patrycja Wiktoria 
Boguś, 26 sierpnia
Marcin Rafał Cader i Justyna Anna Jóżwik, 
26 sierpnia


