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Orszak Trzech Króli

W sobotę 6 stycznia
2018 roku ulicami naszego miasta przeszedł Orszak Trzech Króli pod
hasłem „Bóg jest dla
wszystkich”. Uliczne jasełka zorganizowała tradycyjnie parafia pod wezwaniem św. Mikołaja we
współpracy z innymi parafiami, szkołami, a także przy wsparciu samorządu.
(cd. na str. 3)

Obraz Boga Ojca

Po dwudziestu wiekach chrześcijaństwa Bóg Ojciec
dla wielu chrześcijan – na szczęście nie wszystkich
– pozostaje daleki, słabo znany lub znany źle, nieprawdziwie. Jezus w powszechnym odbiorze jest
bliski, współczujący – Ojciec pozostaje gdzieś
w chmurach, nieporuszony, często widziany jako surowy, by nie powiedzieć groźny. Jego obraz bywa
niewyraźny. Chrystus fascynuje, nieraz nawet tych,
którzy są daleko od Kościoła, Ojciec niejednego niepokoi.

Nieprawdziwy obraz Ojca

W historii religii narosło wiele fałszywych stwierdzeń
na temat Ojca, czego echa spotykamy, by podać
choćby ten jeden przykład, w śpiewanych jeszcze nie
tak dawno temu w kościołach starych pieśniach,
w sformułowaniach wycofywanych z oficjalnych śpiewników („Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do Matki uciecze” – brzmiała jedna ze
zwrotek Serdeczna Matko). Obraz karzącego Ojca
wywołał bunt, odrzucenie, wyrażające się między in-

nymi w różnych formach ateizmu. Z kolei cały wiek
rozprzestrzeniania się ateizmu i agnostycyzmu zamazał jeszcze bardziej obraz Ojca, oddalił go i zniekształcił.
Objawienia Bożego Miłosierdzia, które miała
św. Faustyna Kowalska – prostowały fałszywy obraz
Boga, wskazując na Jego gorącą, płonącą miłość.
Rozprzestrzenianie się tego orędzia, w dużej mierze
za sprawą Jana Pawła II, sprawiło, że zmienił się język
przepowiadania, nauczania, dokumentów kościelnych.
Papież Franciszek uczynił miłosierdzie najważniejszym pojęciem swego pontyfikatu. Zmiana paradygmatu wymaga jednak czasu. Jednocześnie bowiem,
ucząc się głównych prawd wiary, dzieci nadal zapamiętują, że „Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za
dobre wynagradza, a za złe karze”. Brakuje uzupełnienia powyższego stwierdzenia o prawdę o Bożym
miłosierdziu – tak jakby była ona zarezerwowana dla
dorosłych, a dzieci nadal należało wychowywać w lęku
przed Bogiem. Oczywiście, jeśli ktoś w młodości nie
opuści Kościoła, może spotkać bardzo dużo wspólnot,
miejsc, w których zetknie się z żywą
(cd. na str. 2)
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Obraz Boga Ojca

Ewangelią, z Kościołem, który głosi i czyni miłosierdzie. Problem polega na tym, że wielu młodych odchodzi od Kościoła nie doczekawszy się prawdziwego
świadectwa i wielu dorosłych pozostaje w swej znajomości wiary na poziomie pierwszych klas szkoły
podstawowej, nie poznając jej istoty.
„Bóg Ojciec jest wielkim nieznanym, ale także wielkim odrzuconym!” – pisze w książce „W co wierzysz?
Rozważania na każdy dzień” Raniero Cantalamessa.
Wymienia różne przyczyny nieobecności postaci Boga
Ojca we współczesnej kulturze. Wszystkie one sprowadzają się do roszczenia sobie przez człowieka
prawa do autonomii absolutnej, bycia miarą wszystkiego. „Ponieważ Bóg Ojciec objawia się jako zasada
bez zasady, człowiekowi nie pozostało nic innego, jak
Go odrzucić” – pisze dalej. Uczynił tak zarówno marksizm, jak i egzystencjalizm, psychoanaliza i wiele innych kierunków filozoficznych.
Poza przyczynami kulturowymi trzeba wspomnieć
też o najprostszych – psychologicznych. Poznanie
Boga Ojca nieuchronnie dotyka tej relacji, jaką człowiek miał czy nadal ma ze swoim ziemskim ojcem.
Jeśli była ona dobra, bezpieczna, jeśli ktoś czuł się
przez ojca chroniony, był z niego dumny, doświadczył
czułości – łatwiej mu będzie otworzyć się na bezwarunkową, bezmierną miłość Ojca, którą objawia Jezus.
Jeśli zaś ktoś we własnym domu doznał krzywdy, bał
się, wstydził, odczuwał lęk i złość, dotkliwą pustkę –
będzie mu znacznie trudniej uwierzyć, że może być
kochany czułą miłością, która jest jednocześnie mocna, stała i przebaczająca. W obu przypadkach zarówno dobrego, jak i złego doświadczenia miłości ziemskiego ojca – przeżycie to musi zostać przekroczone,
ponieważ miłość Boża jest zasadniczo inna od ludzkiej, nieskończenie od niej większa.
Boże ojcostwo jest transcendentne wobec ludzkiej
miłości, a więc także ludzkiej płciowości. Już w zapowiedziach starotestamentalnych proroków widzimy,
że obraz Jahwe jako opiekuna Izraela ma rysy zarówno ojcowskie, jak i macierzyńskie, a ściślej biorąc,
przewyższające tak samo miłość ojca, jak i matki.
„Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby
ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie” – mówi Pan.
Pojęcie Bożego miłosierdzia, po hebrajsku „rachamim”, pochodzi od słowa określającego matczyne
łono. Kiedy ojciec widzi w oddali powracającego syna
marnotrawnego, „wzrusza się głęboko” – jest do głębi
poruszony, zachowuje się jak najczulsza matka. Dlatego w drodze dochodzenia do wiary w miłość Boga
Ojca ważna jest też relacja, jaką ktoś miał lub ma

nadal ze swoją matką. Ta relacja wpływa na kształtowanie się w człowieku zaufania do Boga.

Imię Boga

Bóg zapragnął wyzwolić Izraela z niewoli egipskiej,
ponieważ traktował go jak swoje dziecko: „Synem
moim pierworodnym jest Izrael” czytamy w Księdze
Wyjścia. Prorocy odwoływali się do Jego opieki: „Panie, Ty jesteś naszym Ojcem. My jesteśmy gliną, a Ty
naszym Twórcą”. Bóg potwierdzał zawarte z ludem
przymierze: „Jestem bowiem ojcem dla Izraela”.
W Nowym Testamencie Jezus objawił nowe imię
Boga: „Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał,
aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była”.
To nowe imię Jezus dawał poznać nie tylko słowami,
ale w równie dużym stopniu tym, co czynił, jaki był
i jaki miał stosunek do ludzi. Ukazał Boga, który jest
zarówno „Jego Ojcem” – w sensie dosłownym, przez
zrodzenie – jak i Ojcem wszystkich ludzi, dobrych
i złych, każdego z nich indywidualnie. Na prośbę
uczniów, by nauczył ich, jak się modlić, powiedział im:
„Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się
święci Twoje imię, niech przyjdzie Twoje królestwo”.
To nowe imię Bogu Ojciec w pewnym sensie przewyższa święte imię Jahwe, objawione Mojżeszowi
w krzewie ognistym. „Jestem, który jestem” – można
interpretować: „Jestem źródłem wszelkiego istnienia,
Ja jeden rzeczywiście istnieję, wszystko inne istnieje
przeze Mnie”. Jednak prawda o Bożym ojcostwie jest
jeszcze większą tajemnicą. W Jezusie Chrystusie
Ojciec czyni nas „nowym stworzeniem”, uczestnikami
Bożej natury. Przez Ducha Świętego stajemy się Jego
przybranymi dziećmi, Ojciec czyni nas jedno ze swoim Synem. Przenosi nas nad tą przepaścią, która
w sposób naturalny dzieli Stwórcę – Tego, który jest
– od stworzenia, tego, które „nie jest”, które jest nicością. Ojciec wprowadza nas we wnętrze swego Bożego życia, w którym możemy – jako Jego przybrane
dzieci – wołać Abba, dosłownie „Tatusiu”. Możemy żyć
Jego życiem, Jego chwałą.
Dlatego to imię jest święte i samo w sobie staje się
modlitwą. Dlatego też Jezus modlił się przed śmiercią:
„Zachowaj ich w Twoim imieniu”. Co to oznacza?
Ojciec jest Tym, który daje życie, chroni je i podtrzymuje, prowadzi nas, byśmy wypełnili swoją misję
w świecie. Imię Ojciec wskazuje za-równo na źródło,
z którego pochodzimy i do którego wracamy, jak też
na Tego, który „widzi w ukryciu”, dzień w dzień troszczy się o swoje dzieci, pragnie ich szczęścia. Chce im
dawać miłość, któ-ra pozwoli im przekroczyć przyrodzony egoizm i otworzyć się na potrzeby innych,
zwłaszcza najsłabszych, najmocniej poranionych.
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Fakt, że Biblia objawia dwa imiona Boga: „Jestem,
który jestem” i „Ojciec” – pozwala nam zbliżyć się do
niezwykłej tajemnicy Boga, będącego czystym istnieniem, a zarazem najczulszego Ojca pełnego nieskończonego miłosierdzia dla nas, Jego dzieci.

Swoją więź z Ojcem Jezus opisywał w terminach,
które były dla Żydów nie do przyjęcia. Wiele razy
chcieli Go ukamienować, i ostatecznie doprowadzili do
skazania Go na śmierć właśnie z tego powodu, że „Bo
ga nazywał swoim Ojcem, czyniąc się równym Bogu”.

Orszak Trzech Króli

Na początku wysłuchaliśmy kilku kolęd w wykonaniu
dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3. Ksiądz dziekan Józef

(cd. ze str. 1)

Siemasz, proboszcz parafii pw.
św. Mikołaja, powitał wszystkich
zebranych i zaprosił do wspólnego
kolędowania. Trzej Królowie wędro-

wali do stajenki, żeby pokłonić się
Dzieciątku Jezus. Wraz z nimi
w drogę do Betlejem udali się licznie zgromadzeni świebodziczanie

wraz ze swoimi rodzinami. Było pięknie, radośnie, barwnie i rodzinnie. Następnie ulicami
miasta udaliśmy się do
hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Wolności. Tu czekała stajenka, a w niej Dzieciątko,
któremu Mędrcy złożyli
pokłon i ofiarowali dary.
Tam również przy
udziale zespołu młodzieżowego z Dobromierza trwało dalsze
kolędowanie oraz poczęstunek.
Grażyna Gorska
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Jasełka Bożonarodzeniowe

W piątek 22 grudnia 2017 r., jak co roku, w naszej
szkole odbyły się jasełka bożonarodzeniowe. Zostały
przygotowane przez uczniów kl. III pod opieką katechetki Grażyny Gorskiej. Oprawę muzyczną przygotowali uczniowie kl. I-II. To przedstawienie było wyjątkowe, ponieważ pokazywało prawdziwe ubóstwo
Jezusa, które w dzisiejszych czasach nie wszyscy
chcą zaakceptować. O wyznaczonej godzinie wszystkie klasy wraz z wychowawcami udały się do auli
szkolnej. Od razu w oczy rzuciła się sceneria. Na
pierwszym planie były stare walizki, mnóstwo drogich
i markowych ubrań oraz atrybuty władzy. W dalszej
części widniała uboga szopka ze żłóbkiem. Wszyscy
patrzyli z zachwytem.

Przedstawianie rozpoczął proboszcz ksiądz Józef
Siemasz, który był naszym szczególnym gościem –
zaprosił do obejrzenia przedstawienia oraz wspólnego
kolędowania. Uczniowie wykazali się świetną grą
aktorską, a ciekawa sceneria dopełniała całe przedstawienie. Na koniec dzieci złożyły swoim wychowawcom i zaproszonym gościom życzenia świąteczne oraz
ofiarowały drobne upominki. Ksiądz Proboszcz pobłogosławił wszystkich i w świątecznym nastroju udaliśmy
się do naszych klas, gdzie odbyły się wigilie klasowe.
Ten dzień będzie zapamiętany przez wszystkich,
a na kolejny czekamy z niecierpliwością już za rok.
Grażyna Gorska
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Spotkanie wigilijne Bractwa św. Józefa

działającego przy parafii p.w. św. Mikołaja w Świebodzicach
Cele bractwa nawiązują do tych, które były realizowane kilka wieków temu, czyli m.in. szerzenie kultu
św. Józefa i naśladowanie go przez dążenie do rozwoju życia wewnętrznego i do wypełniania woli Bożej
w każdej sytuacji życia; obrona godności człowieka
i stawanie w obronie życia ludzkiego od chwili jego
poczęcia, aż do naturalnej śmierci; niesienie pomocy
rodzinom znajdującym się w trudnych warunkach
materialnych i moralnych; wspieranie Kościoła w wychowaniu dzieci i młodzieży, opierając się na zasadach
moralności chrześcijańskiej; przyczynianie się do

znajomości katolickiej nauki społecznej; troszczenie
się o sanktuarium św. Józefa w Krzeszowie (główna
siedziba Bractwa).
Członkowie Bractwa noszą specjalne aksamitne
stroje, tj. toga i biret oraz medal z wizerunkiem
św. Józefa. Członkiem Bractwa może zostać każdy
katolik cieszący się dobrą opinią, żyjący według zasad
wiary katolickiej. Każdy nowo przyjęty członek Bractwa
zostaje wpisany do Księgi Bractwa przechowywanej
w Krzeszowie.
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O SAKRAMENCIE BIERZMOWANIA

Sakramenty bierzmowania,
chrztu i Eucharystii nazywane są
sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego.
W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne
w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia
z Bogiem.
Z wejściem tym łączy się konieczność dokonania wyboru dotyczącego ostatecznego przeznaczenia człowieka. Wraz z wyborem
Boga i zapoczątkowanego przez
Syna Bożego – Jezusa Chrystusa
– królestwa Bożego człowiek zostaje włączony do Kościoła – Ciała
Chrystusa. W ten sposób wkracza
w nową jakość swojego życia,
otrzymując przy tym żywotną siłę,
której źródłem i dawcą jest Chrystus. Trzeba również zaznaczyć, że
wydarzenia te w żadnym wypadku
nie przeszkadzają w realizacji własnego życia. Pomagają natomiast
w osiąganiu pełni człowieczeństwa
ofiarowanego przez Boga.
Nazywając bierzmowanie sakramentem dojrzałości Kościół pragnie
zaznaczyć, że przyjmujący go
chrześcijanin zostaje umocniony
Bożą mocą w swym pragnieniu
czynienia w świecie dobra. Chrześcijanie wierzą w otrzymanie w tym
sakramencie szczególnej mocy
Ducha Świętego, który zachęca
i uzdalnia do świadczenia o Chrystusie w Kościele i w życiu publicznym. Znaczenie tego sakramentu
można przyrównać do wydarzeń
związanych z zesłaniem Ducha
Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.
Już przed tym wydarzeniem uczniowie Jezusa byli zaczątkiem Kościoła, wspólnotą wierzącą w zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa.
Dopiero jednak wydarzenie zesłania na nich Ducha Świętego spowodowało, że wspólnota ta stała
się dla świata widzialnym znakiem
udzielonego światu daru zbawienia

(Dz 2, 1-47). W następstwie czego
Apostołowie napełnieni Jego mocą
odważnie zaczęli głosić ówczesnemu światu dobrą nowinę o zbawieniu.
Podobnie rzecz ma się w życiu
poszczególnego chrześcijanina.
Otrzymane na chrzcie nowe życie
swą pełną moc osiąga w bierzmowaniu („bierzmowanie” znaczy
„umocnienie”). Sakrament ten staje
się dla chrześcijanina znakiem, że
Duch Święty, którego Jezus przyobiecał swym uczniom (J 16, 7-13),
pragnie go ogarnąć i poruszyć.
Niekiedy też określamy bierzmowanie mianem „pieczęci”. Pieczętujemy i doskonalimy to, co zapoczątkowane zostało na chrzcie: wspólnotę z Chrystusem i Jego Kościołem i zaangażowanie w służbę dla
dobra ludzi w duchu Jezusa.
O ile w sakramencie chrztu Duch
Święty przychodzi do człowieka
jako Boże życie, to w sakramencie
bierzmowania zstępuje jako Energia Boża. Energia ta udziela mu
darów niezbędnych do tego, by
mieć w sobie dość sił do zmagania
się ze złem oraz prowadzenia życia
godnego człowieka wierzącego
w kochającego go Boga. W Kościele przyjął się zwyczaj udzielania
tego sakramentu młodym wierzącym dla podkreślenia, iż Chrystus
obecny w życiu człowieka przychodzi mu ze szczególna pomocą
w przełomowych momentach jego
życia. Bez wątpienia takim momentem jest wchodzenie w dorosłość.
Udzielaną pomocą są dary Ducha
Świętego dla umocnienia jego wiary i trwania w jedności z Chrystusem i Jego Kościołem.
Udzielanie sakramentu bierzmowania poprzedza wyznanie wiary
podobnie jak to miało miejsce przed
chrztem. W przypadku gdy chrzczone było małe dziecko, wyznanie
wiary przed przyjęciem sakramentu bierzmowania jest jego osobistym aktem, którym sankcjonuje

wiarę wyznaną w jego imieniu
przez rodziców i rodziców chrzestnych. To, co sprawia bierzmowanie,
widoczne jest w znakach czynionych przez biskupa (czy kapłana)
przy jego udzielaniu. Najpierw wyciąga on ręce nad wszystkimi kandydatami do bierzmowania i wypowiada słowa modlitwy proszącej
o przyjście Ducha Świętego. Po
czym kładzie na każdym z kandydatów z osobna dłoń – gest błogosławieństwa, łączności i przyjęcia
do służby – i zwraca się do każdego z nich po imieniu: „N., przyjmij
znamię daru Ducha Świętego”.
Równocześnie namaszcza jego
czoło krzyżmem kreśląc na nim
znak krzyża. Duch Jezusa Chrystusa – „Pomazańca” – daje bierzmowanemu odwagę i pobudza go do
czynienia w życiu tego, co czynił
w swoim życiu Jezus Chrystus:
całkowicie żyć dla Boga i z Jego
polecenia istnieć dla innych. O tej
tajemnicy chrześcijańskiego życia
tak pisał święty Paweł w Liście do
Rzymian: „Wy jednak nie żyjecie
według ciała, lecz według Ducha,
jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś kto nie ma Ducha
Chrystusowego, ten do Niego nie
należy” (Rz 8, 9-10).
Sakrament bierzmowania sprawia, że chrześcijanin pełniej uczestniczy w zbawczym posłannictwie
Jezusa Chrystusa dzięki otrzymanej szczególnej łasce Ducha Świętego. Dostępuje też pełniejszego
niż to miało miejsc w sakramencie
chrztu udziału w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Jezusa
Chrystusa. Zostaje też powołany
do składania świadectwa wiary
w Jezusa Chrystusa oraz do podejmowania odpowiedzialnych zadań
Kościele i świecie. Dary, a wraz
z nimi i zadania otrzymane w sakramencie bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla własnego dobra, ale też dla dobra innych po to, by inni ludzie w nich

mogli doświadczać miłości samego
Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra.
Przyjmujący sakrament bierzmowania chrześcijanin musi być też
świadomy i tego, że ukazujące
powołanie chrześcijanina słowa
Jezusa skierowane do uczniów:
„Wy jesteście światłem świata. Nie
może się ukryć miasto położone na
górze. Nie zapala się też światła
i nie stawia pod korcem, ale na
świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech
świeci wasze światło przed ludźmi
(Mt 5, 14-16) nie będą dla wszystkich oczywiste, a u wielu będą
wywołać sprzeciw.
Sakrament bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla
siebie, lecz także dla dobra innych.
Otrzymany Dar Ducha Świętego za
pośrednictwem bierzmowanych
winien przemieniać ludzi: powinien
ich nawiedzać, aby mogli doświadczyć bliskości obdarowującego
miłością i nadzieją Boga. Przeko-
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nanie to domaga się od chrześcijanina włączania swoich uzdolnień
i umiejętności w służbę dobra
wspólnoty, np. włączając się przygotowanie Mszy Świętej, w rozwiązywaniu problemów społecznych
swojego otoczenia, przez troskę
o osoby starsze, samotne czy potrzebujące pomocy. Takich możliwości dostarcza też pracy z młodzieżą, czy też włączanie się
w życie i działalność społeczności
parafialnej. Bierzmowany nie powinien stawiać pytania: „Co za to
otrzymam?”, lecz „Komu jestem
potrzebny?” „W jakich obszarach
życia społecznego mogą przydać
się moje zdolności?” Czy znajduję
w sobie dość sił do zmagania się
ze złem oraz prowadzenia życia
godnego człowieka wierzącego
w kochającego go Boga? Czy czuję się związany z Jezusem Chrystusem i Jego Kościołem? Które
z wydarzeń ostatnich miesięcy
i tygodni mojego życia świadczą
o prawdziwości moich wysiłków

potwierdzających te więzi? Czy
o nich dzisiaj pamiętam? Dlaczego
chrześcijanin nie może odrzucać
ani zatrzymywać tylko dla siebie
otrzymanego w sakramentach
chrztu i bierzmowania daru życia
z Bogiem?
Sakrament bierzmowania obok
sakramentów chrztu i święceń kapłańskich należy do sakramentów,
które – raz przyjęte – zachowują na
zawsze swą ważność. Polecenie
Boga, aby chrześcijanie mocą Ducha Świętego działali w Kościele
i świecie nie potrzebuje dodatkowego potwierdzenia.
Bierzmowanie udoskonala łaskę
chrztu; jest ono sakramentem, który daje Ducha Świętego, aby głębiej
zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa, umocnić naszą więź z Kościołem, włączyć nas bardziej do jego
posłania i pomóc w świadczeniu
o wierze chrześcijańskiej słowem,
któremu towarzyszą czyny (KKK
1316).
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Autor trzeciej Ewangelii synoptycznej

Wpisz w krzyżówkę jedenaście odgadniętych haseł poziomo
i osiem haseł pionowo. Następnie w sześciu polach zaznaczonych na różowo odczytaj imię autora trzeciej Ewangelii synoptycznej.
(poziomo):
I. Imię anioła, który towarzyszył Tobiaszowi (młodszemu) w drodze
do Maedii.
II. Ostatnia litera w alfabecie hebrajskim.
III. Mąż Safiry, który razem z nią ukrył część pieniędzy ze sprzedaży s wojego
majątku. Za ten czyn zostali przez Boga ukarani śmiercią.
IV. Góra przypisywana Jerozolimie.
V. Brat Mojżesza.
VI. Jedna z dwóch żon Lameka, który wprowadził wielożeństwo.
VII. Jedno z imion Boga; z gr. Kyrios.
VIII. Żywica, do której Izraelici porównywali mannę, pokarm z nieba.
IX. Córka Kaleba, która dostała w wianie ziemię Negeb i okoliczne tam źródła
wód.
X. Jeden z kamieni szlachetnych umieszczony w trzecim rzędzie pektorału.
XI. Biblijne określenie współczesnego miesiąca Aw.
XVI. Inaczej starotestamentowy Dzień Przebłagania za
grzechy.
XII. Port na północnym wybrzeżu Morza Śródziemnego, XVII. Córka Lameka, który wprowadził wielożeństwo.
w którym zatrzymał się Apostoł Paweł podczas swojej trze- XVIII. Szarańcza; inaczej jedna z dziesięciu kar, które zesłał
ciej podróży misyjnej.
Bóg na Egipt.
XIII. Samica jelenia lub daniela.
XIX. Wnuk kapłana Helego. Urodził się w momencie, kiedy
XIV. Inaczej ufność Bogu.
Heli dowiedział się o śmierci swoich synów i o Arce PrzyXV. Hebrajskie określenie miasta Teby w Egipcie.
mierza zabranej przez Filistynów.
(pionowo):

Niedziela, 4 lutego
Jezus powiedział kiedyś do swoich uczniów, że droga do nieba jest wąska i niewielu ją wybiera. Powiedział jednak również: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony”. Można się w tym nieco pogubić. Prawda jest taka, że nikt nie zna dokładnej odpowiedzi na pytanie, jak wielu – czy jak niewielu –
zostanie zbawionych.
Prawdopodobnie tu właśnie kryje się sekret ogromnej gorliwości apostolskiej Pawła. Znał on radość
nieba, które oglądał w wizji, i nie chciał, aby ktokolwiek był jej pozbawiony. Dlatego jego życiową misją
stało się bycie „wszystkim dla wszystkich”, aby „uratować choć niektórych”. Na determinację Pawła wskazuje również fakt, że w zaledwie czterech wersetach pięć razy używa słowa „pozyskać” w znaczeniu
doprowadzenia kogoś do Pana. „Pozyskanie” kogoś oznaczało dla Pawła uczynienie wszystkiego, co
tylko możliwe, aby dana osoba przyjęła zbawienie ofiarowane nam przez Jezusa.
Jak my możemy pozyskiwać innych dla Jezusa? Jak możemy stawać się „wszystkim dla wszystkich”?
Paweł powiedziałby, żebyśmy nauczyli się rozmawiać o sporcie po to, by pozyskiwać kibiców. Żebyśmy
śledzili bieżące wydarzenia i nauczyli się mówić o nich z perspektywy Bożego planu. Żebyśmy zainteresowali się problemami młodych, by umieć postawić się w ich sytuacji, a przez to ich pozyskać. A także,
byśmy nauczyli się obywać bez wielu rzeczy, by móc zrozumieć ludzi ubogich i umieć do nich dotrzeć.
Paweł dostosowywał swoje nauczanie do kultury i obyczajów mieszkańców każdego z odwiedzanych
przez siebie miast, aby móc wyrazić chrześcijańskie orędzie w zrozumiałych dla nich słowach i obrazach.
Jest to dla nas dobry przykład do naśladowania. Paweł uczy, by przeszkodą dla innych nie było to, że nie
jesteśmy w stanie pojąć ich kultury. Wzorem Pawła starajmy się więc otwierać na innych, okazywać im
zainteresowanie, zrozumienie i życzliwość – by w ten sposób pomóc im zbliżyć się do Jezusa.
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S. Eugenia Elisabetta Ravasio

W 1932 roku prosta włoska zakonnica Eugenia Elisabetta Ravasio otrzymała objawienia Boga
Ojca. Są to jedyne w historii objawienia Boga Ojca uznane przez
Kościół. Po dziesięciu latach rygorystycz-nych badań biskup Grenoble, Aleksander Caillot, stwierdził,
że to „wyjątkowe wydarzenie” jest
według niego pełne „nadprzyrodzonej owocności”.
Kim była kobieta, która dostąpiła
tak wielkiej łaski?

Dzieciństwo i Młodość
w Biedzie

Przyszła na świat we włoskiej
prowincji Bergamo, we wrześniu
1907 roku. Była wcześniakiem,
maleńka i wątła, długo nie chodziła
i nie mówiła. W intencji jej uzdrowienia dziadek odbył pieszą pielgrzymkę do Matki Bożej z Varese.
Gdy wracał, mała Bettina na własnych nóżkach wyszła mu na powitanie. Rozradowany dziadek
poprosił proboszcza, by uderzył w
dzwony i by odśpiewano litanię ku
czci Matki Bożej. Bettina była jedyną córką w domu, w którym mieszkało siedmiu mężczyzn. Gdy jej
matka zachorowała, musiała przejąć część jej obowiązków, choć była
jeszcze dzieckiem. Dwa razy w niu
robiła pranie w miejscowej wspólnej
pralni. Noszenie ciężkiego kosza z
praniem zdeformowało na całe
życie jej kręgosłup. Obarczona
pracą ponad siły w domu i w polu,
nie mogła się uczyć; skończyła
zaledwie kilka klas szkoły podstawowej. Od czasu Pierwszej Komunii świętej, którą przyjęła bardzo
wcześnie, w wieku 6 lat, miała
wyjątkową więź z Panem Jezusem.
Kiedy zasnęła zapłakana i zmartwiona, że w szkole nie zdała egzaminu, przyśnił jej się Jezus. Otarł
jej łzy i powiedział: „Nie płacz już...
Teraz i zawsze będę twoim nauczycielem i będziesz wiedzieć jedynie
to, czego Ja cię nauczę”. Mając 12

lat, zaczęła pracować jako tkaczka
w fabryce oddalonej od domu półtorej godziny marszu. Spędzała
przy krośnie dziewięć godzin dziennie, żywiąc się głównie mamałygą.
Co prawda, dostawała od ojca
drobne pieniądze na czekoladę,
jednak odkładała je na wyprawę do
klasztoru, o którym myślała od
wczesnego dzieciństwa. Dzięki
temu, po ośmiu latach pracy w fabryce, mając lat 20, mogła wstąpić
do Instytutu Misyjnego Matki Bożej
od Apostołów.

Pierwsze lata
w klasztorze

Dwuletni nowicjat s. Eugenia
odbyła w Bordello we Włoszech,
jednak nie dopuszczono jej do ślubów, gdyż była zbyt słaba i źle
wykształcona. Dopiero po kolejnych dwóch latach, 8 grudnia 1931
roku, nastąpiły jej obłóczyny, po
których zamieszkała w domu macierzystym zgromadzenia w pobliżu
Lyonu we Francji. W tym domu 1
lipca 1932 roku, w święto Najświętszej Krwi Chrystusa, otrzymała
pierwsze przesłanie od Boga Ojca.
Spisała je w zeszycie po łacinie,
choć prawie nie znała tego języka.

Mistyczne przeżycia nowej zakonnicy wywołały w klasztorze podejrzliwość niechęć do niej. W pewnym
momencie chciano ją nawet wydalić. Kiedy miała już opuścić klasztor,
opatrznościowo spotkała proboszcza, który wziął ją w obronę. Jej
sytuacja w zakonie poprawiła się,
odkąd przełożoną generalną została matka Ludwika, jedyna, która
miała do s. Eugenii zaufanie i przyjęła orędzie o miłości Boga Ojca.
Wkrótce potem s. Eugenia zaczęła
chorować i przez cały 1933 rok –
rok Jubileuszu Odkupienia nie
opuszczała jej gorączka. W tym
czasie jedynym jej pożywieniem
była odrobina osłodzonej wody i
Eucharystia. Fakt ten wywołał podejrzenia sióstr, biskup nakazał
więc zbadanie sprawy. Gdy skończył się Jubileusz, s. Eugenia,
całkowicie zdrowa, wróciła do swoich obowiązków. Wybrano ją do
Rady Głównej zgromadzenia, potem została mistrzynią nowicjatu.
Choć nie mówiła zbyt dobrze po
francusku, wygłaszała dla nowicjuszek pasjonujące konferencje.

Badanie prawdziwości
objawień

Biskup Aleksander Caillot – miejscowy biskup Grenoble, do którego
należało wydanie orzeczenia o
objawieniach powołał Komisję teologiczną, która miała na celu zbadanie pochodzenia orędzia Boga
Ojca otrzymanego przez s. Eugenię. W jej skład weszli: wikariusz
biskupi Emile Guerry, jezuiccy
eksperci Alberto i Augusto Valencin
oraz dwaj lekarze, w tym jeden
psychiatra. Nieustanne przesłuchania prowadzono w atmosferze zastraszania, posądzeń o herezję, a
nawet groźby uwięzienia. Siostra
nie odwołała ani słowa, wykazując
anielską cierpliwość. Ostatecznie,
w 1934 roku, Komisja wydała pozytywne opinie co do możliwości
bezpośredniego objawienia Boga
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Ojca oraz niepodważalności cnót
s. Eugenii, jej pokory i posłuszeństwa, a także jej zupełnego zdrowia
psychicznego. Na tej podstawie
biskup Caillot otworzył proces kanoniczny w sprawie uznania objawień. Członkowie Komisji coraz
bardziej przekonywali się do prawdziwości orędzia. Pod jego wpływem biskup Guerry napisał pracę
Ku Ojcu, która doczekała się tłumaczenia na 16 języków, a o. Augusto
Valencin książkę Radość w Ojcu.
Tymczasem macierzyste zgromadzenie s. Eugenii od początku
przyjęło i realizowało orędzie Boga
Ojca, za sprawą matki Ludwiki,
która wyznała: „Wierzę, że Ojciec
zostanie otoczony chwałą”. Po jej
śmierci, w lutym 1936 roku, przełożoną generalną została wybrana s.
Eugenia. Miało to miejsce 7 sierpnia 1936 roku, w dniu, w którym
siostry obchodziły zgodnie z życzeniem wyrażonym w objawieniach
święto Boga Ojca. Nowa matka
generalna była odpowiedzialna za
1400 sióstr. Miała stanowcze, zrównoważone usposobienie, poczucie

realizmu oraz wrażliwość i twórczy
umysł. Biskup Grenoble otrzymał w
Rzymie zgodę od papieża, by siostry tego zgromadzenia nazywano
„Córkami Ojca”. Matka Eugenia
aktywnie rozpowszechniała orędzie, wygłaszała konferencje. Udała się też do Rzymu, by przedstawić
przesłanie Boga Ojca prefektowi
Kongregacji Rozkrzewiania Wiary
kardynałowi Biondi. Niespodziewanie zakazał on mówienia o Ojcu i
świętowania Jego uroczystości.
Swoją decyzję uzasadnił słowami:
„Lepiej będzie jeśli to jezuici, dominikanie lub franciszkanie wprowadzą w Kościele ten kult. Zostanie
wtedy lepiej przyjęty, niż gdyby go
przedstawiła jakaś zakonnica”.

Niedziela, 11 lutego

W służbie trędowatym

Matka Eugenia podporządkowała się zakazowi. Będąc do 1947
roku matką generalną, otworzyła
nowicjaty w krajach misyjnych: w
Dahomeju, Nigerii, Libanie, Algierii,
na Wybrzeżu Kości Słoniowej. W
1940 roku udzieliła w swym klasztorze schronienia Raoulowi Follre-

au, który pod jej wpływem – stał się
po wojnie znanym na całym świecie
apostołem trędowatych. W ciągu
12 lat działalności misyjnej matka
Eugenia utworzyła niemal 70 nowych ośrodków, ze szpitalami,
szkołami, kościołami, w najbardziej
opuszczonych zakątkach Afryki.
Korzystając z miejscowej tradycji
zielarskiej, wprowadziła do użytku
pierwsze lekarstwo przeciw trądowi, otrzymywane z pewnej tropikalnej rośliny. Lek zbadano później i
zatwierdzono w Instytucie Pasteura w Paryżu. Na Wybrzeżu Kości
Słoniowej w Adzope zbudowała
„Miasto Trędowatych” – ogromne
centrum przyjmujące chorych. Od
władz francuskich otrzymała za to
najwyższe odznaczenie przyznawane za dzieła o charakterze społecznym.

Prześladowanie

Tymczasem, po 10 latach skrupulatnych badań i zakończeniu
procesu diecezjalnego, w 1947
roku, dokumentacja dotycząca
objawień s. Eugenii, wraz z przy-

Już w tym tygodniu będziemy przeżywać Środę Popielcową. Z pewnością niektórzy z nas cieszą się
na rozpoczęcie Wielkiego Postu, ale są też tacy, którzy z góry niepokoją się o to, czy uda im się dotrzymać
wielkopostnych postanowień. Jeżeli należysz do tej drugiej grupy, słowa Pawła są właśnie dla ciebie. Nie
tylko podtrzymują na duchu, ale stanowią też doskonałe motto na cały Wielki Post – motto, do którego
można wciąż powracać, by czerpać z niego inspirację i wskazówki.
Po pierwsze, pamiętaj, że nie wchodzisz w ten okres liturgiczny samotnie, lecz włączony w wielką rodzinę, jaką jest Kościół. Cała ta wspólnota będzie kroczyć ramię w ramię za Jezusem, towarzysząc Mu
w Jego drodze krzyżowej. W każdej więc chwili możesz szukać wsparcia i modlitewnego wsta-wiennictwa
u towarzyszy drogi. Co więcej, gdy będzie ci ciężko, zawsze możesz prosić Ojca niebieskiego, aby podtrzymał cię swoją łaską.
Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie... Pamiętajmy, że królestwo Boże to nie sprawa
tego, co się je i pije. Nie jest to też sprawa tego, czego się nie je i nie pije. Nie cyzelujmy więc swoich
postanowień co do najdrobniejszych szczegółów ani też nie przejmujmy się tym, że od czasu do czasu
coś nam się nie uda. Skupmy się natomiast na miłości do Jezusa. Nie zapominajmy o niej, kiedy załatwiamy różne sprawy, robimy pranie, zajmujemy się rodziną czy pościmy. Są to bowiem okazje do tego,
by miłość Boga przeniknęła wszystkie sfery naszego życia.
Wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Jeśli wciąż niepokoi nas to, jak uda się nam przeżyć Wielki Post,
trzymajmy się maksymy św. Ignacego Loyoli:
„Na większą chwałę Boga”. Bóg jest uwielbiony, gdy Jego dzieci ofiarują Mu wszystkie swoje codzienne zajęcia i znajdują szczęście w oddawaniu Mu chwały. Na tym polega najgłębsza istota Wielkiego
Postu – rezygnować z ulotnych przyjemności, aby odnaleźć szczęście w Bogu.
„Panie, składam przed Tobą całe moje życie na większą Twoją chwałę”.

chylną opinią Komisji oraz pozytywnym orzeczeniem biskupa Caillot,
została złożona w Rzymie. Wkrótce
potem matka Eugenia została wezwana przed Święte Oficjum (obecnie Kongregacja Nauki Wiary),
które – wbrew pozytywnemu orzeczeniu – przypomniało i podtrzymało zakaz mówienia o Bogu Ojcu i
szerzenia Jego kultu. Pod karą
ekskomuniki miała zniszczyć
wszystko, co napisała, nie wolno jej
było o tym rozmawiać ze spo-wiednikiem ani kierownikiem duchowym. W Kongregacji Rozkrzewiania Wiary została jej dana do podpisu dymisja ze wszystkich pełnionych funkcji. Podpisała się: „Mama
siostra Eugenia”. Podczas modlitwy
w kościele św. Andrzeja delle Fratti
(tym, w którym Matka Boża objawiła się Alfonsowi Ratisbonne) ofiarowała „to małe ziarno cierpienia”,
aby mogło z niego wyrosnąć drzewo jedności chrześcijan: „Ja wiem,
że będzie się usiłować zniszczyć to
ziarno, ale pewnego dnia powstanie, jaśniejąc w świecie i w sercach.
Od Ojca Świętego do ostatniego
wiernego wszyscy będą mówić o
Ojcu, który jest będzie zawsze Alfą
i Omegą naszego życia, naszej
wewnętrznej jedności, jedności w
rodzinach i w Kościele”. Pozbawiona wszelkich funkcji, udała się do
Marino, jednego z założonych
przez siebie domów, gdzie opiekowała się sierotami. Po dwóch latach
została wysłana do Palermo; tam
uczyła religii. Na polecenie spowiednika wrzuciła do ognia spisane
przez siebie objawienia. W 1953
roku zmuszono ją do opuszczenia
Zgromadzenia, oddania habitu,
welonu i obrączki. Pomogli jej wówczas dawni przyjaciele z Francji
oraz Ojciec Pio. Matka Eugenia
starała się bezskutecznie o oficjalną zgodę na założenie nowego
zgromadzenia pod nazwą Instytut
Jedności. Ostatecznie, aż do jej
śmierci, będzie on działał w ukryciu.
Dzięki pomocy przyjaciół matka
Eugenia kupiła na południu Włoch
5 ha terenu, gdzie służyła ubogim,
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rozpoczęła też budowę kościoła.
Po latach osiadła w Anzio, koło
Rzymu, gdzie zajmowała się opuszczonymi dziećmi. Do wcześniejszych bolesnych doświadczeń
doszło jeszcze jedno. Została niesłusznie oskarżona o malwersacje
finansowe i skazana na cztery
miesiące więzienia w Rzymie. W
więzieniu codziennie uczestniczyła
we Mszy świętej. Inne więźniarki z
początku dziwiły się temu, później
zaczęły jej towarzyszyć, a wreszcie
wszystkie przystąpiły do spowiedzi.
Wychodząc na wolność, matka
Eugenia powiedziała: „Chętnie bym
tu została. Nigdy nie byłam tak
szczęśliwa, jak w więzieniu”. Klimat
nieufności wokół matki Eugenii
utrzymywał się nadal. Była oskarżana o to, że założyła Instytut Jedności w celu osiągania korzyści
majątkowych, a także o bezprawne
noszenie habitu. Do końca życia
wspierał ją kapucyn o. Andrea D’Ascanio, który spisał jej biografię.
Matka Eugenia odeszła do Ojca

10 sierpnia 1990 roku. Założony
przez nią Instytut Jedności (Associazione Missionaria „Unitas In
Christo ad Patrem”) jest obecnie
kanonicznie zatwierdzony bez
przeszkód propaguje przesłanie
Boga Ojca. Orędzie Boga Ojca
zostało opublikowane we Włoszech
dopiero w 1982 roku, pięćdziesiąt
lat po objawieniach. Po polsku
ukazało się w 2002 roku pt. „Bóg
Ojciec mówi do swoich dzieci”, z
włoskim imprimatur, udzielonym
przez wikariusza generalnego Państwa Watykańskiego Petrusa Canisiusa van Lierdego, z 13 marca
1989 roku. Jest ono także dostępne
w całości w Internecie.
Warto zauważyć zbieżność objawień, które miała s. Eugenia
Ravasio zarówno w czasie, jak
również w treści – z objawieniami
Bożego Miłosierdzia otrzymanymi
przez św. Faustynę w 1931 roku,
znanymi szerzej w Kościele dopiero od lat osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych XX wieku.

12

„Głos św. Mikołaja”, nr 2(16), luty 2018

Jak zdobyć bilet do nieba?

„Jeśli wasza sprawiedliwość nie
będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do
Królestwa Niebieskiego” (Mt 5,20)
Do nieba wchodzi się przez ciasną
bramę. Trzeba jednak uprzednio nabyć odpowiednią przepustkę. W
Ewangelii św. Mateusza Jezus mówi,
że mogą ją otrzymać ci, którzy będą
„bardziej” sprawiedliwi niż faryzeusze
i uczeni w Piśmie, stając się jak dzieci.
Zadaniem religijnej elity Izraela,
którą tworzyli znawcy Prawa i stronnictwo faryzeuszów, było nauczanie,
interpretowanie i zachowywanie
przykazań nadanych przez Jahwe.
Ponieważ uważano je za świętość,
nauczyciele ludu z gorliwością starali się chronić nakazy Pana przed
wypaczeniami i ich łamaniem. Lęk
przed popełnieniem wykroczenia
urastał do tego stopnia, że faryzeusze
z wolna zaczęli dodawać kolejne regulacje, wskutek czego obudowali
Prawo potężnym murem dodatkowych przepisów. Przykładowo, chociaż nie można tego znaleźć w Starym Testamencie, faryzeusze uczyli,
że w dzień szabatu obowiązuje zakaz
zawiązywania i rozwiązywania su-

Niedziela, 18 lutego

płów, gotowania, pieczenia, prania,
pisania czy zapalania światła.
Jezus nie pochwala takich praktyk.
Chrześcijańska sprawiedliwość powinna być większa. Ale w jakim sensie? Czy mamy prześcigać faryzeuszy w ich drobiazgowości? Wydaje
się, że Chrystus oczekuje od nas
czegoś przeciwnego. By zrozumieć
błąd, jaki popełnili uczeni w Prawie i
faryzeusze, musimy najpierw zapytać, na czym polega biblijna sprawiedliwość.
Z mitologii wiemy, że bogowie
Olimpu często kierowali się w swoim
postępowaniu kaprysem. Zgodnie z
przekonaniem starożytnych Greków
nie wiązały ich żadne moralne reguły.
Tymczasem Jahwe od samego początku objawia się jako Bóg, który
„miłuje prawo i sprawiedliwość: ziemia jest pełna Jego łaskawości”. W
tym tłumaczeniu hebrajskie słowo
„hesed” oddano jako „łaskawość”.
Jednakże „hesed” oznacza również
„trzymanie się zobowiązań, które
zostały zaciągnięte na mocy umowy”.
Kiedy Bóg zawiera przymierze z
Abrahamem, obie strony godzą się
na przestrzeganie jej postanowień,

chociaż w nierówny sposób. To Bóg
inicjuje umowę, a Jego obietnice i
przyrzeczone korzyści nieskończenie
przekraczają to, co człowiek może
dać w zamian. Celem przymierza
Boga z ludźmi jest uczynienie z nich
synów i córek, by mogli uczestniczyć
w Jego życiu i szczęściu.
Z tego powodu należałoby raczej
uściślić, iż „ziemia jest raczej pełna
wierności („hesed”) Pana wobec Jego
przymierza”. Bóg jest sprawiedliwy,
gdyż nie odwołuje przyrzeczonego
słowa. Znaczenie hebrajskiego „sedaqah” – „sprawiedliwość” – odbiega
nieco od naszego współczesnego
rozumienia. W zachodniej cywilizacji
sprawiedliwość to zgodność z zewnętrznymi normami lub przyznanie
każdej osobie tego, co się jej należy.
Natomiast u źródeł sedaqah leżą relacje oraz przymierze między Bogiem
i człowiekiem. Posłuszeństwo prawu
również jest kluczowe, ale to prawo
nie zaistniałoby, gdyby nie doszło do
spotkania i dialogu. Nie chodzi więc
o jakieś abstrakcyjne ustalenia, które
można wymyślić przy zielonym stoliku, ani o kontrakt handlowy. Kontrakt
dotyczy pieniędzy, posiadłości, naby-

Św. Piotr mówi tu wprawdzie o chrzcie, ale równie dobrze można odnieść jego słowa do sakramentu
pojednania. Czy istnieje bowiem lepszy sposób odzyskania czystości sumienia niż pójście do spowiedzi?
Wiemy, że gdy wyznajemy nasze grzechy, otrzymujemy przebaczenie – to całkowite! Ale wtedy pojawia
się poważne wyzwanie – jak zachować czyste sumienie już po otrzymaniu rozgrzeszenia. Doświadczenie Bożego przebaczenia jest bezcenne, ale co mamy zrobić, żeby na każdej spowiedzi nie wyznawać
w kółko tych samych grzechów?
Może zaskoczy cię to, że odpowiedzią na ten problem jest... także spowiedź! Ten sakrament nie tylko
oczyszcza nas z grzechów popełnionych w przeszłości, ale daje nam łaskę na przyszłość. Jest tak dlatego, że w spowiedzi spotykamy Jezusa, który przyszedł nie tylko przebaczyć nam grzechy, ale także
nas uświęcić. W spowiedzi Jezus zdejmuje z naszych barków ciężar dawnych grzechów, abyśmy mogli
wyjść na świat wolni od poczucia winy, a dzięki umocnieniu łaską mogli jeszcze bardziej zdecydowanie
przeciwstawiać się grzechowi. Wszyscy, jak Jezus w dzisiejszej Ewangelii, podlegamy pokusom. Skoro
jednak Jezus na pustyni odniósł nad nimi zwycięstwo, to my także możemy. Jezus, zwycięzca, jest gotów
nam pomagać, gdy tylko do Niego zawołamy. On zawsze jest blisko nas – przypomina o swoim przebaczeniu i zachęca do przyjęcia Jego łaski. Przypomina, że zwyciężył grzech i że my możemy cieszyć się
owocami Jego zwycięstwa.
W tegorocznym Wielkim Poście nie ociągaj się z przystąpieniem do sakramentu pokuty. A przystępując
do niego, pamiętaj, że jego łaska oczyszcza cię z grzechu i napełnia Bożą mocą. Jest to łaska, która
przybliża cię do Jezusa i pozwala przeciwstawiać się pokusom. „Dziękuję Ci, Panie, za łaskę spowiedzi
świętej! Daj mi większą ufność w Twoją miłosierną miłość”.

tych zdolności. W takiej umowie
obiecujemy, że coś zrobimy, zapłacimy, kupimy, wymienimy. Akcent pada
na zabezpieczenie własnych interesów, podyktowane ekonomiczną
kalkulacją. Biblijne przymierze to
poważniejsze przedsięwzięcie, które
opiera się na zaufaniu i osobowym
zaangażowaniu. Zawierając je, dajemy siebie, a nie
tylko coś. Przywołujemy w nim
samego Boga na świadka i przyrzekamy, a nie tylko obiecujemy, że będziemy się troszczyć o dobro powierzonych nam osób lub rzeczy. Pozostałości tego typu myślenia odnajdujemy w świeckiej przysiędze świadka
w sądzie czy w przyrzeczeniach
składanych przez ludzi piastujących
publiczne urzędy. Prezydent, policjant
czy lekarz to osoby społecznego zaufania. Także małżeństwo, wbrew
potocznym wyobrażeniom, nie jest
zwykłym kontraktem, lecz przymierzem, którego osią jest wzajemne
oddanie: „Ja jestem twój, a ty jesteś
moja”. Podobnie dzieje się w chwili
chrztu, ślubów zakonnych czy święceń kapłańskich. Pojęcie przymierza
to klucz do zrozumienia całego Pisma
św. i wszystkich sakramentów.
Sprawiedliwość oznacza więc wierność wobec przymierza opartego na
międzyosobowej relacji. To coś więcej
niż dotrzymanie warunków umowy
handlowej, którą za zgodą stron można zmienić. Dlatego Bóg jest sprawiedliwy na dwa sposoby. Z czystej
hojności i wspaniałomyślności przyodziewa człowieka szatami zbawienia, płaszczem sprawiedliwości i
ozdabia go kosztownościami – jak
pisze prorok Izajasz. Innymi słowy
chroni, wyzwala od wrogów i przeciwników, staje po stronie uciśnionych,
daje to, co potrzebne do życia, gdyż
zobowiązał się do tego przymierzem.
Z drugiej strony, jest sprawiedliwy,
kiedy karze w chwili samowolnego
odstąpienia człowieka od wymogów
przymierza, na które wcześniej wyraził zgodę. „Poniżony będzie śmiertelnik, upokorzony człowiek, a oczy
dumnych będą spuszczone. Pan
Zastępów przez sąd się wywyższy,
Bóg Święty przez sprawiedliwość
(„sedaąah”) okaże swą świętość”.
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Brzmi to dziwnie, ale celem kary jest
przywrócenie sprawiedliwości, czyli
naruszonego przymierza. Przecież
nie igra się z zaufaniem. Czy coś
podobnego nie dzieje się w naszym
codziennym życiu? Czy nie boli nas,
gdy ktoś nas zawodzi, zdradza, nadużywa naszego zaufania, rani serce
obojętnością mimo obiecanej miłości
i wierności? Pomyślmy tylko, co stałoby się z całym światem, gdyby Bóg
nagle poniechał zawartego z nami
przy-mierza, które sam zapoczątkował w chwili stworzenia.
Gdyby Bóg nie reagował w momentach odstępstwa, oznaczałoby to,
że nie istnieje nic trwałego. Wierność
obietnicy, wartość słowa, hojność,
miłość byłyby mrzonkami. Ponadto
Bóg traktuje człowieka poważnie jako
partnera i oczekuje wzajemności. Nie
może więc powiedzieć, że tak naprawdę nic wielkiego się nie dzieje,
jeśli warunki przymierza są lekceważone, ponieważ musiałby uznać
umowę za kpinę, a siebie za błazna.
To jednak jest niemożliwe. Dlatego
będzie obdarzał człowieka owocami
posłuszeństwa, ale również karał,
czyli obciążał konsekwencjami, jeśli
umowa będzie łamana. W ten sposób
chce zachęcić człowieka do podobnego postępowania, bo ono daje
prawdziwą radość i szczęście. Bóg
daje nie dlatego, że winien jest komuś
cokolwiek, ale dlatego, że jest wiemy
Słowu, które wypowiedział.
Wróćmy do faryzeuszy i uczonych
w Piśmie. Na czym polega ich błąd?
Przede wszystkim, mnożąc przepisy,
dodali oni do „umowy” coś, czego w
niej nie było. Kierowała nimi zarówno
chęć przypodobania się, jak i przekonanie, że właściwie udoskonalić
można się o własnych siłach. Sprawiedliwość faryzeuszy, chociaż podyktowana szlachetnymi pobudkami,
przypomina kontrakt, który opiera się
na kalkulacji, ile powinienem otrzymać za poświęcenie siebie oraz w jaki
sposób mogę oczarować Boga, aby
uzyskać Jego przychylność. Bóg
przymierza przyjmuje człowieka i
obdarowuje za nic, pozostawiając mu
wolność i autonomię. Nie „dusi” człowieka swoją obecnością i nie zastrasza. Cóż to za Bóg, który chciałby

kontrolować nawet tak drobne sprawy
jak zawiązywanie sznurowadeł. W
przymierzu nie chodzi o drobiazgowość i dzielenie włosa na czworo,
lecz o osobę, odpowiedź na wezwanie, na usłyszane słowo, na absolutną
dobroć. Jeśli w chrześcijaństwie lub
judaizmie zanika świadomość przymierza jako osobowej relacji i powołania, tam nieuchronnie pojawia się
pozbawiona znaczenia obrzędowość,
rytualizm i pusta tradycja. Punkt ciężkości przesuwa się w kierunku zewnętrznego wymiaru religijności:
przestąpienie lub wypełnienie określonych przepisów. Bóg nałożył na
człowieka jakieś prawa, ale w sumie
nie wiadomo po co. Pewne jest tylko
to, że trzeba je zachowywać.
W czym objawia się tego typu myślenie? Na przykład ktoś ma wyrzuty,
że nie poszedł w niedzielę do kościoła, bo był chory. Dla niektórych małżeństwo to nic innego jak prawne
zalegalizowanie współżycia seksualnego, a co potem się dzieje, nie ma
większego znaczenia. Sakramenty to
rytuały, które zwykło się kultywować,
chociaż trudno dostrzec ich związek
z codziennym życiem. Całe chrześcijaństwo to zbiór określonych praktyk:
Msza św. w niedzielę, spowiedź raz
do roku, pacierz i post piątkowy. Nadto we wszystkim tym można uczestniczyć, nie mając wiary. „Większa”
sprawiedliwość jest czymś odwrotnym. W niej spotkanie poprzedza
zobowiązanie. Obdarowanie rodzi
odwzajemnienie. Bóg wychodzi do
nas pierwszy nie dlatego, że robimy
na Nim niesamowite wrażenie swoją
świętością i duchowymi wyczynami.
W głębi naszej istoty na zawsze pozostaniemy dziećmi, które ciągle żyją
z daru, które nie muszą stawać na
rzęsach, aby Bóg się nimi zainteresował. Tylko w postawie dziecka
można przyjąć dar z radością. Problem w tym, że zbyt szybko chcemy
stać się samodzielni, bo uważamy, że
nie przystoi być dzieckiem przez całe
życie. Faryzejska sprawiedliwość
promuje fałszywą „religijną” dorosłość, w której na dar trzeba zasłużyć.
Sprawiedliwość Chrystusa daje darmową przepustkę do nieba. Można
ją przyjąć tylko w prezencie.
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Niedziela, 25 lutego
Abraham poczuł się jak w pułapce. Tak wiele poświęcił, aby pójść za Panem, otrzymał też od Niego
obfite błogosławieństwo. Logika podpowiadała mu więc, że jeśli i tym razem okaże posłuszeństwo, nie
pozostanie bez nagrody. Jednak Bóg zażądał od niego rzeczy najtrudniejszej z możliwych – zabicia nożem
własnego syna i złożenia jego ciała w ofierze całopalnej. Czy Bóg naprawdę mógł tego chcieć? Jednak
Abraham powiedział już Bogu: „Oto jestem”. Oddał Mu się do dyspozycji, jak więc mógł się wycofać?
Spróbujmy wyobrazić sobie tę trzydniową drogę na miejsce złożenia ofiary. Cisza, nieskładne odpowiedzi na pytania Izaaka, niewypowiedziane cierpienie z powodu tego, co będzie musiał zrobić. Jak wiele
razy Abraham chciał się wycofać i zawrócić z podjętej drogi. Jednak gdzieś w głębi serca ufał, że Bóg
okaże się wierny swoim obietnicom. Dlatego po dotarciu na miejsce powiedział do sług: „A potem wrócimy
do was”. Nawet w tej najczarniejszej godzinie ufał, że powróci do nich wraz z Izaakiem.
Zauważmy, że kiedy w ostatniej chwili następuje interwencja anioła, Abraham powtarza jedynie to, co
już wcześniej powiedział Bogu: „Oto jestem”. Po tych trzech okropnych dniach, kiedy właśnie miał uczynić
coś niewyobrażalnego własnemu dziecku, słowa te musiały zabrzmieć zupełnie inaczej. Spróbujmy usłyszeć ten głos, nabrzmiały lękiem, wyczerpaniem, może nawet gniewem. Jednak nawet wtedy, gdy jego
wiara była poddawana największej próbie, trzymał się jej i ufał. Zdarzają się w naszym życiu chwile, kiedy
mamy poczucie, że Bóg żąda od nas czegoś, co niemożliwe – przyjęcia nieuleczalnej choroby lub trwałego kalectwa, wyciągnięcia ręki do pojednania po latach nieporozu-mień i krzywd, wyrzeczenia się długo
pielęgnowanych marzeń. Wydaje nam się, że Abrahamowe „Oto jestem” po prostu nie przejdzie nam przez
gardło. Jednak dzisiejsze czytanie zapewnia nas, że także w takich sytuacjach Bóg jest z nami i umacnia
nas swoją łaską.
Tak więc kiedy wydaje ci się, że twoja wiara wisi na włosku, przypomnij sobie historię Abrahama. Przypomnij sobie, że Bóg wciąż jest z tobą.
I nawet jeśli dzieją się rzeczy niewyobrażalne, powtarzaj to jedno, co Abraham miał do powiedzenia
Bogu – to jedno, co był w stanie Mu powiedzieć: „Oto jestem Ojcze”. Ufam, że Ty nigdy mnie nie opuścisz”.
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Lekcja od trędowatych

Sądziłem, że całkiem dobrze radzę
sobie z Rokiem Miłosierdzia. Wysłuchałem paru konferencji na ten temat.
Kilkakrotnie przeszedłem przez Bramę
Miłosierdzia w naszej katedrze, aby
zdobyć odpusty dla zmarłych z rodziny.
Zawsze słuchałem z uwagą, gdy w telewizji pojawiał się papież Franciszek.
Jednak pewnego wieczoru miałem
okazję dokonać autentycznego uczynku miłosierdzia – i niestety przeszedłem obok.

PRZYPADKOWE
SPOTKANIE

Tego wieczoru poszedłem na spacer
swoją zwyczajną trasą. Był to dla mnie
czas modlitwy i refleksji, a przy tym
ruchu na świeżym powietrzu. Szedłem
jak zwykle przez spokojne ulice wokół
naszego kościoła parafialnego, a następnie okrążałem niewielką dzielnicę
miasta, gdzie znajdowało się między
innymi więzienie.
Mijając więzienie, często myślałem
o przebywających tam ludziach. Nie
znałem ich osobiście – w przeciwieństwie do mojego nieżyjącego już proboszcza, który regularnie chodził do
więzienia, siadał w kącie celi i słuchał
spowiedzi lub rozmawiał z osadzonymi.
Okrążając tyły więzienia, słyszałem,
jak więźniowie na boisku grają w koszykówkę. Zasłaniały ich przede mną
wysokie mury. Następnie minąłem
bloki z wąskimi okienkami, usytuowanymi tak wysoko, że więźniowie czy
przechodnie mogli zaglądać jedynie
przez ich najniższą część. Rzadko
patrzyłem w ich stronę, ale kiedy mijałem ostatnie z nich, usłyszałem pukanie. Spojrzałem w górę i zobaczyłem,
że ktoś macha do mnie ręką. Popatrzyłem przez chwilę, odwróciłem wzrok
i poszedłem dalej.

STRACONA OKAZJA

W tamtym momencie wydawało mi
się, że postępuję słusznie. Oczyma
wyobraźni widziałem strażników obserwujących mnie na monitorze. Bałem
się wpakować w kłopoty lub wyglądać
na podejrzanego. Jednak po kilku sekundach zacząłem się zastanawiać,
czy nie mogłem jakoś okazać życzliwości temu, kto do mnie machał.

Mogłem na przykład podnieść rękę
i dotknąć tego okna, odmachać albo
po prostu się uśmiechnąć. Nie zrobiłem
nic.
Czułem się z tym źle, dlatego dochodząc do frontu budynku, postanowiłem zmienić kierunek i wrócić na tyły
więzienia. Kiedy ponownie mijałem
ostatnie okienko, zwolniłem i zajrzałem
do środka. Niewielka przestrzeń u dołu
okna była pusta, Zdałem sobie jednak
sprawę, że mężczyzna, który delikatnie
zastukał w okno, mógł mnie zobaczyć.
Widział, jak zatrzymuję się i patrzę.
Widział też, jak odchodzę.
W drodze do domu przeszło mi
przez głowę wiele myśli. „Czy on mnie
znał? Czy był młody, czy stary, wysoki
czy niski, chory czy zdrowy?” Nie miałem pojęcia, czułem natomiast, że
machając do mnie, chciał nawiązać ze
mną kontakt. Była to prawdziwa życiowa okazja do okazania miłosierdzia –
a ja ją zmarnowałem.

OD TEORII DO PRAKTYKI

Szanse zobaczenia tego człowieka
jeszcze raz były raczej nikłe, ale moja
perspektywa zmieniła się. Zrozumiałem, że Bóg niemal co dzień daje
mi szansę przekazywania Jego miłosierdzia. Widzę, że zaczynam mieć
więcej współczucia dla ludzi, którzy
stają na mojej drodze — zarówno znajomych, jak i obcych. Na kampusie
uniwersyteckim, gdzie pracuję, staram
się uśmiechać do tych, którzy nawiązują ze mną kontakt wzrokowy, i pozdrawiać ich. Podczas znaku pokoju
na Mszy świętej staram się przekazywać go z życzliwością i uwagą.
Moje rozumienie miłosierdzia zmienia się z podejścia książkowego, teoretycznego na bardziej praktyczne.
Czuję, że Jezus chce, bym nawiązywał
kontakty z nieznajomymi, nie przejmując się przesadnie względami bezpieczeństwa czy towarzyskimi konwenansami.
To właśnie miłosierdzie obarczone
ryzykiem pociąga świat do Chrystusa.
Tak wielu ludzi na świecie cierpi z powodu różnego rodzaju nieszczęść.
Jeśli będziemy w stanie, choćby przez
chwilę, towarzyszyć im w tym cierpieniu z miłością i troską w imię Chrystu-

sa, możemy przywrócić im zaufanie do
Boga i ludzi.

LEKCJA
OD TRĘDOWATYCH

Pewna historia o biskupie Fultonie
Sheenie ukazuje zarówno wyzwania,
jak i owoce takiej postawy. Biskup
Sheen odwiedził kiedyś afrykańską
kolonię trędowatych z zamiarem podarowania każdemu choremu srebrnego
krzyża. Jednak pierwszy z nich, który
stanął przed nim z wyciągniętą ręką,
był tak odrażający, że biskup nie był
w stanie wejść z nim w kontakt fizyczny. Sheen opisuje, co wydarzyło się
dalej: „Trzymając krzyż nad jego dłonią, upuściłem go. Został wchłonięty
przez ten wulkan trądu. Nagle okazało
się, że w kolonii jest 501 trędowatych,
a tym pięćset pierwszym jestem ja.
Ponieważ mając w ręku symbol identyfikacji Boga z człowiekiem, odmówiłem zidentyfikowania się z tym, który
wewnątrz był tysiąc razy lepszy ode
mnie. Wtedy uświadomiłem sobie całą
okropność tego, co zrobiłem. Zagłębiłem palce w jego dłoń, podniosłem
krzyż, a następnie włożyłem go do ręki
jemu, a potem kolejne wszystkim pozostałym trędowatym. Od tego czasu
nauczyłem się kochać ich przez dotyk,
według zasady wcielenia”.
Podobną „lekcję od trędowatych”
przerobił także Franciszek z Asyżu,
Damian z Molokai, Teresa z Kalkuty
i wielu innych. Cieszę się, że ja także
zaczynam ją przerabiać.

NARZĘDZIE
MIŁOSIERDZIA

Patrząc w przyszłość, mam nadzieję wykorzystać jak najlepiej dawane mi
przez Boga okazje do dzielenia się
Jego miłosierdziem. Modlę się o to,
abym na wzór Jezusa, biskupa Sheena
i świętych miał odwagę, by nie myśleć
tylko o sobie, ale – jak mawia papież
Franciszek – stawać się narzędziem
miłosierdzia.
Modlę się też codziennie za tego
człowieka w oknie, aby poznał, że jest
„wewnątrz tysiąc razy lepszy ode
mnie”, i aby spotkał na swej drodze
wielu lepszych ode mnie ludzi.

16

„Głos św. Mikołaja”, nr 2(16), luty 2018

Książki warte przeczytania

Po raz kolejny na zimowe wieczory pragnę państwu metody działania, nowe drogi życia po to, aby Ewangelia Jezusa Chrystusa rozpaliła w sercach ludzi
polecić kolejne książki warte przeczytania.
płomień Jego Miłości.

Odile Haumonte „Boża „adrenalina”.
Codzienne życie z Duchem Świętym”

Autorka zaczyna od pewnej historii: Koło czterdziestki zrobiłam istotny krok naprzód – wychowawszy
pięcioro dzieci, podjęłam pracę w branży dziennikarskiej i wydawniczej. I nagle okazało się, że muszę
niejako przeskoczyć samą siebie. A żeby tak się stało,
potrzebuje natchnienia i siły. Skąd je wzięła? To początek opowieści o Duchu i Jego darach. O łasce
zmieniającej wszystko. Książka jest niespotykanym
połączeniem nauczania, świadectwa życia chrześcijańskiego, modlitewnika i książki medytacyjnej; połączeniem, które wprowadza w serce czytelnika światło,
siłę i odwagę.

Krzysztof Wons SDS, „Umiłowany.
Rekolekcje z umiłowanym uczniem”

Orygenes mawiał, że Ewangelie są kwiatem całego
Pisma Świętego, zaś kwiatem Ewangelii jest Ewangelia św. Jana. Nie ma wątpliwości, że u samego
źródła czwartej Ewangelii stanęła duchowość umiłowanego ucznia. Przy powstaniu Ewangelii autor czerpał z jego mistycznego poznania, które przewyższało
poznanie synoptyków.
Chciejmy zbliżyć się do umiłowanego ucznia, aby
razem z nim poznawać przesłanie czwartej Ewangelii. Przejdźmy drogą, którą on przeszedł, dojrzewanie
do zażyłej więzi z Jezusem i wewnętrznego poznania
Jego życia. Chciejmy wniknąć w jego duchowość
Pierre-Alain Giffard, „Wzrastanie
w jego głębokie rozumienie Jezusa Syna CzłowieczeKościoła. Narzędzia i sposoby
go i Syna Bożego. Chciejmy zgłębić charyzmatyczną
ożywienia parafii”
osobowości osobowość umiłowanego ucznia, duchoW książce tej autor opisał różne doświadczenia wego ojca tradycji Janowej i stróża powstania czwarwzrastania, dotyczące wybranych wspólnot chrześci- tej Ewangelii. Jego duchowość jest na wszystkie
jańskich, ukazując ponadto, że jest możliwe, aby czasy i dla wszystkich uczniów, niezależnie od powoDobra Nowina dotarła na krańce świata, do każdego łania, charyzmatów czy funkcji. Strzeże ewangeliczczłowieka! To jednak nie stanie się nagle, w sposób nego życia w Kościele i inspiruje po dziś dzień. Jezus
magiczny. Wzrastanie Kościoła jest długotrwałym powiedział, że chce, aby umiłowany uczeń pozostał
procesem duszpasterskim, wymagającym pracy, do (w Kościele), aż On przyjdzie powtórnie (por. J 21,
której wezwany jest każdy z nas; osoby ochrzczone, 20-23). Idźmy za tym pragnieniem Jezusa, czerpiąc
świeccy zaangażowani w życie Kościoła, księża, pa- z głębin duchowości umiłowanego ucznia, który „postorowie. Wszyscy musimy przeżyć „nawrócenie został” w Kościele także dla nas.
duszpasterskie”, które pozwoli nam odkryć nowe
Elwira Kirklo-Rusek
Michałowa poleca

Kurczak pieczony z ziemniakami w sosie śmietanowo-musztardowym
Składniki:
• 1 kg kawałków kurczaka
(uda, podudzia lub piersi)
• 1 kg ziemniaków
• 1,5 szklanki słodkiej
śmietanki 18 procentowej
• 3 czubate łyżeczki
musztardy (najlepiej miodowej)
• sól
• świeżo zmielony, czarny
pieprz
• majeranek
• olej do smażenia

Przygotowanie:
Umyte i osuszone kawałki kurczaka doprawić solą i pieprzem. Ziemniaki obrać
i pokroić na niezbyt małe kawałki. Na patelni rozgrzać olej, włożyć mięso
i smażyć z każdej strony 3 do 4 minut, aż się ładnie przyrumieni. Następnie
przełożyć do dużego naczynia do zapiekania. Na patelnię z tłuszczem po
smażeniu kurczaka włożyć ziemniaki i smażyć na dużym ogniu ok. 5 min. aż
zaczną się przyrumieniać na brzegach. Ziemniaki rozłożyć między kawałkami
mięsa i posypać majerankiem. Całość umieścić w nagrzanym do 180 stopni
piekarniku i zapiekać przez 30 min. (ziemniaki powinny być po tym czasie
prawie upieczone). Śmietanę wymieszać z musztardą. Wlać do naczynia
z podpieczonym mięsem i ziemniakami (nie mieszać). Wstawić znów do piekarnika na ok. 30 min. aż ziemniaki będą całkowicie miękkie. Podawać z dużą
porcją surówki (najlepiej pasuje mizeria).
Smacznego!
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Jezus Objawia Ojca

Wielki Post jest uprzywilejowanym czasem stawiania istotnych pytań, w tym pytania o Boga. Choć nigdy
nie odpowiemy na nie w pełni, wyczerpująco, to jednak
stawianie go leży w ludzkiej naturze.

Pascha Jezusa
W męce Chrystusa widzimy Boga słabego, cierpiącego, zdradzonego. W ciągu trzech lat, gdy Jezus
uzdrawiał, wskrzeszał umarłych, chodził po wodzie,
rozmnażał chleb – uczniowie zachwyceni usiłowali
zrozumieć: „Kimże On jest, że nawet wichry i jezioro
są Mu posłuszne?” W ciągu tych trzech lat poznali
Jezusa pełnego mocy, nie poznali jednak Jego tajemnicy. Gdy w Wielki Czwartek pochylił się, by umyć im
nogi, nie pojęli tego gestu uniżenia. Nie rozumieli Jego
wcześniejszych zapowiedzi, że zostanie odrzucony,
zabity, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie. Pojmanie w Ogrójcu, agonia, gdy „drżał i odczuwał trwogę”,
były dla nich szokiem.
Męka objawia Boga miłosiernego, który do końca
przyjmuje ludzką naturę, wchodzi w głąb ludzkiego
losu. W tej właśnie godzinie, „dla której przyszedł”,
Jezus łączy się duchowo z wszystkimi umęczonymi,
utożsamia się z głodnymi, chorymi, spragnionymi,
więźniami, przybyszami. To właśnie oznacza Pascha
Jezusa wchodzi On w komunię z każdym człowiekiem
i otwiera mu drogę do Ojca, prowadzi do Niego. Tajemnica Odkupienia ogarnia każdego człowieka,
„z każdym Chrystus w tej tajemnicy raz na zawsze się
zjednoczył” — pisał Jan Paweł II w swej pierwszej
encyklice „Redemptor hominis” – 13). Od czasu tej
Paschy nikt nie cierpi już sam, jest przy nim Jezus,
bierze na siebie jego lęk, ból i smutek.

Jezus żyje przez Ojca
Jezus wychodzi od Ojca i wraca do Ojca. Jest ukochanym Synem, rodzonym przez Ojca w wiecznym
„teraz”, „jest w łonie Ojca” – jest wypowiadanym przez
Niego Słowem, posłanym na świat. Celem przyjścia
Jezusa na ziemię jest objawienie miłosiernej miłości
Ojca, doprowadzanie ludzi do Niego. W całej Ewangelii, od początku do końca, widzimy Jezusa żyjącego
w obecności Ojca. Od pierwszych słów zanotowanych
w Ewangelii, które wypowiedział, gdy został odnaleziony przez Maryję i Józefa w Jerozolimie: „Powinienem być w tym, co należy do mego Ojca”, aż do
ostatnich na krzyżu: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam
ducha mego” – wszystko odnosi do Niego. Stale ukazuje miłość Ojca niebieskiego, który „widzi w ukryciu”,

troszczy się o człowieka bardziej niż o lilie polne,
bardziej niż o wróble na dachu. Który wie, czego
k ażdemu potrzeba, zanim zostanie poproszony
o pomoc.
Przypowieści o miłosiernym ojcu i zagubionej owcy
stanowią sedno Ewangelii, a prawda o miłosierdziu
Boga – to szczyt objawienia. Jezus żyje w głębokiej
komunii z Ojcem, spędza z Nim całe noce, trwając na
modlitwie. Mówi: „Ten, który Mnie posłał, jest ze Mną;
nie pozostawił Mnie samego”. Jezus...żyje przez
Ojca”. gdy „Ojciec większy jest od Niego”. Cuda, których dokonuje „w imię Ojca”, nazywa Jego „dziełami”,
czynami pochodzącymi od Ojca. Ewangelia o królestwie, którą głosi, jest „tym, co usłyszał od Ojca”. Na
liczne zarzuty ze strony uczonych w Piśmie i faryzeuszy, że głosi co innego niż Prawo, odpowiada: „Nauka, którą słyszeliście nie jest moja, ale Tego, który
Mnie posłał, Ojca”. Powołuje tych, których Ojciec
pociągnął do Niego: „Nikt nie może przyjść do Mnie,
jeżeli go nie pociągnie Ojciec” – tłumaczy. To Ojciec
objawia wybranym tajemnicę Jezusa, a tymi wybranymi Ojca nie są mądrzy i uczeni, lecz „maluczcy”.
Oni poznają Jezusa sercem, w Duchu Świętym, poznają sekret Jego Serca – tym sekretem jest miłosierna miłość Ojca. I wydaje się, że właśnie im, najuboższym, Ojciec przygotował szczególne miejsce w królestwie po prawej i lewej stronie Pana.

Dobra nowina o Ojcu
Chrześcijaństwo nie może koncentrować się wyłącznie na Mesjaszu, Bożym Pomazańcu, na którego
przyjście Żydzi czekali całe wieki. Chrystus nazywa
siebie „drogą” prowadzącą do Ojca. Ewangelie opisują zasadniczo dwa okresy Jego życia. W ciągu trzydziestu lat prowadzi życie ukryte w Nazarecie. Nierozpoznany, mieszka z najbliższymi i jak większość
ludzi pracuje na swoje utrzymanie. Opisem odnalezienia dwunastoletniego Jezusa w świątyni Ewangelie
sugerują, że życie ukryte przeżył On w pokorze,
w ciszy i w adoracji – przed Ojcem, w Jego obecności.
Trzy lata życia publicznym spędza będąc w drodze,
co można odczytywać symbolicznie. Jest zarówno
światłem na tej drodze, pokarmem na niej, jak i samą
drogą. Jest Kimś, kto prowadzi do domu Ojca, gdzie
przygotowanych jest „mieszkań wiele”. Dom Ojca
stanowi cel nie tylko ludzkiej wędrówki, ale także ten
cel, dla którego człowiek został stworzony – by odnaleźć swoją najgłębszą tożsamość ukochanego dziecka Ojca. „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” – (cd. na str. 19)
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Czwartek 1.02.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Henryka (k) Gołąb + Helena + Józef
Jackowscy
Piątek 2.02.2018 r. Ofiarowanie Pańskie
godz. 700 + Bronisława (k) Kozak
godz. 900 Msza św. dziękczynna za łaskę zdrowia
dla mamy Marii Strojczyk
godz. 1800 + Marianna + Władysław Swatko + z rodziny
Sobota 3.02.2018 r.
godz. 700 O Boże błog. I opiekę Matki Bożej i potrzebne
łaski dla Oskarka z ok. imienin
godz. 900 I) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki
Bożej
II) + Henryka Bukowska (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Anna Niewęgłowska + Feliksa (k) Sałaga
V Niedziela zwykła 4.02.2018 r.
godz. 730 + Czesław Różycki (11 rocz. śm.)
godz. 900 + Kazimierz + Józefa (k) + Stanisław Miazga
godz. 1015 + Helena Onyśko
godz. 1130 + Czesław Kobierski (12 rocz. śm.) o łaskę
nieba i Boże miłosierdzie oraz za + z rodziny
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.,
opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Marka
z ok. urodzin
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.,
opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Małgorzaty
(od męża)
Poniedziałek 5.02.2018 r. św. Agaty
godz. 700
godz. 900 + Zdzisława Ziarek (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Waldemar Pawlak (2 rocz. śm.)
Wtorek 6.02.2018 r. św. męcz. Pawła Miki i Tow.
godz. 700
godz. 900 + Janina + Władysław Nowak +Małgorzata
Powierska
godz. 1800 + Eugenia (k) Kusznir + Jan + Lidia Buśko
+ Stefan + Maria
Środa 7.02. 2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Helena Korczakowska (pół roku po śmierci)
Czwartek 8.02.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 O zdrowie i Boże błog. dla Jadwigi

Piątek 9.02.2018 r.
godz. 700 + Janina Głowacka (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Jolanta Mladenis (1 rocz. śm.)
Sobota 10.02.2018 r. św. Scholastyki
godz. 700 + Wanda Janicka (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog.,
opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Janiny
z ok. 87 rocz. urodzin
godz. 1800 + Krystyna (4 rocz. śm.) + Ryszard Uszpalewicz
VI Niedziela zwykła 11.02.2018 r.
godz. 730 + ojciec Wiesław Świerczek (1 rocz. śm.)
godz. 900 + Zbigniew (5 rocz. śm.) + Krzysztof + Jolanta
z rodz. Krzysztofowicz
godz. 1015 + Halina Dziewiątkowska (6 rocz. śm.)
godz. 1130 + Jan Wilczek (3 rocz. śm.)
godz. 1300 + Aneta Janek (1 rocz. śm.)
godz. 1800 + Klaus Koryciarz (2 rocz. śm.) (od wnuków)
Poniedziałek 12.02.2018 r.
godz. 700
godz. 900 + Teresa Saja (2 rocz. śm.)
godz. 1800 + Józef Pendel (6 rocz. śm.) + Maria + Marzena
+ Zdzisław Pendel
Wtorek 13.02.2018 r.
godz. 700 + Janusz Piasecki (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800
Środa 14.02. 2018 r. Środa Popielcowa
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Czwartek 15.02.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Piątek 16.02.2018 r.
godz. 700
godz. 900 + Jan + Waldemar + Czesława (k) Grochowicz
godz. 1800
Sobota 17.02.2018 r.
godz. 700
godz. 900 + Antoni Lisak (14 rocz. śm.) + rodzice: Józef
Stanisława + bracia: Stanisław i Tadeusz
godz. 1800 + Józef Paluch (13 rocz. śm.) + rodzice: Jan
i Honorata
I Niedziela Wielkiego Postu 18.02.2018 r.
godz. 730 + Kazimierz (17 rocz. śm.) + z rodziny
godz. 900 + Marianna Pieczeniak
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godz. 1015 + rodzice: Stefania i Sergiusz + brat Jarosław
Wróblewscy
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej
i o łaskę zdrowia dla Janiny z ok. 85 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 Wiktorii Grzyb i dla całej rodziny
godz. 1800 + Mieczysław Patela + Stanisław Melańczuk
(3 rocz. śm.) + z rodziny Patela i Melańczuk
Poniedziałek 19.02.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Wtorek 20.02.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Środa 21.02. 2018 r.
godz. 700
godz. 900 + Leopold + z rodz. Mońcuńskich
godz. 1800 + Józef + Julia Wysoczańscy
Czwartek 22.02.2018 r. katedry św. Piotra
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Piątek 23.02.2018 r.
godz. 700
godz. 900 + Stanisław (73 rocz. śm.) + Józefa Faściszewscy
+ rodzice
godz. 1800 + Janina Golec (od uczestników pogrzebu)
Sobota 24.02.2018 r.
godz. 700 + Benedykt Knach (od uczestników pogrzebu)

(cd. ze str. 17)

godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla mamy Danuty z ok. 80 rocz.
urodzin (od dzieci i wnuków)
godz. 1800 Msza św. dziękczynna z okazji 39 rocznicy
ślubu Anny i Sylwestra z prośbą o zdrowie i błog. Boże
II Niedziela Wielkiego Postu 25.02.2018 r.
godz. 730 + Stanisław Pankiewicz + Tadeusz Pankiewicz
+ Franciszek Bełczącki + Jozef Mulica
godz. 900 + Janina Misiewicz (10 rocz. śm.) + Mieczysław
+ Zdzisław Misiewicz
godz. 1015 + Genowefa Jnorowicz (1 rocz. śm.)
godz. 1130 + Jan Jagiełło + Maria Jagiełło + Jadwiga
+ Paweł Kowalczyk + z rodziny
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Marii z rodziną
godz. 1800 + Maria Łoknicka (4 rocz. śm.) + Konstanty
+ Jerzy + Natalia
Poniedziałek 26.02.2018 r.
godz. 700 + Helena Kruszewska (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 Msza św. dziękczynna z okazji urodzin
z prośbą o Boże błog. dla Stanisławy i łaskę zdrowia
Wtorek 27.02.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Środa 28.02. 2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800

Jezus Objawia Ojca

oświadcza Jezus przed męką, w ostatnich, najważniejszych rozmowach z uczniami. Zdumionym tłumaczy: „Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca”. Dziwi się, że
tego nie rozumieją, skoro „tak długo jest z nimi”.
Św. Paweł, medytując nad tą tajemnicą jedności, powie: „On jest obrazem Boga niewidzialnego”. Ojciec,
Syn i Duch Święty są tym samym jedynym Bogiem,
tą samą rzeczywistością. Po mistrzowsku wyraża to
liturgia, zwracając się do Trzech Osób Boskich: do
Ojca, od którego wszystko pochodzi, do Jezusa, przez
którego wszystko się stało, i do Ducha Świętego,
w którym wszystko się dokonuje. Sakramenty sprawowane są w imię Trójcy Świętej. Całą modlitwę
Kościoła przenika świadomość i perspektywa trynitarna: w Duchu, przez Chrystusa, do Ojca.
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W życiu duchowym spotkanie Jezusa stanowi dopiero początek wejście na drogę, która prowadzi do
poznania Ojca jako Osoby, wejścia z Nim w kontakt,
nawiązania osobistej relacji. Jezus doznaje największej chwały wtedy, gdy ludzie otwierają się na miłość
Ojca, Jego misja zostaje wówczas spełniona. „Nikt nie
przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” –
wyjaśnia. „Przyjście do Ojca” może się dokonać jedynie w Duchu Świętym, którego Ojciec i Syn „tchną”:
„Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg zesłał do
serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba,
Ojcze!”. W czasie modlitwy arcykapłańskiej Jezus tak
określa chwałę nieba: „To jest życie wieczne, aby
znali Ciebie”. Poznanie Ojca – ze swej natury nieskończone – można rozpocząć już tutaj, na ziemi.
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Piotr Juszczyk, dnia 7 stycznia
Michał Juszczyk, dnia 7 stycznia
Antoni Rafał Pietraszek, 21 stycznia

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Zdzisława Ziarek zd. Potentas,
zm. 2 stycznia, przeżyła 73 lata
+ Wanda Janicka zd. Konsiewicz,
zm. 5 stycznia, przeżyła 65 lat
+ Janina Wanda Golec zd. Pasterniak,
zm. 21 stycznia, przeżyła 87 lat
+ Benedykt Knach, zm. 22 stycznia, przeżył
82 lata
+ Helena Maria Kruszewska zd. Małecka,
zm. 21 stycznia, przeżyła 86 lat

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…
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 1600-1700, czwartek w godz. 1600-1700,
sobota w godz. 1000-1100 i 1600-1700
Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 730, 900, 1015 (z udziałem dzieci),
1130 (z udziałem młodzieży), 1300 (suma), 1800
• dni powszednie: 700, 900, 1800
• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu
małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 1300
Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 645, 845, 1800
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św.
• I piątek miesiąca w godz. 830-900 i 1700-1800
Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 1300
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca: po każdej Mszy św.
• I sobota miesiąca w godz. 730-900
• w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja

