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Wielkanoc przesłanie nadziei

Radosnych świąt wielkanocnych!
Dziś w kościołach całego świata
chrześcijanie gromadzą się, by
wysłuchać ewangelicznego przesiania o tym, że Chrystus powstał
z martwych. Jest to dzień ponad
wszystkie dni; dzień, kiedy to cieszymy się ze zmartwychwstania
Jezusa, który wybawił nas od grzechu i śmierci.
Świętując Wielkanoc, nie tylko
wspominamy wydarzenie historyczne, które miało miejsce dwa
tysiące lat temu. Mówiąc „Chrystus
zmartwychwstał!”, z radością wy-

znajemy wiarę w to, że On żyje
dziś, że zbawia nas codziennie.
Cieszymy się z Jego obietnicy, że
będzie z każdym z nas „przez
wszystkie dni, aż do skończenia
świata”. Cieszymy się wreszcie z
tego, że Jezus przyjdzie ponownie
w chwale i zabierze nas ze sobą
do nieba. Dlatego Wielkanoc jest
jednoczesnym świętowaniem
przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
W tym wielkanocnym wydaniu
naszego pisma skupimy się na
darze nadziei – darze, który przy-

niosło nam zwycięstwo Chrystusa
nad śmiercią, i który kieruje nas ku
przyszłości.

WDZIĘCZNOŚĆ
ZA PRZESZŁOŚĆ,
NADZIEJA NA PRZYSZŁOŚĆ
Czy byłeś kiedykolwiek w trudnej
sytuacji, bez żadnej nadziei na
zmianę? Czułeś się wtedy jak w
pułapce. Z twego serca odpłynęła
wszelka miłość. Dalsza droga wydawała ci się ciemna i groźna, tak
że aż bałeś się postawić kolejny
krok.
(cd. na str. 3)

Posłowie porekolekcyjne

Ksiądz Proboszcz Józef poprosił
mnie o „posłowie” porekolekcyjne do
gazety parafialnej… Cóż można by
napisać? Najlepiej coś o codziennym
życiu – bo tego mamy najwięcej, to
mamy codziennie.
Dobrym punktem wyjścia jest
uświadomienie sobie, że kiedyś
chrześcijanie udzielali Chrztu Świętego tylko raz w roku: właśnie podczas Wielkanocy, a konkretnie
w Wielką Noc z Wielkiej Soboty na
Niedzielę Wielkanocną, podczas
Wigilii Paschalnej. Czyniono tak dlatego, żeby podkreślić ścisły związek
Chrztu z wydarzeniem Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Jezusa. Warto
też pamiętać o tym, że sam Jezus
przyjął chrzest z rąk Jana – nie był
to jednak chrzest w naszym rozumieniu tego słowa. Chrzest Jana bowiem

był wyrazem przyznania się do winy
i pragnienia zbawienia – nie był doświadczaniem zbawienia, jak Chrzest
chrześcijański, ale uznaniem potrzeby zbawienia. Jak podają Ewangelie,
osoby przyjmujące chrzest z rąk
Jana głośno wyznawali swoje winy
w chwili wychodzenia z wód Jordanu.
Właśnie o to chodziło: o przyznanie
się, że jestem grzesznikiem, że nie
jestem w stanie być świętym, nie
jestem w stanie być obrazem i podobieństwem Boga i że potrzebuję
zbawienia – tego zbawienia, które
zapowiedział Bóg po grzechu Adama. Adam po grzechu schował się
przed Bogiem: to wyraz z jednej
strony wstydu i lęku wobec Boga,
a z drugiej wyraz bardzo niebezpiecznego przekonania, że poradzę
sobie sam.
(cd. na str. 6)
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Wielkanoc przesłanie nadziei

A teraz pomyśl, co
się dzieje, gdy twoje serce jest
przepełnione nadzieją. Przyszłość
wydaje ci się jasna i obiecująca.
Jesteś gotów zmierzyć się z przeszkodami, które staną na twojej
drodze. Patrzysz wstecz na swoją
przeszłość w poczuciu wdzięczności za wszelkie dobro, którego doświadczyłeś, ale także za trudności,
które cię ukształtowały.
To nadzieja pomaga nam dostrzec dobro w naszej przeszłości,
która uformowała nas takimi, jakimi
jesteśmy. Łatwiej nam zobaczyć,
że Pan był z nami przez cały czas,
błogosławiąc nam w do-brych chwilach i niosąc nas w trudnych. Jeśli
jednak brakuje nam nadziei, skupiamy się na negatywnych aspektach naszej przeszłości, tracąc z
oczu wierność Boga i Jego obietnicę, że będzie z nami zawsze.

(cd. ze str. 1)

OPOWIEŚĆ O NADZIEI
Dobrą ilustracją tego, jakie znaczenie ma nadzieja, jest spotkanie
Jezusa z uczniami idącymi do
Emaus. Wszyscy znamy tę historię,
jak w Niedzielę Wielkanocną Jezus
spotkał dwóch uczniów na drodze
do Emaus, a oni Go nie poznali.
Wiemy, że byli smutni, gdyż Jezus
został ukrzyżowany, a tym samym
wszystkie ich nadzieje spełzły na
niczym. Sądzili, że był Mesjaszem,
tymczasem okazał się kolejnym
pobożnym rabbim.
Kiedy tak szli razem, Jezus powiedział im, że śmierć Mesjasza
była częścią Bożego planu. Wyjaśnił, że już Mojżesz i prorocy zapowiadali ten plan, jak i to, że Mesjasz
zmartwychwstanie. Słowa Jezusa
były tak przekonujące, że uczniowie zaprosili go na wspólny posiłek.
Kiedy pobłogosławił chleb, otworzyły się ich oczy i rozpoznali Go.
Zdumieni i przejęci, pospieszyli z
powrotem do Jerozolimy, by opowiedzieć o tym spotkaniu Piotrowi
i pozostałym.

W drodze powrotnej uczniowie
uświadomili sobie, jak pałały ich
serca, gdy Jezus do nich mówił.
Kiedy w zupełnie nowy sposób
ukazywał im to, co zaszło, i wyjaśnia! wspaniały Boży plan na przyszłość, odżyła w nich nadzieja.
Dobra Nowina, jaką usłyszeli,
ukoiła ich smutek. A kiedy Jezus
pobłogosławił i połamał chleb, ich
serca doznały przemiany. Byli gotowi znowu pójść za Nim.
Tak więc w drodze do Emaus
Jezus nie tylko nauczał uczniów,
ale przywracał im nadzieję – a czynił to uzdrawiając ich wspomnienia.
Pomógł im zobaczyć przeszłość
Jego oczami. Pokazał, z jaką troską
i cierpliwością Bóg działał w ich
życiu, by doprowadzić ich tam,
gdzie znajdują się obecnie. Dowodził, że ich nadzieje złożone w
Mesjaszu wcale nie były płonne.
Wyjaśniając przeszłość, jednocześnie dawał nadzieję na przyszłość.
UZDROWIONE WSPOMNIENIA,
NOWE PERSPEKTYWY
My także, podobnie jak uczniowie z Emaus, mamy za sobą wydarzenia, które pozostawiły w nas
smutek, sprawiły, że czujemy się
porzuceni czy zdradzeni. Pamięć o
nich może rzucić cień na nasz stosunek do przyszłości. Niektóre z
tych zranień są na tyle drobne, że
zapominamy o nich po paru dniach,
inne jednak trwają w nas latami. I
te niedawne, jak u uczniów z
Emaus, i te sprzed wielu lat mogą
wywierać na nas wpływ jeszcze
długo po tym, kiedy miały miejsce.
Historia z Emaus ukazuje, że
nawet jeśli nasza przeszłość wydaje nam się ponura, Jezus może
rzucić na nią nowe światło. On idzie
wraz z nami i słucha, gdy otwieramy
przed Nim serca. Uzdrawia nasze
bolesne wspomnienia i przywraca
nam nadzieję.
Jeśli chcesz doświadczyć takiego uzdrowienia, zaproś Jezusa do

swojej przeszłości i przeżyj ją raz
jeszcze wraz z Nim. Czy zadane ci
kiedyś krzywdy do dziś wywołują w
tobie niepokój i lęk? A może zerwana znajomość sprawiła, że jesteś
cyniczny i obrażony na cały świat?
Może problemy finansowe czy sytuacja w pracy doprowadzają cię
do kresu wytrzymałości? Cokolwiek
by to było, przeżyj w myślach tę
sytuację jeszcze raz, ale tym razem
nie sam, lecz z Jezusem. Opowiedz
Mu, co się stało i dlaczego sprawia
ci to ból. Przyznaj, że wciąż cierpisz
z powodu tamtej sytuacji i poproś
Go, by zabrał twój ból.
Nie bój się też dłuższych chwil
ciszy. Po prostu trwaj w obecności
Pana i pozwól Mu działać. Jeśli
masz wrażenie, że odbierasz jakieś
Jego słowa czy gesty, zapamiętaj
to lub zapisz. Może czujesz, że
kładzie ci rękę na ramieniu i przytula cię do serca uświadamiając ci,
że był wtedy z tobą, odczuwał twój
ból i modlił się za ciebie do Ojca.
Może czujesz, że słabnie twoja
złość wobec tego, kto cię zranił. Nie
martw się też, jeśli nie od razu poczujesz się lepiej. Otwarcie serca
na tyle, by Jezus mógł zacząć w
Nim działać, wymaga zwykle czasu.
Jeśli widzisz, że ten sposób modlitwy przynosi owoce, praktykuj go
regularnie.
Z czasem ból przeszłości zacz
nie słabnąć i poczujesz, że jest ci
lżej na sercu. Zaczniesz widzieć,
że wciąż masz powody do nadziei
– gdyż Jezus, zmartwychwstały
Pan, jest z tobą i nigdy cię nie opuści.
WIELKANOC JEST NASZĄ
NADZIEJĄ
Wielkanoc jest dla nas źródłem
nadziei. Wielkanocne przesłanie
głosi, że Jezus nie tylko umarł na
krzyżu, zmartwychwstał i wstąpił do
nieba, ale także pokonał grzech i
powrócił do nas. Ukazując się Piotrowi, Marii Magdalenie, uczniom
idącym do Emaus i wielu innym, dał
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dowód, że wciąż angażuje się w
nasze życie, że wciąż chce nas
uzdrawiać i prowadzić. Oznajmił,
że ma wspaniale plany co do naszej przyszłości i dlatego możemy
żywić nadzieję.
Podczas swojej pierwszej papieskiej Wigilii Paschalnej Ojciec
Święty Franciszek powiedział:
„Trzeba pamiętać o tym, co Bóg
uczynił dla mnie, dla nas, pamiętać

o przebytej drodze – to właśnie
otwiera szeroko serce i daje nadzieję na przyszłość” (Wigilia Paschalna, 30 marca 2013). Wspominaj przeszłość. Zobacz w niej Boże
działanie. Spójrz na drogę, jaką
przebyłeś, proś Jezusa, aby wyrwał
ci z serca żądło bolesnych wspomnień. Im częściej będziesz to robić, tym mocniejsza będzie twoja
nadzieja na przyszłość.

WSPANIAŁA PRZYSZŁOŚĆ
Pozwól więc Jezusowi przyjść do
ciebie w tym wielkanocnym czasie.
Pozwól Mu pokazać ci, jak wspaniała może być twoja przyszłość.
Pozwól, by pomógł ci sprostać
wyzwaniom, jakie stawia przed
tobą życie. Uwierz, że On towarzyszy ci na każdym kroku, tak jak
towarzyszył kiedyś uczniom idącym
do Emaus.

Książki warte przeczytania

Tradycyjnie już polecam kolejne książki na wiosenne wieczory. Nowa książka autorki S. Young Jezus
żyje. Jezus kocha cię bardziej, niż możesz to sobie
wyobrazić. Żyjemy w świecie, w którym nieustannie
towarzyszą nam niepewność, zmartwienia i lęk. Kiedy
autorka pisała książkę Jezus żyje, była w bardzo
trudnym momencie swojego życia, cierpiała zarówno
fizycznie, jak i duchowo. Jednak cały czas nieustannie
wierzyła w jedno: nierozerwalną więź z Jezusem.
Jezus żyje to jedna z najbardziej osobistych książek
autorki bestsellerów Jezus mówi do ciebie, Jezus jest
blisko i Drogi Jezusa. Powstała w czasie modlitwy,
dzięki którym doświadczyła uzdrawiającej obecności
Pana. Zapisane w książce słowa kierowane są przez
Jezusa do każdego z nas. Dzięki nim poznasz potęgę
nadziei oraz siłę łaski, które przemienią twoje życie.
Kolejna książka warta przeczytania to: Historia różańca, M. Laszczaka. Różaniec, jaka to moc tkwi

w tych niewielkich paciorkach, że sięgamy po nie
szczególnie w chwilach trudnych dla nas, aby w medytacyjnej wędrówce po kolejnych tajemnicach z życia
Jezusa i Maryi szukać uspokojenia, wypraszać najbardziej potrzebne nam i światu łaski, w Maryi znajdować orędowniczkę spraw pozornie beznadziejnych.
Modlitwa to „Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem”, jak mówił o niej nasz rodak Papież Jan Paweł
II. Czy wiemy jednak coś więcej o genezie, historii
i znaczeniu modlitwy różańcowej w życiu Kościoła
i naszym osobistym? Autor tej ciekawej książki zaprasza nas w podróż śladami tych, którzy przyczynili się
do ukształtowania modlitwy różańcowej i jej rozpowszechniania w świecie. Znajomość wydarzeń, które
kształtowały różaniec, jak również wiedza o jego
wpływie na losy pojedynczych osób – i całych narodów,
przybliży czytelnikowi samą modlitwę i sprzyjać będzie
jej głębszemu przeżywaniu.
Elwira Kirklo-Rusek

Michałowa poleca

ŚWIĄTECZNY SERNIK WYKWINTNY

Składniki:
1300 g twarogu tłustego lub
półtłustego, zmielonego przynajmniej
dwukrotnie (może być też mielony
z wiaderka)
450 g drobnego cukru
10 dużych jajek (białka i żółtka
osobno)
250 g masła
4 łyżki mąki pszennej
1 opakowanie budyniu
śmietankowego (ok. 40 g)
1 szklanka śmietanki kremówki
(30% lub 36%) schłodzonej
1 opakowanie cukru waniliowego
ulubione bakalie: rodzynki lub skórka
pomarańczowa, kandyzowana
(ok. pół szklanki)

Przygotowanie:
(wszystkie składniki oprócz śmietanki powinny być w temp.
pokojowej)
Do roztartego masła dodawać porcjami twaróg, ciągle mieszając.
W osobnym naczyniu utrzeć żółtka z cukrem do białości i dodać
do masy serowej – krótko miksować.
Dodać resztę składników : mąkę, budyń, cukier waniliowy. Zmiksować, ale nie za długo, tylko do połączenia składników.
Śmietanę kremówkę ubić. W osobnym naczyniu ubić na sztywno białka. Do masy serowej delikatnie wmieszać ubitą kremówkę następne pianę z białek i bakalie.
Foremkę wyłożyć papierem do pieczenia, przełożyć do niej
przygotowaną masę serową i wyrównać. Piec w temperaturze
170 stopni około 60 min. Studzić w lekko uchylonym piekarniku,
po czym włożyć na noc do lodówki. Udekorować. Sernik przechowywany w lodówce utrzymuje świeżość nawet do 7 dni.
Smacznego!
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TRUDNA „DROGA (pięknego) ŻYCIA”

Ekstremalna Droga Krzyżowa Rejon Świebodzice,
to pierwsza w Aglomeracji Wałbrzyskiej możliwość
przejścia wytyczonej przez sztab trasy. Trasa św. Mikołaja ma 43,2 km. Zaczyna i kończy się w Świebodzicach. O godzinie 20:00 odbyła się Msza św. w intencji uczestników EDK w parafii św. Mikołaja w Świebodzicach. Na trasę zarejestrowało się 46 osób.
Przedział wiekowy uczestników od 14 do 77 lat. Gdy
około godz. 19:50 w kościele było kilka osób osoby
ze sztabu rejonu zwątpiły, czy „zamówiona” pogoda
nie była zbyt ekstremalna. BEZ WĄTPIENIA była, ale
nie wystraszyła 40 osób, które przygotowane fizycznie
i uzbrojone w siłę ducha wyszły na trasę. Rozpoczę-

liśmy o godz. 21:00 ostatni uczestnicy dotarli do kościoła pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (Stacja
XIV) o 10:00, co oznajmił zegar na Ratuszu w Świebodzicach. Było EKSTREMALNIE (trasa i jej długość).
EKSTREMALNIE (pogoda i warunki na trasie – wiatr,
zadymki, zalodzone drogi, mnóstwo śniegu). EKSTREMALNIE pięknie np. przejście przez Książański
Park Krajobrazowy. Stacje drogi krzyżowej zostały
wybrane w sposób nieprzypadkowy (krzyże przydrożne, krzyże pokutne, wszystkie kościoły w Świebodzicach, Kaplica Grobowa Hochbergów, ruiny kościoła
św. Anny, kościół w Mokrzeszowie. Najstarsi uczest-

nicy, bracia Janek 77 lat i Franek 73 lata zakończyli
o godz. 7:30. Najmłodsza uczestniczka Agata 14 lat,
wspierana przez mamę i dwie inne osoby zakończyła
o godz. 10:00.
Wielu uczestników zrezygnowało z kontynuacji
marszu po przejściu odcinków o różnej długości.
W wielu przypadkach na kilka kilometrów przed jej
końcem. Chłód, ból, trud, skurcze podczas pokonywania mocno zaśnieżonej trasy były wystarczającym
uzasadnieniem aby przerwać EDK. Ostatnie kilometry
trasy, które wiodły przez otwarte pola były KOSZMARNE. Zamieć, zawiana śniegiem droga były EKSTREMALNYM wyzwaniem. Ci, którzy dotarli do tego
miejsca mieli za sobą ponad 40 km.
Ogromny szacunek należy się KAŻDEMU uczestnikowi za przejście KAŻDEGO!!! kilometra. Opuściliście swoją strefę komfortu. Znacznie łatwiej było zostać w domu.
Wszyscy, którzy wyszli na trasę EDK doświadczyli
cierpienia i wykazali się odwagą wiary. Wielu z nich
miało możliwość poznać także Tego, który Jezusa
posłał na ziemię.
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Posłowie porekolekcyjne

Tu jest bardzo wielki błąd, jaki popełnił
Adam i jaki nam przydarza się nazbyt często popełniać: z jednej strony mam świadomość winy, z drugiej
jednak zostaję sam z moją winą, z moim błędem,
w przekonaniu, że jakoś to będzie, jakoś dam radę…
Gdybym natomiast miał przekonanie, że absolutnie
sam sobie nie poradzę z moim błędem i z moją winą
oraz ze skutkami mojego błędu, wówczas nigdy nie
skazałbym się na samotne mierzenie się z tym wszystkim – wówczas wbrew lękowi, poczuciu winy, wbrew
wszystkiemu szedłbym po pomoc do Boga. Proszę
zauważyć, jak często miesiącami chodzimy z grzechem na sumieniu, nie korzystając z Sakramentu
Pokuty: to jest właśnie schemat Adama, który uważa,
że jakoś sobie poradzi… Gdybym miał tę świadomość,
do jakiej nawoływał Jan Chrzciciel: świadomość, że
jestem bezsilny i bezradny wobec rzeczywistości
grzechu, wobec moich słabości, błędów, niedoskonałości – to wbrew wszystkiemu garnąłbym się ku Bogu
w dogłębnym przekonaniu, że potrzebuję zbawienia
od Niego, że sam siebie nie zbawię. I właśnie o to
chodziło Janowi, właśnie to było sedno jego misji: żeby
ludzie uznali, że potrzebują zbawienia, potrzebują
Zbawiciela, że sami sobie nie poradzą. Nie da się
spotkać Jezusa, jeśli wcześniej człowiek nie spotkał
się z Janem Chrzcicielem, właśnie w takim sensie:
dojścia do przekonania, że jestem grzesznikiem i że
o własnych siłach sobie z tym nie poradzę, że potrzebuję Zbawiciela. No i tu pomału zaczynami widzieć,
że fakt przyjęcia chrztu z rąk Jana przez Jezusa rodzi
palące pytanie: jeśli to był chrzest wyznających winy
(cd. ze str. 1)

i uznających potrzebę Zbawiciela to co robi w szeregu
grzeszników właśnie On, Zbawiciel? Sam Jan był tym
faktem zdziwiony. A tymczasem właśnie o to chodzi
w zbawieniu: że On, bezgrzeszny i święty Bóg, święty absolutną świętością, staje w szeregu grzeszników
aby nam ukazać, do jakiego stopnia On, Bóg, z nami
się utożsamia: we wszystkim, prócz grzechu. On nic
złego nie uczynił – a jednak zdecydował się towarzyszyć nam w naszym losie grzeszników. Właśnie to jest
niezwykła informacja płynąca z faktu chrztu Jezusa:
On, bezgrzeszny, zdecydował się wejść w los grzeszników, by doprowadzić ich z powrotem do Ojca.
Prawdę mówiąc to gdy się nad tym zastanowić, to
sprawa jest z punktu widzenia czystej logiki oczywista:
jeśli ktoś chce mnie odnaleźć, musi przyjść tam, gdzie
ja się znajduję. Gdzie się znajduje grzesznik? W konsekwencjach swojego grzechu, które to konsekwencje
Tradycja nazwała zbiorczo otchłanią, względnie „piekłami”. Właśnie dlatego mówimy o zstąpieniu Jezusa
do otchłani bądź „piekieł”. O to w tym chodzi: w Jezusie Bóg absolutnie święty wszedł w los nieświętych
grzeszników, by ich odnaleźć w ich grzechu i słabości
i doprowadzić z powrotem do siebie – przekonać
o swojej Miłości, a w konsekwencji przekonać, by dali
się wziąć na ramiona i wnieść z powrotem do Domu
Ojca, do którego sami wrócić nie są w stanie. Właśnie
to jest wyznanie Miłości Boga do nas: że On wszedł
w nasz los, w los grzeszników. On, który nie zna grzechu. Bo w oczach Jego Miłości jesteśmy tego warci:
by za taką cenę nas odnaleźć i sprowadzić z powrotem
do Ojca.

Niedziela, 1 kwietnia, Zmartwychwstanie Pańskie

Skupimy się dziś na jednym wersecie dzisiejszego pierwszego czytania. Przemawiając do setnika i jego
rodziny, św. Piotr mówi, że zmartwychwstały Jezus ukazał się „nie całemu ludowi”, ale jedynie swoim
uczniom, „wybranym uprzednio przez Boga na świadków”. Nie ukazał się ani fary-zeuszom, ani mieszkańcom Aten czy Aleksandrii, ani nawet tym wszystkim, których uzdrowił i uwolnił od złych duchów. Ukazał się jedynie ścisłemu gronu wybranych. Następne słowa Piotra są jeszcze bardziej zaskakujące: mówi,
że Bóg rozkazał jemu i pozostałym uczniom „ogłosić ludowi i dać świadectwo”. Zamiast uroczyście ogłosić z nieba zmartwychwstanie Jezusa, Bóg polecił czynić to wybranym uprzednio „na świadków” uczniom,
którzy byli zwyczajnymi, szarymi ludźmi, podob-nymi do nas.
Dlaczego Bóg przyjął tak niepewną, a wręcz ryzykowną strategię? Być może nigdy nie dowiemy się
tego do końca, ale rozważmy przynajmniej dwie możliwości.
Po pierwsze, Jezus chciał, byśmy doświadczali Jego miłości poprzez siebie nawzajem. Byśmy odczuwali Jego obecność poprzez ofiarność, czułość i pokorę naszych braci. Dlatego jednoczy nas w Kościele
i pragnie przez nas przemieniać świat. Dlatego też gromadzi nas przy ołtarzu jako rodzinę dzieci Bożych.
Po drugie, Jezus miał do swoich uczniów zaufanie. Był pewien, że przy pomocy Jego Ducha Piotr,
Maria Magdalena i pozostali dokonają rzeczy wielkich i wspaniałych. On ufa także tobie. Wie, że nie
wszystko zawsze ci się udaje, ale tak samo było z Apostołami. Wie jednak także, że jeśli włożysz całe
serce w to, by miłować ludzi, jak On ich miłuje, twoje życie nie będzie bezowocne. Chrystus zmartwychwstał! Niech ta prawda przemienia nasze życie! „Jezu, dziękuję Ci za to, że wybrałeś także mnie do głoszenia dobrej nowiny o Twoim zmartwychwstaniu”.
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I właśnie to oglądamy w czasie Męki i Śmierci Zbawiciela: On naprawdę i do końca wchodzi w los grzeszników, o czym świadczy fakt, że Jezus jest ukrzyżowany między dwoma łotrami, których Ewangelia dosłownie nazywa złoczyńcami. I żebyśmy nie mieli
wątpliwości, to Ewangelie przytaczają świadectwo
jednego z nich, tradycyjnie nazywanego Dobrym Łotrem: On nic złego nie uczynił – a my sprawiedliwie,
całkiem słusznie odbieramy zapłatę za nasze uczynki. Za nasze zło-czynienie. Dobry Łotr to odkrywa: ja
jestem tym, który czyni zło. Jestem grzesznikiem i to,
co mnie spotkało, jest słuszną i sprawiedliwą konsekwencją zła, które czyniłem. Ale On? On przecież jest
dobro-czyńcą: w opisie stworzenia świata Biblia jak
refren powtarza, że to, co uczynił Bóg, jest dobre. Bóg
jest dobro-czyńcą. To ja jestem zło-czyńcą, wprowadzam chaos i bałagan w porządek dobra i miłości.
I ponoszę tego skutki – sprawiedliwie… Narobiłem
bałaganu – to teraz mam bałagan. Co gorsza, my
wszyscy nawzajem sobie czynimy zło i czynimy bałagan. I wszyscy ponosimy tego skutki. A Bóg w Jezusie
wchodzi w nasz los – los czyniących zło, chaos i bałagan, On Dobro-Czyńca – wchodzi by razem z nami
doświadczać naszego losu, by nam pokazać naszą
wartość w Jego oczach, w oczach Jego Miłości oraz
udowodnić, że Jego pragnienia byśmy byli jak On nie
zgasło, nie minęło. To właśnie widzimy na Krzyżu, gdy
Jezus woła: PRAGNĘ! On wciąż chce – nawet w obliczu śmierci krzyżowej.
I właśnie to przeżywamy w czasie Wielkanocy,
a konkretnie w czasie Triduum Paschalnego. Przeżywamy wchodzenie Jezusa aż na dno naszego losu
grzeszników, zło-czyniących. Patrzymy na Jego zstępowanie aż na dno naszego losu: aż po Krzyż i śmierć,
aż po złożenie do grobu – by potem odkryć w Noc
Zmartwychwstania, że On to wszystko pokonał. Że
zszedł aż na dno, wszedł w to co dla nas jest niepokonalne i nie do przejścia: wszedł w cierpienie,
w Krzyż, w Mękę, w Śmierć – by nawet tu nam towarzyszyć. I pokazał, że jeśli tylko w całym naszym losie
nauczymy się przeżywać i widzieć Jego Obecność,
jeśli w całym naszym losie uchwycimy się Jego, który
nam towarzyszy za cenę Krzyża, to On ostatecznie
wszystko zwycięży. Jeśli jak Dobry Łotr zauważymy,
że On jest tutaj z nami, On który nic złego nie uczynił
jest z nami w naszym losie zło-czyńców, jeśli tylko jak
on, Dobry Łotr, skupimy się na Jego Obecności i Jego
Miłości, która nawet w losie zło-czyniących nas nie
opuściła, jeśli jak Dobry Łotr pozostaniemy w swoim
krzyżu codziennym do końca, wierząc niewzruszenie,
że On mi w tym krzyżu towarzyszy, jeśli pójdziemy
z Nim do końca, to On przeprowadzi nas przez każdy
krzyż, nawet przez śmierć. Jeśli uwierzę temu, co
widzę w Chrystusie umęczonym i zmartwychwstałym,
którego spotykam w czasie Triduum Paschalnego, ale
też w czasie każdej Eucharystii, jeśli zauważę w pokorze właśnie to: że ja, grzesznik, słusznie doświad-
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czam takiego a nie innego losu, a On, dobro-czyńca
bezgrzeszny i trzykroć święty jest ze mną w moim
losie, to wówczas dojdzie do mnie głębia Jego Miłości
i zapragnę pójść z Nim wszędzie, nawet najbardziej
nieznaną i nieatrakcyjną drogą. Właśnie o to chodzi:
bym coraz głębiej i coraz bardziej widział to, że On
jest naprawdę ze mną w moim losie, w mojej codzienności. Że nie jestem tutaj sam, że nie jestem zdany
na samego siebie, że On mi towarzyszy właśnie po
to, by dźwignąć mnie nawet z najgorszego upadku,
nawet z grobu. Rzecz w tym, żebym w to uwierzył
i uparcie uczył się widzieć Jego Obecność przy mnie,
nawet wtedy, a zwłaszcza wtedy, gdy idzie mi stanąć
pod krzyżem. Ja stoję pod krzyżem – ale On pierwszy
wstąpił na krzyż. Właśnie o to chodzi: żeby Go zobaczyć, że On tu zawsze jest, zawsze był, zawsze będzie. Uczyć się widzieć Jezusa przez wiarę w Jego
Miłość, która nigdy nie zapomina o mnie, nigdy nie
przestaje o mnie myśleć, nigdy nie przestaje mi towarzyszyć, by przeprowadzić mnie przez wszystko. Taka
jest Jego Miłość, wyznana w czasie Męki i Śmierci,
złożenia do grobu i zmartwychwstania: Miłość, która
nie odstępuje mnie na krok. Sztuka zaś polega na tym,
by nauczyć się dostrzegać i cenić sobie tę Miłość Boga
do mnie, Jego determinację, Jego zatroskanie o mnie.
Zatroskanie Boga, posunięte aż do czegoś niepojętego: Bóg staje się Człowiekiem i wchodzi w pełni w mój
los. Dlaczego? Bo mnie kocha, bo jestem dla Niego
tego wart. Ja, grzesznik, jestem dla Boga wart szukania nawet za cenę zstąpienia do otchłani i wart przyprowadzenia mnie do Domu Ojca. Nie dlatego, że
zasłużyłem -ale dlatego, że Jego Miłość nie zginęła,
nie umarła, że Jego Miłość ze mnie nie zrezygnował.
Właśnie to jest dostępne w czasie Wielkanocy – to
przeżywamy na każdej Eucharystii: Miłość Boga,
który nie rezygnuje ze mnie, nie przestaje chcieć. Oby
to mnie porwało, bym i ja chciał – chciał przeżyć kolejny dzień z Nim, który przyszedł i stanął w jednym
szeregu ze mną, grzesznikiem. Oby mnie głębia tej
Miłości porwała, bym zechciał z Nim wytrwać do końca, w mojej codzienności, w moim życiu, w moim losie,
by ostatecznie Jego Los, Los Zasiadającego po Prawicy Ojca, stał się moim losem. On po to przychodzi
po mnie, by dać mi Jego Życie, o ile tylko już tu i teraz
nauczę się żyć z Nim w mojej codzienności. I to jest
właśnie sztuka życia: widzieć we wszystkich doświadczeniach codzienności Jego Obecność, Jego towarzyszenie mi. Wejść w każdą chwilę ze świadomością,
że to jest Jego zaproszenie: bym kolejną chwilę
przeżył razem z Nim, który w swojej Miłości zdecydował się żyć razem ze mną. Tego uczymy się w Wielkanoc – tego uczymy się na każdej Mszy, gdy widzimy
Tego, który nie uczynił nic złego, a który przychodzi
do nas, złoczyńców, by z nami być w naszym codziennym krzyżu. I tak codzienny krzyż przestaje być trudem, a staje się doświadczaniem Jego Obecności.
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Jubileusz 60-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Wł. Broniewskiego w Świebodzicach

Historia naszej szkoły mieszczącej się w budynku
przy ulicy Świdnickiej 13 rozpoczyna się 1.09. 1958 r.
Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego we
Wrocławiu została otwarta na terenie miasta Świebodzic nowa szkoła – Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia
Podstawowego Nr 6. Była to druga szkoła świecka
w Świebodzicach.
2 września 1958 roku odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1958/59. Kierownikiem placówki został Antoni Miodek. Brał on czynny udział w walce z okupantem w czasie II wojny światowej. Po
wojnie kontynuował pracę w zawodzie nauczycielskim,
rozpoczętą w 1936 roku.
Jeszcze dwa dni przed rozpoczęciem roku szkolnego w szkole nie było ani jednego siedzenia w klasie,
ani jednej pomocy naukowej, a nawet arkusza papieru kancelaryjnego. W ciągu jednak tych dwóch dni –
dzięki pomocy wszystkich szkół w Świebodzicach
i władz miasta – doprowadzono szkołę do takiego
stanu, że w dniu rozpoczęcia roku szkolnego można
było prowadzić normalne zajęcia lekcyjne na wypożyczonym z innych szkół sprzęcie. W ciągu miesiąca
zakupiono dla szkoły cały sprzęt oraz pomoce
naukowe.
W pierwszym roku szkoła liczyła 203 uczniów. Pracowało w niej 7 nauczycieli byli to Preisner Józefa,
Olendzka Czesława, Gadomska Hanna, Postawa

Niedziela, 8 kwietnia

Marian, Miodek Antoni, Wardzyński Henryk, Pawłowska Maria.
W szkole przeprowadzano remont. Wymalowano
wszystkie pomieszczenia. Szczególnie okazale prezentowały się świetlica i aula szkolna. Założono nową
instalację elektryczną, wykonano toalety wewnątrz
budynku, zmodernizowano centralne ogrzewanie.
W pomieszczeniach piwnicznych urządzono kuchnię.
Budynek szkoły został ogrodzony siatką.
Szkoła tętniła życiem. Dużą wagę przywiązywano
do zajęć pozalekcyjnych Już w następnym roku szkolnym 1959\60 w placówce działały koło teatralne, żywego słowa, geograficzne, matematyczne, biologiczne, robót ręcznych, SkS, chó r. Wprowadzono jako
przedmioty nadobowiązkowe język angielski, francuski i niemiecki. Od początku funkcjonowania szkoła
posiadała salę gimnastyczną.
W kolejnych latach rosła liczba uczniów. W roku
szkolnym 1960\61 wynosiła 352, a pracowało w niej
9 nauczycieli.
Z roku na rok przybywało uczniów i nauczycieli.
W lutym 1972 r. wyremontowano dotychczas niewykorzystane pomieszczenia i urządzono świetlicę
z dożywianiem, z której mogli korzystać uczniowie,
a także nauczyciele świebodzickich szkół.
3.09.1973 r. po piętnastoletnim kierowaniu szkołą
na emeryturę przeszedł Antoni Miodek. Kierownikiem

Myśląc o tych słowach Jezusa skierowanych do Apostołów, często mamy pokusę, by traktować je
w sposób powierzchowny. Pokój wydaje nam się całkowicie uzależniony od wydarzeń danego dnia. Jeśli
wszystko układa się dobrze, cieszymy się pokojem. Ale kiedy zaczynają się problemy, natychmiast ten
pokój tracimy.
Jezus przeżywał wszystkie znane nam emocje, te przyjemne i te nieprzyjemne. Okazał miłość i czułość
kobiecie, która obmyła Mu stopy. Czuł się zawiedziony postawą faryzeuszy afiszujących się swoją religijnością. Litował się nad podążającym za Nim tłumem, ale wpadł w prawdziwy gniew na widok handlarzy
w świątyni. Wzruszył się hojnością ubogiej wdowy i buntował się na widok cierpienia. Pomimo przeżywania różnych emocji jedno pozostawało w Jezusie niezmienne i nieustannie trwał w pokoju. Jego pokój nie
zależał od zewnętrznych okoliczności. Płynął z głębokiej świadomości, że Ojciec, który jest wierny swoim
obietnicom, jest zawsze z Nim.
My, przeciwnie, potrafimy stracić pokój nie tylko wtedy, kiedy sprawy nie układają się po naszej myśli,
ale nawet wtedy, gdy nie mamy większych problemów. Dzieje się tak, gdy zapominamy o Bogu, gdy zaczynamy polegać wyłącznie na sobie i w rezultacie popadamy w pychę i samozadowolenie. A zadufanie
w sobie szybko wpędzi nas w samonakręcającą się spiralę podenerwowania i braku poczucia bezpieczeństwa. Pokój, jaki nam daje Bóg, wypływa ze świadomości, że jesteśmy przez Niego kochani, że On przebaczył nam grzechy i chce nas zbawić. Kiedy więc wszystko ci się udaje, nie zapomnij trwać w pokoju,
dziękując Bogu za wszystkie łaski. A kiedy czujesz się wściekły, rozżalony czy rozgoryczony, powierz te
uczucia Panu i poproś Go o pomoc. Kochaj każdego człowieka. Szukaj tego, co dobre i sprawiedliwe dla
wszystkich. Szukaj Boga każdego dnia, a On sprawi, że w twoim sercu zapanuje „pokój Chrystusowy”.
„Panie, pomóż mi trwać w Twoim pokoju w każdym czasie i w każdej sytuacji”.
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placówki został Zygmunt Pawiłojć a jego
zastępcą Zofia Poks. W roku szkolnym
1975/76 po dwuletniej kadencji szkołę
opuścił Zygmunt Pawiłojć a dyrektorem
został Janusz Kierul. W 1976 r. szkole
powstały klasy o profilu sportowym. Na
podstawie decyzji Kuratora Oświaty
i Wychowania w Wałbrzychu z dnia
30.05.1978 r. została zlikwidowana
Szkoła Podstawowa Nr 3 w Świebodzicach. Dotychczasowy jej obwód włączono do Szkoły Podstawowej Nr 6. Nowo
powstała placówka decyzją Inspektora
Oświaty i Wychowania w Świebodzicach
otrzymała numer 3. W budynku przy
ulicy Wolności odbywało się nauczanie
klas I-III, w budynku przy ul. Świdnickiej
– klasy IV-VI.
Z licznych osiągnięć uczniów naszej szkoły należy
wspomnieć udział w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. Po zdobyciu I miejsca w eliminacjach międzyszkolnych, rejonowych i wojewódzkich nasi uczniowie reprezentowali województwo
wałbrzyskie w finale ogólnopolskim, który odbył się
19-20.04.1980 r. w Kielcach. Zwycięstwo dało chłopcom prawo reprezentowania Polski w Międzynarodowym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym w Londynie
(18-22.05.1980). Opiekunem naszej drużyny była pani
Teresa Kikta.
1.10.1980 r. rozpoczęto budowę prawego skrzydła
budynku. Na uroczystym apelu odczytano akt erekcyjny, który po odpowiednim zabezpieczeniu wmurowano w fundamenty nowo powstającego skrzydła
budynku.
W latach 1982-1983 trwał remont i rozbudowa budynku szkolnego przy ulicy Świdnickiej. Warunki
pracy w szkole pogorszyły się. Uczniowie trzech klas
musieli odbywać zajęcia lekcyjne w budynku Liceum
Ogólnokształcącego.
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Po feriach zimowych dzieci po raz pierwszy zjadły
obiad w nowej stołówce. W maju oddano do użytku
dobudowana cześć budynku, w której urządzono
następujące pracownie: historyczną, biologiczną,
wychowania plastycznego, matematyczną i polonistyczną.
Rozpoczęto rozbudowę lewego skrzydła budynku,
której ukończenie zaplanowano na wiosnę 1984 r.
3.09.1985 r. otwarto czytelnię, w której zgromadzono środki audiowizualne, filmy, slajdy, taśmy, płyty,
słowniki, czasopisma dla uczniów i nauczycieli.
8.10.1985 r. na terenie boiska szkoły mieszczącej
się przy ulicy Wolności rozpoczęły się prace przy
budowie sali gimnastycznej. Trzy lata później oddano
do użytku nową salę gimnastyczną, nadano szkole
imię Władysława Broniewskiego oraz sztandar. Odsłonięto także tablicę pamiątkową przed budynkiem
szkoły. Rada pedagogiczna oraz społeczność
uczniowska postanowiły, że 6 kwietnia będzie Dniem
Patrona.
Z końcem roku szkolnego 1991 na emeryturę przeszedł dyrektor Janusz Kierul. Obowiązki
dyrektora szkoły objął Edward Godziński. Jego zastępczyniami zostały: Maria
Kaśków i Urszula Kruczek. W roku 1992
zastępcą dyrektora została Łucja
Sapieha. W miesiącu czerwcu 1999 roku
po remoncie oddano do użytku aulę
szkolną.
W roku 2000 nawiązaliśmy współpracę ze szkołą w Jilemnicach w Republice
Czeskiej. Trwała ona przez całą dekadę.
Młodzież z obydwu miast uczestniczyła
w ważnych wydarzeniach w życiu szkół,
jak na przykład Turniej Rodzin klas II i IV,
pasowanie na ucznia kl. I, a także w wyjazdach na zielone szkoły oraz zimowiska. W tym też czasie powstały dwie
nowocześnie wyposażone pracownie
komputerowe. W 2007 roku dyrektorem
szkoły została Jolanta Styrna-Grossman.
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Duch Święty i nadzieja nieba

Biedny Piotr! On także, jak
uczniowie z Emaus, stracił wszelką
nadzieję. Jezus, Nauczyciel, za
którym szedł przez całe trzy lata,
został pojmany – a Piotr z lęku
zaparł się Go, twierdząc, że wcale
Go nie zna. Czy mógł jeszcze liczyć
na przebaczenie?
Jednak Jezus, podobnie jak
uczniom w drodze do Emaus, przyniósł Piotrowi i wszystkim pozostałym Apostołom nową nadzieję.
Przychodząc do Wieczernika,
zmartwychwstały Jezus „oświecił
ich umysły, aby rozumieli Pisma”.
Ukazał im Boży plan powzięty na
początku czasu. A następnie obiecał zesłać Ducha Świętego, którego
mocą będą mogli wypełnić swoją
misję w tym planie.
Od tego momentu w Piotrze ożyła nadzieja i wiara. Po tym, jak
znowu ujrzał żywego Jezusa i został napełniony obiecanym Duchem
Świętym, miał już wszystko, czego

potrzebował, by iść i budować Kościół. Przylgnął więc całym sercem
do obietnicy nieba i poświęcił się
głoszeniu Bożych obietnic wszystkim, do których był posłany.

NADZIEJA NA NIEBO
To właśnie ta nadzieja podtrzymywała Piotra w obliczu niezrozumienia i prześladowań. Umacniała
go, gdy próbował zaradzać podziałom w gronie pierwszych chrześcijan. Podtrzymywała go na duchu,
gdy został uwięziony w Rzymie. Nic
więc dziwnego, że pisząc list do
chrześcijan żyjących w Azji Mniejszej, rozpoczął go, wychwalając i
błogosławiąc Pana za to, że „przez
powstanie z martwych Jezusa
Chrystusa na nowo zrodził” – jego
i nas wszystkich – „do żywej nadziei”. Nic dziwnego, że przypomniał o „niezniszczalnym” dziedzictwie, jakie Jezus dla nas przygo
tował.

Czym jest to dziedzictwo? Jest
ono przede wszystkim obietnicą
nieba. Podczas Ostatniej Wieczerzy, zaraz po zapowiedzi, że wszyscy Go opuszczą, Jezus zaczął
umacniać swoich uczniów: „Niech
się nie trwoży serce wasze. Idę
przecież przygotować wam miejsce”. Obiecał, że chociaż wszyscy
załamią się w wierze, że chociaż
nawet sam Piotr się Go zaprze, On
i tak do nich powróci i zabierze ich
do siebie na zawsze.
W pewnym sensie wszystko, co
mówił i czynił Jezus, miało związek
z niebem. Każdy dokonany przez
Niego cud kierował kutej przemianie, która dokona się w nas w niebie. Każde wygłoszone przez Niego
kazanie uczyło, jak swoim życiem
ukazywać niebo na ziemi. Każda
opowiedziana przypowieść malowała obraz życia wiecznego – nieba, którego Bóg już teraz pozwala
nam niekiedy doświadczać.

Niedziela, 15 kwietnia
Zastanówmy się chwilę nad kontekstem dzisiejszego czytania. Piotr właśnie uzdrowił chromego od
urodzenia. Uradowany uzdrowieniem, człowiek ten zaczyna spontanicznie skakać i tańczyć w świątyni, gdzie gromadzi się wokół niego spory tłum. Wszyscy świadkowie tej niecodziennej sceny nie posiadają się ze zdumienia. A ściśle rzecz biorąc, wszyscy oprócz Piotra. „Dlaczego dziwicie się temu?” – pyta.
Jest oczywiście uszczęśliwiony, ale wydaje się bardziej zaskoczony zdziwieniem zebranych niż cudem,
którego właśnie dokonał! Dlaczego Piotr nie był zaskoczony? Odpowiedź znajdujemy w jego własnych
słowach skierowanych do tłumu. Co najmniej trzykrotnie Piotr ogłasza coś o wiele bardziej zadziwiającego niż ten cud: Po tym wszystkim, co zrobiliśmy Jezusowi, Bóg wskrzesił Go z martwych i dał nam
jako Zbawiciela! „Zabiliście Dawcę życia, ale Bóg wskrzesił Go z martwych” oznajmia z mocą Piotr. Bóg
odpowiedział na nasze okrucieństwo swoją miłością. Dramatyczne wydarzenia Wielkiego Piątku, Niedzieli Wielkanocnej i Zesłania Ducha Świętego uświadomiły Piotrowi, jak wielkoduszny i miłosierny jest
Bóg. Pamiętajmy, że Piotr zaparł się Jezusa i uciekł przy Jego aresztowaniu. On, „Skała” Kościoła,
trząsł się ze strachu. Jednak Jezus wybaczył mu i przyjął go z powrotem. Tak więc po tym wszystkim,
co widział i czego doświadczył, Piotra nie było w stanie już nic zadziwić. Wiedział, że Bóg pragnie dla
swojego ludu jedynie dobra. To zdumiewająca dobra nowina Ewangelii: Boże miłosierdzie jest niewyczerpane. Bóg wziął na siebie nasze grzechy, zgładził je, a zamiast kary i odpłaty obdarzył nas uzdrowieniem i przebaczeniem. Pamiętaj o tym podczas dzisiejszej Mszy świętej – nawet gdyby twoje
grzechy były najgorsze, nawet gdybyś uważał, że nie zasługujesz już na nic, odpowiedź Boga jest
jednoznaczna i zadziwiająca: jest On gotów ci przebaczyć i dać swojego Syna, Jezusa, w pokornej
postaci chleba i wina. „Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że odpłacasz miłością za moje grzechy! Panie, chcę
iść drogą Twojego miłosierdzia”.
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PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE!
Spróbuj teraz wyobrazić sobie,
jak będzie wyglądało niebo. Wyobraź sobie świat bez chorób, bólu
i cierpienia. Świat, w którym niepotrzebni są lekarze, szpitale,
wojsko ani policja. Świat, w którym wszystkie podziały zostały
zasypane. Wyobraź sobie świat
wolny od lęku przed śmiercią i rozkładem, świat, w którym każdemu
zostaje przywrócone zdrowie, witalność i niewinność. Taką przyszłość obiecuje Jezus – przyszłość,
która aż nadto rekompensuje
wszystkie obecne trudy.
Uchwyć się więc tej obietnicy!
Modląc się słowami: „Przyjdź królestwo Twoje!”, mów Jezusowi, że
składasz nadzieję w Nim jako Odkupicielu. Wyznawaj wiarę w to, że
On ma przygotowane dla ciebie
miejsce w swoim królestwie. A następnie czyń wszystko, aby w każdym kolejnym dniu to królestwo
było bardziej widoczne w twoim
życiu. Myśl często o swojej niebieskiej ojczyźnie, a będzie w tobie
coraz więcej radości. Odkryjesz, że
Bóg daje ci wszelkie potrzebne
łaski, abyś mógł stawiać czoło wyzwaniom życia, a przy tym nie tracić
z oczu nadziei na niebo.
PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY!
Pomyśl teraz, jak czuliby się
uczniowie, gdyby Jezus obiecał im
niebo, ale nie zapewnił żadnej pomocy w drodze do niego? Byłoby
to mniej więcej to samo, co powiedzieć komuś, że czeka na niego
obiad z dziewięciu dań w świetnej
restauracji, ale nie podać mu żadnych wska-zówek, jak do niej dotrzeć. Takie postępowanie moglibyśmy uznać za czystą złośliwość.
Jednak nadzieja, którą Jezus dał
swoim uczniom, nie jest złudna.
Obiecał On zesłać Ducha Świętego, który będzie ich pouczał i prowadził drogą do nieba. Obiecał
również, że Duch Święty udzieli im
wszelkich potrzebnych łask, aby
mogli trwać w wierze i budować
Jego Kościół.

W Niedzielę Zesłania Ducha
Świętego ten sam Piotr, który zaledwie pięćdziesiąt dni wcześniej
wyparł się znajomości z Jezusem,
oznajmił tłumom: „Dla was jest
obietnica i dla dzieci waszych, i dla
wszystkich, którzy są daleko”.
Oznacza to, że jest to obietnica
również dla ciebie. Jezus udzielił ci
Ducha Świętego tak samo jak Apostołom.
Jezus posłał nam swego Ducha,
ponieważ wiedział, jak bardzo Go
potrzebujemy. Potrzebujemy, by
Jego moc uleczyła w nas wspomnienia doznanych krzywd. Potrzebujemy Jego zapewnienia o Bożym
miłosierdziu, gdy popadamy w
grzech. Potrzebujemy Jego pokoju,
gdy wplątujemy się w trudne sytuacje. Potrzebujemy też przypomnienia o Bożej dobroci, gdy
wszystko układa się pomyślnie.
Jednym słowem, Jezus obiecał dać
nam swego Ducha, gdyż wiedział,
że bez tego drogocennego daru nie
będziemy w stanie iść za Nim.
PIĘĆDZIESIĄT DNI DLA DUCHA
Okres wielkanocny codziennie
otwiera przed nami nową szansę
pełniejszego przyjęcia Ducha Świętego do naszego życia. Codziennie
po przebudzeniu proś Ducha Świętego, aby był z tobą przez cały
dzień. Możesz pomodlić się słowami: „Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij mnie dziś Twoim pokojem i odwagą. Pomóż mi trwać blisko Jezusa, abym nie uległ pokusie. Daj mi
odwagę dzielenia się Twoją miłością
z ludźmi, którzy mnie otaczają”.
Następnie codziennie przed pójściem spać poświęć kilka chwil na
zastanowienie się nad minionym
dniem. Spróbuj przypomnieć sobie
momenty, w których byłeś niezadowolony z siebie, ale poczułeś, jak
Duch Święty cię pociesza. Przypomnij sobie, jak już prawie traciłeś
panowanie nad sobą, kiedy nagle
złość minęła, albo jak nieoczekiwanie ogarnęło cię poczucie Bożej
miłości. Przypomnij sobie, jak miałeś ochotę warknąć na kogoś, ale
opanowałeś swój język, a nawet
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zdobyłeś się na życzliwe słowo.
Wszystko to są znaki działania Ducha Świętego w twoim wnętrzu.
Może nie doświadczysz tego
wszystkiego od razu, ale czekaj
cierpliwie. Co rano zapraszaj Ducha Świętego do swojego życia i co
wieczór próbuj szukać znaków
Jego działania w minionym dniu.
Pięćdziesiąt dni pomiędzy Wielkanocą a Zesłaniem Ducha Świętego
powinno wystarczyć, byś zobaczył
w sobie zmiany. Zaczniesz spontanicznie zwracać się do Ducha
Świętego także w ciągu dnia. Zaczniesz prosić Go o pomoc – i ją
otrzymywać! Jezus obiecał ci Ducha Świętego, a On jest zawsze
wierny swoim obietnicom.
NIECH SIĘ NIE TRWOŻY SERCE
WASZE!
To bardzo ważne, byś starał się
iść przez życie z cierpliwością i
pokorą. To ważne, byś starał się jak
najlepiej wypełniać Dziesięć Przykazań i okazywać dobroć innym
ludziom. Jednak nawet tak postępując, możesz stracić z oczu to, co
Jezus ci obiecał. Możesz stracić
nadzieję. Dlatego walcz o to, by w
niej trwać.
Będziesz miał o wiele więcej
pokoju i ufności, jeśli na co dzień
będziesz pamiętał o Jezusowej
obietnicy nieba i prosił Ducha Święte
go o to, by cię napełniał i prowadził.
Podczas Ostatniej Wieczerzy
Jezus powiedział: „Niech się nie
trwoży serce wasze”. Na drodze do
Emaus ukazał uczniom wspaniały
Boży plan. A tuż przed swoim wniebowstąpieniem oznajmił: „A oto Ja
jestem z wami przez wszystkie dni,
aż do skończenia świata”. Oby
Jego obietnice w tym wielkanocnym czasie napełniały cię nadzieją.
Oby Jezus przekonał cię, że już
możesz doświadczać nieba, a
Duch Święty już żyje w twoim sercu. Powtarzaj sobie: „Moim przeznaczeniem jest chwała nieba, a
dzięki mocy Ducha mam wszelkie
łaski potrzebne, aby się tam dostać”.
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NAŚLADOWANIE DOBREGO ŁOTRA

Tam być proszę Cię, gdzie łotr
dobry chciał być. Jezu, przyjmij
mnie... „Jezu, wspomnij na mnie,
gdy przyjdziesz do swego królestwa...” (Łk 23,42)
Jednym aktem strzelistym (jak
wielką wiarę posiadał) dobry łotr
zdołał oczyścić całe swoje życie.
Wezwał Jezusa po imieniu, tak jak
i my często to czynimy. A On zawsze daje więcej, niż się Go prosi.
Dobry łotr poprosił, aby wspomniał
na niego, kiedy przyjdzie do swego
Królestwa, a Pan mu odpowiedział
: Zaprawdę, powiadam ci dziś ze
Mną będziesz w raju; prawdziwe
życie polega na byciu z Chrystusem, ponieważ tam gdzie Chrystus,
tam jest Jego królestwo.
Tak wielkie jest pragnienie Pana,
abyśmy byli z Nim w Jego chwale,
że daje nam Swoje Ciało jako zadatek życia wiecznego. Powinniśmy naśladować dobrego łotra,
który pełen skruchy uznał swoje
winy i tym samym zasłużył na prze-

Niedziela, 22 kwietnia

baczenie grzechów i pełne oczyszczenie. On uznał, że zasługuje na
straszną karę, a jednym słowem
zdobył serce Jezusa i otworzył dla
siebie bramy niebios. Obyśmy
przed Jezusem potrafili brzydzić się
wszystkich grzechów, powszednich
i dobrowolnych, i oczyszczać naszą
duszę ze wszystkiego, co zaciemnia nam obraz Jezusa : egoizm,
lenistwo, zmysłowość, nieuporządkowane przywiązania....!!!
„Jezus sakramentalny jest jak
źródło dostępne dla wszystkich, w
którym kiedy tylko chcemy, możemy obmyć nasze dusze ze wszystkich grzechów, które codziennie
popełniamy” (św. A. M. Liguori).
Częsta Komunia św. przyjmowana z odpowiednią dyspozycją sprawi, że będziemy pragnęli równie
częstej i pełnej skruchy spowiedzi,
a ta z kolei rozbudzi w nas większe
pragnienie przyjęcia Pana Jezusa
w Komunii św. Sakrament Komunii
św., przyjmowany z wiarą i miłością

oczyszcza duszę z grzechów, osłabia skłonność do zła, ubóstwia i
przygotowuje ją do wielkich ideałów, które Duch Święty wlewa w
duszę chrześcijanina.
Prośmy Pana o wielkie pragnienie oczyszczenia się w tym życiu,
abyśmy mogli wyzwolić się od
czyśćca i prędzej znaleźć się blisko
Jezusa i Maryi: „Oby, Jezu drogi,
było prawdą, że Cię nigdy nie obraziłem ! Ale gdy już dopuściłem się
zła, proszę bardzo, byś nie pamiętał mi tych krzywd, których Ci przysporzyłem, a przez tę gorzką
śmierć, którą za mnie poniosłeś
przyjmij mnie do swojego Królestwa
po mojej śmierci; a dopóki starczy
mi życia, spraw by Twoja miłość
królowała zawsze w mojej duszy”
(św. A. M. Liguori).
Pomóż mi, Panie, bym brzydził
się każdym dobrowolnym grzechem
powszednim; obdarz mnie wielką
miłością do częstej spowiedzi.
Jadzia

Piotr właśnie uzdrowił chromego człowieka. Świadkowie tego cudu wpadli w podziw, ale przełożeni
ludu i starsi poczuli się urażeni, gdyż Piotr powiedział, że to Jezus, którego oni ukrzyżowali, uzdrowił
chorego. Nic dziwnego, że Piotr został aresztowany! Jezus codziennie uzdalnia nas do dokonywania
dobrych czynów, do tego, byśmy szli i pomagali potrzebującym. Jak powiedział papież Franciszek: „Dla
Jezusa liczy się przede wszystkim dotarcie do oddalonych i ich zbawienie, leczenie ran chorych, włączenie wszystkich na nowo do rodziny Bożej!” (Homilia, 15 lutego 2015).
Jak często przypomina nam Ojciec Święty, istnieje ścisła relacja pomiędzy napełnieniem Bożą miłością
a pragnieniem czynienia dobra innym. Im mocniej doświadczamy miłości Boga, tym bardziej pragniemy
ją odwzajemnić darem uwielbienia i darem dobrych uczynków.
W przeciwieństwie do Piotra najprawdopodobniej nie zostaniemy aresztowani i wtrąceni do więzienia
za dokonywanie dobrych czynów w imię Jezusa. Jednak nasze dobre czyny mogą mieć takie same
skutki jak za czasów Piotra. Mogą kruszyć ludzkie serca. Mogą ukazać ludziom, jak prawdziwa i potężna
jest miłość Boga. Mogą też wzbudzić pewien opór, ale nawet to nie ograniczy mocy naszego świadectwa.
Módl się więc codziennie o to, by Jezus napełniał cię swoją miłością. Jego miłość jest katalizatorem,
który pobudza do miłowania innych i służenia im. Pomaga dostrzegać ich potrzeby i podsuwa okazje do
czynienia dobra.
Jezus chce, abyśmy pełnili dobre czyny. Jeśli nawet nie mamy odwagi Piotra, z pewnością stać nas
na proste gesty miłości i życzliwości. Zacznij więc od dzisiaj. Staraj się okazywać innym serdeczność,
życzliwość, pomoc, współczucie. Uczynki miłości są zaraźliwe. Może się zdarzyć, że już dziś twój życzliwy gest przybliży kogoś do Boga.
„Panie, napełnij mnie Twoją miłością i naucz czynić dobro innym”.
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II Miejska Droga Krzyżowa

W piątek 23 marca 2018 r. o
godz. 18:00 rozpoczęła się druga
Miejska Droga Krzyżowa, ulicami
naszego miasta. Rozpoczęła się
przy Krzyżu Jubileuszowym, na
osiedlu Sudeckim. A zakończyła się
na osiedlu Piastowskim, w kościele
pw. św. Brata Alberta. W tę drogę
krzyżową zostały zaangażowane
wszystkie parafie naszego miasta.
Każda z parafii odczytała rozważania, które w tym roku zostały przygotowane przez księdza Mirosława
Benedyka, z parafii pw. św. Brata
Alberta Chmielowskiego. Nabożeństwu przewodniczył dziekan dekanatu świebodzickiego – ks. kan.
Józef Siemasz.
W miejskiej drodze krzyżowej
uczestniczyło całe nasze miasto:
władze, duchowieństwo, mieszkańcy – młodsi i starsi. Nie zabrakło
harcerzy, którym serdecznie dziękujemy za pomoc w trakcie drogi
krzyżowej. Było sporo ludzi, którzy
tydzień przed Wielkim Piątkiem
zechcieli uczestniczyć w tym nabożeństwie wielkopostnym.
Przez całą drogę krzyżową był
niesiony krzyż – symbol Męki Pańskiej, który jest także symbolem
zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią. Przy każdej ze stacji, zmieniali się ci, co go nieśli. Każda z para-

fii naszego miasta miała w tym
udział.
Tym nabożeństwem – ostatnim
przed Wielkim Tygodniem, chcieliśmy się lepiej przygotować do
nadchodzących Świąt Paschalnych.
Dla nas chrześcijan Święta Wielkanocne są najważniejsze! Nie
zaczynają się one i nie kończą się
– jak dla wielu – w Wielką Sobotę,
podczas poświęcenia pokarmów
lub jak kto woli „poświęceniem koszyczka”. Zaczynają się Triduum
Paschalnym (Trzy Święte Dni),
które rozpoczynamy uroczyście
Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej w
Wielki Czwartek o godz. 18.00.
Następnie w Wielki Piątek uczestniczymy w Liturgii Męki Pańskiej,

także o godz. 18.00. W następny
dzień uroczysta Msza Święta Wigilii Paschalnej o godz. 18.00, podczas której świętujemy Zmartwychwstanie Pańskie. W taki sposób
chrześcijanie powinni obchodzić
Święta Wielkanocne. I niewątpliwie
wszystkie nabożeństwa pasyjne, a
w szczególności Droga Krzyżowa,
powinny nas dobrze przygotować
do owocnego przeżycia Triduum
Sacrum. Wszystkim parafianom
życzę dobrego przeżycia Świąt
Paschalnych!
ks. Artur Merholc
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Święta Katarzyna ze Sieny

dziewica i doktor Kościoła, patronka Europy (29 kwietnia)
Katarzyna Benincasa urodziła
się 25 marca 1347 r. w Sienie (Włochy). Była przedostatnim z dwudziestu pięciu dzieci mieszczańskiej rodziny Jakuba Benincasy i
Lapy Piangenti – córki poety Nuccio
Piangenti. Przyszła na świat jako
bliźniaczka, ale jej siostra, Janina,
zaraz po urodzeniu zmarła. Rodzina nie cierpiała biedy, skoro stać ją

było na to, by przyjąć do swego
grona sierotę po starszym bracie,
Tomasza Fonte, który, po wstąpieniu do dominikanów, był pierwszym
spowiednikiem Katarzyny.
Katarzyna już jako kilkuletnia
dziewczynka była przeniknięta duchem pobożności. Wspierana Bożą
łaską w wieku 7 lat (w 1354 r.)
złożyła Bogu w ofierze swoje dziewictwo. Kiedy miała 12 lat, doszło
po raz pierwszy do konfrontacji z
matką, która chciała, by Katarzyna
wiodła życie jak wszystkie jej koleżanki, by korzystała z przyjemności, jakich dostarcza młodość. Katarzyna jednak już od wczesnej
młodości marzyła o całkowitym
oddaniu się Panu Bogu. Dlatego
wbrew woli rodziców obcięła sobie
włosy i zaczęła prowadzić życie
pokutne. Zamierzała najpierw we
własnym domu uczynić sobie pustelnię. Kiedy jednak okazało się to
niemożliwe, własne serce zamieniła na zakonną celę. Tu była jej
Betania, w której spotykała się na

słodkiej rozmowie z Boskim Oblubieńcem. Z miłości dla Chrystusa
pracowała nad swoim charakterem,
okazując się dla wszystkich życzliwą i łagodną, skłonną do usług. W
woli rodziców zaczęła upatrywać
wolę ukochanego Zbawcy. Pomimo
wielu trudności ze strony rodziny,
w 1363 roku wstąpiła do Sióstr od
Pokuty św. Dominika (tercjarek
dominikańskich) w Sienie i prowadziła tam surowe życie. Modlitwa,
pokuta i posługiwanie trędowatym
wypełniały jej dni. Jadła skąpo,
spała bardzo mało, gdyż żal jej było
godzin nie spędzonych na modlitwie. Często biczowała się do krwi.
W wieku 20 lat była już osobą w
pełni ukształtowaną, wielką mistyczką. Pan Jezus często ją nawiedzał sam lub ze swoją Matką.
Pod koniec karnawału 1367 roku,
gdy Katarzyna spędzała czas na
nocnej modlitwie, Chrystus Pan
dokonał z nią mistycznych zaślubin,
zostawiając jej jako trwały znak
obrączkę. Odtąd Katarzyna stała

Niedziela, 29 kwietnia
W dzisiejszym drugim czytaniu św. Jan daje nam konkretne wskazówki, w jaki sposób mamy „trwać
w Bogu”. Mówi nam, że jeden z sekretów polega na wsłuchiwaniu się w poruszenia serca, gdyż serce,
czy inaczej sumienie, jest miejscem, w którym Duch Święty przemawia do nas w sposób najbardziej
osobisty. Z jednej strony Jan mówi o „ufności w Bogu”, która bierze się stąd, że Duch Święty rozlewa
w naszych sercach miłość Bożą. Miłość ta sprawia, że nasze serca są pełne pokoju, ponieważ „zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba”. Z drugiej jednak strony serce może nas
„oskarżać”, gdy uświadamiamy sobie, że postąpiliśmy egoistycznie i wykorzystaliśmy drugiego człowieka. Z pewnością każdy z nas ma podobne doświadczenia. Jan stwierdza jasno, że te poruszenia
serca to nie tylko głos naszego sumienia. W całym swoim liście podkreśla działanie Ducha Świętego,
który wypisuje słowa Boże w naszych sercach i pomaga nam je wprowadzać w życie. Co to konkretnie
oznacza dla nas? Skoro Duch Święty rzeczywiście działa w naszych sercach, to powinniśmy na serio
traktować ich poruszenia. Zwracajmy więc na nie uwagę, gdyż mogą to być natchnienia Ducha Świętego, który pomaga nam podejmować właściwe decyzje i pociąga nas do Pana. Wspaniale jest mieć
świadomość, że Duch Święty wciąż kształtuje nasze serca i pomaga nam w podejmowaniu dobrych
decyzji. Działa nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie z tego sprawy! Pocieszające jest wiedzieć, że nie
przestanie On działać, dopóki wszystkie nasze myśli i uczynki nie będą podobały się Jezusowi i przyczyniały do budowania Jego królestwa. Staraj się więc dziś trwać w Bożej miłości. Wsłuchuj się w poruszenia swego serca. I próbuj wcielać w życie to wszystko, co odbierasz jako Boże natchnienie.
„Duchu Święty, przyjdź i działaj w moim życiu. Uczyń mnie wrażliwym na głos sumienia”.
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się posłanką Chrystusa. Przemawiała odtąd i pisała listy w imieniu
Chrystusa do najznakomitszych
osób ówczesnej Europy, tak duchownych, jak i świeckich. Skupiła
ponadto przy sobie spore grono
uczniów – elitę Sieny – dla których
była duchową mistrzynią i przewodniczką. Wspierana nadzwyczajnymi darami Ducha Świętego i posłuszna Jego natchnieniom, łączyła w swoim życiu głęboką kontemplację tajemnic Bożych w „celi
swojego serca” z różnorodną
działalnością apostolską. Z jej przemyśleń i duchowych przeżyć zrodziło się zaangażowanie w sprawy
Kościoła i świata. Katarzyna miała
wielu wrogów. Uważano za rzecz
niespotykaną, by kobieta mogła tak
odważnie przemawiać do kapłanów, biskupów, a nawet do papieży
w imieniu Chrystusa, ogłaszać się
publicznie Jego posłanką. Pod
naciskiem opinii wezwano więc
przed trybunał inkwizycji do Florencji. Kościelny przewód sądowy
odbył się w klasztorze dominikanów
przy kościele S. Maria Novella. Było
to w samą uroczystość Zesłania
Ducha Świętego, 21 maja 1374
roku. Katarzyna miała jednak przy
sobie nie tylko oskarżycieli, ale
również obrońców. Sąd inkwizycyjny nie dopatrzył się żadnej herezji
ani błędu, tak w jej wypowiedziach,
jak też w jej pismach. Zaledwie
Katarzyna wróciła do Sieny, miasto
nawiedziła dżuma. Katarzyna oddała się posłudze zarażonym z
heroicznym oddaniem. W nagrodę
za to 1 kwietnia 1375 roku otrzymała od Chrystusa stygmaty (jednak
nie w postaci ran, lecz krwawych
promieni). Podczas licznych konfliktów na terenie Italii i w samym
Kościele była orędowniczką pokoju
i mediatorem. Domagała się od
kolejnych papieży (najpierw od bł.
Urbana V, a potem od Grzegorza
XI) powrotu z Awinionu do Rzymu.
Wobec nieskuteczności wysyłanych listów udała się do Awinionu,
by skłonić Grzegorza XI do zamieszkania w Wiecznym Mieście.
Kiedy papież zdecydował się powrócić, jej pośrednictwu przypisy-

wano to ważne wydarzenie. Po
śmierci papieża Grzegorza XI kardynałowie wybrali arcybiskupa z
Bari, który przyjął imię Urbana VI
(1378-1389). Ten jednak swoją
surowością zraził sobie kardynałów, dlatego część z nich zbuntowała się i wybrała antypapieża w
osobie Klemensa VII (1378-1394).
Kościół został podzielony. Kilka lat
później, w 1409 r., miał pojawić się
jeszcze drugi antypapież, co wywołało prawdziwy chaos. Rozłam trwał
39 lat. Kiedy wysiłki Katarzyny nie
dały rezultatu, gdyż antypapież nie
chciał ustąpić, Katarzyna robiła
wszystko, by jak najwięcej zwolenników skupić koło osoby prawowitego papieża. Nawoływała do modlitw w jego intencji. Popierała też
usilnie reformy, jakie Urban VI
wprowadził. Na jego życzenie udała się do Rzymu, by tam pracować
dla dobra Kościoła. Wielu mężczyznom i kobietom, pochodzącym z
różnych warstw społecznych, pomogła wejść na drogę cnoty lub
osiągnąć pokój. Umarła z wyczerpania 29 kwietnia 1380 r. w Rzymie
w wieku 33 lat. Pozostawiła po
sobie trzy dzieła, które zawierają jej
naukę: „Dialog o Bożej Opatrzności”, „Listy” oraz „Modlitwy”. Jej kult
rozpoczął się zaraz po jej śmierci.
Nikt już nie wątpił, że była wybranką Bożą i niewiastą opatrznościową
dla Kościoła. Pan Bóg wsławił też
jej grób wielu cudami. Już w roku
1383 bł. Rajmund z Kapui, ówczesny generał dominikanów, za zezwoleniem Stolicy Apostolskiej
przeniósł jej ciało do kaplicy kościoła dominikanów S. Maria della Minerva w Rzymie i wybudował dla
niej okazały grobowiec. Jemu zawdzięczamy obszerny „Żywot świętej Katarzyny ze Sieny”, wydany
również po polsku. Bł. Rajmund
napisał go na podstawie osobistych
kontaktów ze św. Katarzyną (był jej
spowiednikiem i przewodnikiem
duchowym) oraz korzystając ze
świadectwa innych bliskich jej
osób, z którymi przeprowadził wiele rozmów. Pius II 26 czerwca 1461
roku w bazylice św. Piotra dokonał
uroczystej kanonizacji sługi Bożej.
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W nagrodę za poniesione trudy w
obronie Kościoła Pius IX w roku
1866 ogłosił św. Katarzynę drugą,
po św. Piotrze, patronką Rzymu. W
roku 1939 papież Pius XII proklamował św. Katarzynę ze Sieny
drugą, obok św. Franciszka z Asyżu, patronką Italii, a Paweł VI w
1970 roku ogłosił ją doktorem Kościoła. Papież św. Jan Paweł II
ogłosił ją w 1999 roku współpatronką Europy. Jest także patronką
Sieny oraz pielęgniarek, strażników, strażaków.
W ikonografii Święta przedstawiana jest w habicie dominikanki,
w koronie cierniowej, z krzyżem w
dłoniach, z różańcem. Niekiedy
trzyma tiarę. Ukazywana jest także
z Dzieciątkiem Jezus, które podaje
jej pierścień – znak mistycznych
zaślubin, których dostąpiła. Jej
atrybutami są także: czaszka, diabeł u stóp, krucyfiks, lilia, serce.
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 1.04.2018 r.
godz. 600 za żyjących i zmarłych Parafian
godz. 900 + Władysława (k) Chrobocińska (3 rocz. śm.)
+ ojciec Tadeusz + brat Tadeusz Chrobociński + z rodziny
godz. 1015 + Ryszard (6 rocz. śm.) + rodziców: Stefania
i Józef, Antonina i Leon + braci: Ireneusz, Mariusz, Jan i Lidia
godz. 1130 + Teresa Molęda (20 rocz. śm.)
godz. 1300 + Zofia Badaczewska (10 rocz. śm.)
godz. 1800 + Genowefa Komisarska (od sąsiadów)
Poniedziałek Wielkanocny 2.04.2018 r.
godz. 730 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Kamila z ok. 25 rocz. urodzin
godz. 900 + Beata Krynicka (2 rocz. śm.)
godz. 1015 + Zdzisław Misiewicz + Janina + Mieczysław
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla dla Donaty z ok. urodzin
godz. 1300 + Zofia Tętnowska (18 rocz. śm.) (od córek
z rodzinami)
godz. 1800 + Irena Walus (od kuzyna Zbyszka z rodziną
i od kuzynki Grażyny z rodziną)
Wtorek 3.04.2018 r.
godz. 700 + Wiesława Dąbrowska (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Zygmunt (28 rocz. śm.) + rodziców
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Małgorzaty z ok. urodzin
Środa 4.04.2018 r.
godz. 700 + Jan Próchnicki (od Jana Obłozy z rodziną)
godz. 900 + Wiesław Przybycień (10 rocz. śm.)
godz. 1800 + Helena Kruszewska (od kuzynki z Opola)
Czwartek 5.04.2018 r.
godz. 700 + Andrzej Jakubów (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Jan Próchnicki (od Andrzeja Obłozy z rodziną)
godz. 1800 + Ewa + Jan Zawadzkich (w rocz. śm.)
Piątek 6.04.2018 r.
godz. 700
godz. 900 + Wanda Krajewska (3 rocz. śm.) (od dzieci,
wnuków, prawnuków i przyjaciół)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Michała Kulpy z ok. 6 rocz.
urodzin
Sobota 7.04.2018 r.
godz. 700 + Leokadia Kodzis (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Matki
Bożej

godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Anny z ok. 18 rocz. urodzin
II Niedziela Wielkanocna 8.04.2018 r.
godz. 730 + Marianna + Józef Olczyk + ich rodziców
godz. 900 + Lucyna Wróblewska + Sebastian Marchewka
+ Helena Wroblewska
godz. 1015 + Władysława (k) + Stanisław + z rodz.
Serafinów + mąż Jan Siwek + z rodz. Siwków
godz. 1130 + Józefa (k) Michalska (13 rocz. śm.)
+ z rodziny
godz. 1300 + Adela Węgłowska + Jan + Leonard
+ Franciszek + Petronela + Paweł
godz. 1800 Msza św. przebłagalna o potrzebne łaski i Boże
błog. w rodzinie
Poniedziałek 9.04.2018 r. Zwiastowanie Pańskie
godz. 700 + Stefania Hołowata (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1700 W int. przystępujących do sakramentu
bierzmowania
Wtorek 10.04.2018 r.
godz. 700
godz. 900 + Józef + Wojciech + Józef + Antonina
+ Jan Ślusarczyk
godz. 1800 + Emilia Grudzińska (2 rocz. śm.)
Środa 11.04.2018 r.
godz. 700 + Rozalia Dąbrowska (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Czesław + Helena + Krzysztof Kowalczuk
Czwartek 12.04.2018 r.
godz. 700 + Marzena Jarosińska (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Henryk Nojhoff
Piątek 13.04.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Marzena Jarosińska (od dyrekcji
i pracowników miejskiego zarządu nieruchomościami)
Sobota 14.04.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Jan Pławiak (23 rocz. śm.) + Fabian Pławiak
+ Emilia + Aleksander + Antonina Pijanowscy
III Niedziela Wielkanocna 15.04.2018 r.
godz. 730 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Jagody z ok. 5 rocz. urodzin
i Wojciecha z ok. 2 rocz. urodzin oraz ich rodziców
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godz. 900 + rodziców: Maria i Tadeusz Dziegieć + siostry:
Krystyna i Halina + szwagier Leszek
godz. 1015 + rodziców: Eugenia (k) i Eugeniusz Jóźków
+ Kazimiera Jakubowska + z rodziny
godz. 1130 + Emilia Grudzińska (2 rocz. śm.)
godz. 1300 + Bronisław Tętnowski (4 rocz. śm.) (od córek
z rodzinami)
godz. 1800 +Józefa (k) + Idzi + Kazimierz Moś
Poniedziałek 16.04.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 W intencji grupy modlitewno-pielgrzymkowej
Wtorek 17.04.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Marzena Miśta (od uczestników pogrzebu)
Środa 18.04.2018 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 Oskara z ok. urodzin
Czwartek 19.04.2018 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 Marianny Wojno i Andrzeja Chuchra
Piątek 20.04.2018 r.
godz. 700 + Wilhelm Wasung (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Krystyna Donoch (4 rocz. śm.) + Tadeusz
+ Roland Donoch
Sobota 21.04.2018 r.
godz. 700
godz. 900 + Piotr + Janina + z rodz. Bugajny
godz. 1800 + Aleksandra + Jadwiga + Józef
IV Niedziela Wielkanocna 22.04.2018 r.
godz. 730 + Helena Kruszewska (od siostry Danieli)
godz. 900 + Małgorzata + Władysław + rodziców + z rodzin
godz. 1015 + mama Irena Wilczyńska (10 rocz. śm.)
+ ojciec Witold
godz. 1130 + Antoni (11 rocz. śm.) + Maria + Michał
godz. 1300 + Paweł + Franciszka + Irena Broszczak
godz. 1800 + Justyna Chuchra (2 rocz. śm.)
Poniedziałek 23.04.2018 r. św. Wojciecha
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Władysław Zaradny (17 rocz. śm.) + jego
rodziców i teściów
Wtorek 24.04.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800

Środa 25.04.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Helena + Marian Acela + Wiktoria + Eugeniusz
Staciwa +Krystian + Władysław Jędrzejowski + Irena + Jan
+ Wioletta Fundakowski + Ireneusz Raczyński
Czwartek 26.04.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Piątek 27.04.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Sobota 28.04.2018 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
V Niedziela Wielkanocna 29.04.2018 r.
godz. 730
godz. 900 + Stanisław Sznajder
godz. 1015 + rodziców: Waleria i Józef Ramos + Maria
+ Edward Sobieccy
godz. 1130 + Salomea Węcek (11 rocz. śm.)
godz. 1300 + Aneta Łazorko (2 rocz. śm.)
godz. 1800 + Karol Sokołowski (10 rocz. śm.) + Teresa
Sokołowska + ich rodziców
Poniedziałek 30.04.2018 r.
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 Marii z ok. 80 rocz. urodzin
godz. 1800 + Wanda Juszczyk (1 greg.)

Z okazji Świąt
Zmartwychwstania
Pańskiego
wszystkim naszym
czytelnikom
składamy życzenia
ciepłych, pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości,
obfitujących we
wzajemną życzliwość. Niech te święta umocnią
naszą tradycję, zjednoczą nasze rodziny przy
wielkanocnym stole, a skrzydła wiary niech
przykryją kamienie zwątpienia i uniosą nasze serca
i myśli przed przemijanie, w duchu
Zmartwychwstania Pańskiego
Wasi Duszpasterze
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Zaproszenie Biskupa Świdnickiego
do udziału we Mszy św. na stadionie w Wałbrzychu,
pod Krzyżem milenijnym na Chełmcu,
w XIII rocznicę odejścia do wieczności św. Jana Pawła II
7 kwietnia 2018 r.

Drodzy Diecezjanie, Umiłowani Wałbrzyszanie,
Kolejna rocznica odejścia św. Jana Pawła II do wieczności zbiega się w tym roku ze stuleciem odzyskania
przez Polskę niepodległości. Przy tej okazji uświadamiamy sobie, że suwerenność choć odzyskana to jednak
jest tak wielką wartością, że należy się o nią niezmiennie troszczyć. Dla Polaków wyjątkowym przewodnikiem
po drogach wolności był i jest nadal św. Jan Paweł II. Prowadzony przez Ducha Świętego, przez cały swój
pontyfikat a zwłaszcza poprzez pielgrzymki do Ojczyzny, pouczał i przestrzegał nas przed pułapką wolności
pozbawionej fundamentu wartości wynikających z Dekalogu i orędzia Ewangelii.
Cieszę się, że dane nam jest w Wałbrzychu kontynuować tą jedyną w Polsce tradycję modlitewnych spotkań
z racji kolejnej rocznicy odejścia do wieczności św. Jana Pawła II. Niechaj w tym roku, w sobotę 7 kwietnia,
modlitwa na stadionie Górnika pod przewodnictwem JE ks. abp. Mieczysława Mokrzyckiego, wieloletniego
osobistego sekretarza św. Jana Pawła II a dzisiaj metropolity lwowskiego, pomoże nam właściwie ocenić i rozwijać dar naszej osobistej jak i narodowej wolności. Nasze spotkanie, transmitowane na cały świat przez Telewizję Trwam i Radio Maryja, rozpocznie się o godz. 15.30 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Następnie
sprawowana będzie Msza św. a po niej będzie trwało modlitewne czuwanie do godz. 21.37.
Zachęcam wszystkich do udziału w modlitwie za przyczyną św. Jana Pawła II i z serca błogosławię.
+ Ignacy Dec, Biskup Świdnicki

Hymn uwielbienia

W krzyżówkę należy wpisać jedenaście haseł poziomo i jedno hasto
pionowo. Wpisz je poprawnie, a w dziesięciu różowych polach odczytasz
nazwę hymnu. Z sześciu zielonych pól dowiesz się, kto ten hymn wyśpiewał Bogu.

(poziomo):
I. Larwy tego motyla żywią się tkaninami z włókien naturalnych.
II. Hebrajska jednostka miary ciał sypkich, ok. 7 l (lub 15 1),
stosowana w czasach Starego Testamentu.
III. Starożytna kraina Scytów.
IV. Nazwa pustyni na Półwyspie Synaj, gdzie zmarła Miriam,
siostra Mojżesza i Aarona.
V. Najstarszy syn Jessego, brat króla Dawida.
VI. Nazwa wyżynnej krainy, skąd pochodził Elkana, ojciec
Samuela.
VII. Król Gat, u którego dwukrotnie schronił się król Dawid.
VIII. Jedna z czterech stron świata. Od tej strony świata, jak
zapisano w Starym Testamencie, Izraelici składali Bogu ofiarę
całopalną.
IX. Stolica Moabu, należąca do potomków Lota.
X. Syn Kanaana, potomek Noego.
XI. Przełożony synagogi, którego córka została uzdrowiona
przez Jezusa,
(pionowo):
XII. Starożytny port Fenicjan, słynący z produkcji purpury.
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Oliwier Kargol, 25 marca

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Marzena Elżbieta Miśta,
zm. 3 marca, przeżyła 51 lat
+ Stefania Hołowata zd. Mróz,
zm. 6 marca, przeżyła 92 lata
+ Leokadia Maria Kodzis zd. Pluta,
zm. 2 marca, przeżyła 78 lat
+ Rozalia Dąbrowska,
zm. 1 marca, przeżyła 84 lata
+ Marzena Iwona Jarosińska zd. Lesiak,
zm. 4 marca, przeżyła 51 lat
+ Wilhelm Klaudiusz Wasung,
zm. 18 marca, przeżył 78 lat
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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

