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Wniebowzięcie
Najświętszej
Maryi Panny

15 sierpnia w kalendarzu liturgicznym Kościoła Katolickiego obchodzimy uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, w Polsce święto to znane jest także pod popularną nazwą Matki Bożej Zielnej. Co ciekawe w innych
krajach stosuję się inne nazwy takie jak: uroczystość Matki Bożej Znakomitej w Kongo, czy Matki Bożej Korzennej
u naszych południowych sąsiadów– Czechów. Samo święto Wniebowzięcia NMP obchodzone jest w Kościele Katolickim już od V w., natomiast w 1950 r. papież Pius XII
ogłosił dogmat poświęcony tej uroczystości. Podobne
święto obchodzone jest także w Kościele prawosławnym
28 sierpnia i znane jest w nim pod nazwą Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.
(cd. na str. 3)

Wycieczka na zakończenie roku formacyjnego

W niedzielę 17 czerwca, wczesnym rankiem, bo o godz. 6:45
grupa ministrantów, dziewczynek
ze scholii dziecięcej wraz z rodzicami i z ks. Arturem, udali się na
kolejną wycieczkę autokarową.
Tym razem na jeden dzień i po
ziemi kłodzkiej. Wyjazd rozpoczęty
został Mszą Świętą, którą odprawił
opiekun – ks. Artur, w intencji
wszystkich ministrantów, za scholę
dziecięcą oraz ich rodziców.
Był to ostatni wyjazd przed wakacjami, jako podziękowanie dzieciom oraz ich rodzicom za rok

trudnej i ciężkiej pracy na rzecz
naszej parafii. Tym razem kierunek
obraliśmy w stronę Kłodzka, w którym zwiedzaliśmy „Twierdzę Kłodzką” wraz z jej labiryntami. Po skończonym zwiedzaniu udaliśmy się w
stronę Wambierzyc – Sanktuarium
Królowej Rodzin, w którym mieliśmy okazję pomodlić się przy Figurce Matki Najświętszej oraz
ucałować ją. W Wambierzycach
przeszliśmy jeszcze po Kalwarii,
gdzie na końcu dzieci zwiedzały
ruchomą szopkę. Na koniec udaliśmy się jeszcze do Karłowa, skąd

wyruszyliśmy na Szczeliniec Wielki.
Jak się okazało, nawet niektórzy
dorośli byli tam po raz pierwszy u
bardzo się wszystkim podobało.
Wycieńczeni po wspinaczce górskiej, wszyscy byliśmy bardzo
głodni. Zatem czekało na nas ognisko, gdzie smażyliśmy kiełbaski.
Był czas na zabawę dla dzieci, jak
także dla dorosłych. Był to bardzo
udany dzień, pogoda bardzo nam
dopisała i wszyscy wróciliśmy bardzo późnym wieczorem do swoich
domów.
(cd. na str. 3)
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Wniebowzięcie
Najświętszej Maryi Panny
(cd. ze str. 1)

W naszym kraju Matkę Bożą Zielną traktuję się jako
patronkę urodzaju. Z tego powodu w wielu regionach
Polski żywy jest zwyczaj święcenia ziół, warzyw i kwiatów. Poświęcenie płodów rolnych ma przynieść urodzaj i zapewnić obfite zbiory, dlatego właśnie święcone w tym dniu bukiety zielne wystawia się najpierw na
pola uprawne, a następnie zanosi do domostw. Niektórzy sam zwyczaj święcenia ziół łączą z pewnym
apokryfem według którego św. Tomasz Apostoł spóźnił się na uroczystości pogrzebowe Maryi. Chcąc ujrzeć jej ciało podniósł on wieko trumny w której rzekomo miało ono przebywać, lecz zamiast ciała Bożej
Rodzicielki trumna była wypełniona po brzegi ziołami,
kwiatami i warzywami. Fakt ten miał być potwierdzeniem wyjątkowego umiłowania zieleni przez Maryję
i zapoczątkowania przez wiernych modlitw o urodzaj
właśnie za pośrednictwem Najświętszej Panny z Nazaretu. W naszym kraju największe obchody święta
Matki Bożej Zielnej obchodzone są w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie odbywają się także inscenizacje Zaśnięcia oraz Wniebowzięcia Maryi do nieba. Innym
znanym miejscem kultu w tym dniu jest Sanktuarium
Matki Bożej Częstochowskiej– Królowej Polski na
Jasnej Górze w Częstochowie. Dodatkowo lokalnie
uroczystość ta jest łączona w wielu kościołach z parafialnymi dożynkami lub państwowym świętem Wojska Polskiego przypadającym także 15 sierpnia.
Święto Wojska Polskiego ustanowione zostało
w 1992 r. na pamiątkę jednego z największych zwycięstw w historii polskiego oręża odniesionego
w 1920 r. w trakcie trwającej wówczas wojny polsko-bolszewickiej. Popularnie wiktoria ta zwana jest Cudem nad Wisłą, który polskim żołnierzom umożliwiło
właśnie szczególne wstawiennictwo Matki Bożej,
bowiem w owym czasie sytuacja wojskowa była wręcz

dramatyczna i wszystko wskazywało na to, że państwo
polskie które ledwo uzyskało niepodległość wkrótce
przestanie istnieć. Dzięki wygranej w bitwie warszawskiej udało się nie tylko przechylić Polsce szale zwycięstwa na swoją stronę, ale także uchronić Europę
Zachodnią od zalewu przez ateistyczny bolszewizm.
15 sierpnia jest zatem ważnym świętem dla każdego katolika i Polaka. W Kościele Katolickim jest to
święto nakazane, a w prawie polskim także dzień
wolny od pracy. W naszej świątyni w Uroczystość
Wniebowzięcia NMP następuję niedzielny porządek
Eucharystii sprawowanych odpowiednio o godz. 7:30,
9, 10:15, 11:30, 13:00 i 18:00. Już dziś zapraszamy
wszystkich parafian i gości na Mszę Świętą w tym
dniu. Podziękujmy wtedy Matce Bożej za szczególną
opiekę nad naszym krajem i prośmy ją o dalsze wstawiennictwo za Polską u Boga.
Janusz Małysiak

Wycieczka na zakończenie roku formacyjnego

(cd. ze str. 1)

Dziękujemy wszystkim: ceremoniarzom, lektorom, ministrantom
oraz ich rodzicom za to, że chcą
angażować się w życie parafii.
Dziękujemy za opiekę nad dziećmi,
troskę, za pomysły, które zostały
wszystkie zrealizowane w minio-

nym roku formacyjnym. Jak widać
bycie w Liturgicznej Służbie Ołtarza, bądź w scholii nie musi być
nudne i męczące. Owszem, kiedy
jest czas na wiele godzin prób,
ćwiczeń, ale jest również czas na
przyjemności, aby spędzić ze sobą
czas „na luzie”. Wszystkim dzie-

ciom, rodzicom życzymy udanego
wypoczynku wakacyjnego. Nabierajcie sił, bo czeka nas od września
sporo pracy, ale nie martwcie się,
tradycyjnie rozpoczniemy od kolejnego wyjazdu. Do zobaczenia!
ks. Artur Merholc
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Majówka z Księciuniem

(2)

W dniach 4-5 maja 2018r. grupa ministrantów,
dziewczynek ze scholii dziecięcej wraz z rodzicami
i ze mną wyruszyli na kolejną już majówkę. Tym razem
wyjechaliśmy do Warszawy. Celem wycieczki było
poznanie Stolicy naszego kraju. Wyruszyliśmy o godz.
24:00, do Warszawy, a dotarliśmy w godzinach porannych.
Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od Krakowskiego
Przedmieścia. Pomagały nam w tym panie przewodniczki, które dokładnie przekazały nam informacje
o mieście oraz jego historii. Zobaczyliśmy bardzo
wiele: pomnik Kopernika; kościół, w którym znajduje
się serce wielkiego muzyka – Fryderyka Chopina;
Pałac Prezydencki; Katedrę, w której zobaczyliśmy
grobowce wielu znanych ludzi; Zamek Królewski;
Pomnik Nieznanego Żołnierza; Muzeum Powstania
Warszawskiego; grób bł. Księdza Jerzego Popiełuszki wraz z muzeum przykościelnym; Łazienki Królewskie; Pałac Kultury oraz Stadion Narodowy. Nocleg
z wyżywieniem mieliśmy zapewniony u OO. Franciszkanów w Niepokalanowie – Laskach. Każdego dnia
była sprawowana Eucharystia.
Podczas naszego pobytu w Warszawie zobaczyliśmy wiele pięknych miejsc, było bardzo dużo chodzenia, ale mimo tego, wszyscy uczestnicy wyjazdu nie
zrażali się tym. Dla niektórych dzieci atrakcją było to,
że mogli przejechać się Metrem. Pogoda nam bardzo
dopisywała, było bardzo słonecznie i gorąco.
Był to bardzo udany wyjazd i bardzo się cieszę, że
każda nasza wycieczka przyciąga coraz więcej rodziców, którzy pomagają i chcą się angażować w życie
naszej parafii.
ks. Artur Merholc
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Organy w kościele św. Piotra i Pawła w Świebodzicach
Instrument w obecnym kształcie zawdzięczmy Janowi Henrykowi XI Hochbergowi z Książa.
Jak wiemy Świebodzice było miastem prywatnym
Hochbergów i to oni decydowali o jego rozwoju w
każdym tego słowa znaczeniu. Nawet projekt kościoła architekta Christiana Schultza – poprawił. Pierwotnie główne wejście miało znajdować się z boku – tu
gdzie obecnie znajduje się ołtarz Serca Jezusowego.
Poprawił projekt i przeniósł wejście główne do dzwonnicy – tu gdzie znajduje się obecnie.

W Polowie XIX w w kościele znajdowały się niewielkie organy, na których akompaniował stworzonemu
przez siebie trzydziestoosobowemu chórowi ówczesny
organista Engler. Był znakomitym muzykiem i częstym
gościem w zamku Książ. Sam książę Jan Henryk XI
von Hochberg – wielki miłośnik muzyki – przyjeżdżał
często do kościoła głównie po to, by posłuchać chóru
stworzonego przez Englera. Zauważył, że chór jest
wspaniały – ale instrument – organy – mniej niż skromny. Skontaktował się z Christianem Gottlibem Schlagiem ze Świdnicy – znanym już wtedy konstruktorem
organów i zmówił u niego instrument godzien świątyni, której ród Hochbergów był fundatorem. Dla księcia
ważne było również to, ze Schlag słynął z tego, że
jego prospekty organowe – ich wystrój – były zawsze
dopasowane do stylu miejsca, w którym je budował.
W 1868 r po raz pierwszy zabrzmiały organy Schlaga w kościele. Organy mają 39 głosów i 3 200 piszczałek.
Od tej pory służyły nie tylko do akompaniowania
nabożeństwom – koncertowali na nich zapraszani
przez Hochbergów najznamienitsi muzycy europejscy.
Róża Stolarczyk

Różaniec Sybiraków

W poniedziałek 9 lipca 2018 r. Członkowie Zarządu Sybiraków w Świebodzicach: Jadwiga Pichórska,
Tadeusz Widła, Zygmunt Szlosek, odwiedzili ks.
proboszcza Józefa Siemasza na plebani i przekazali dla naszej parafii Różaniec Sybiraków wykonany
przez Mariana Jonkajtysa.
Ksiądz proboszcz przyjął dar naszych Sybiraków
z wielką radością i podjął starania, celem odnowienia
zniszczonego różańca, który wróci do naszej świątyni parafialnej.
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Oaza Nowej Drogi III stopnia
Bardo, 29.06. – 15.07.2018 r.

W piątek 29 czerwca do 15 lipca
br. dk. Tomasz Kowalczuk, nasz
parafianin uczestniczył jako animator w oazie młodzieżowej OND III
stopnia w Bardzie, w klasztorze
sióstr Maryi Niepokalanej. Ruch
Światło Życie został założony w
Polsce przez sługę Bożego ks.
Franciszka Blachnickiego (1921 –
1987). Ruch Światło-Życie jest
jednym z ruchów odnowy Kościoła
w duchu Soboru Watykańskiego II.
W ostatnich kilkunastu latach rozszerza się również poza jej granicami: na Słowacji, w Czechach, w
Niemczech, na Białorusi, Łotwie.
Celem stowarzyszenia jest formacja dzieci, młodzieży oraz dorosłych chrześcijan obejmująca w
każdej grupie wiekowej trzy etapy:
ewangelizację, katechumenat i
diakonie. Cel Ruchu Światło-Życie
jest osiągany poprzez realizację
programu formacyjnego. Każdy
uczestnik Ruchu po ewangelizacji,
prowadzącej do przyjęcia Jezusa
Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w
grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując
konkretną służbę (diakonię) w Kościele i całym świecie. Nad stowarzyszeniem czuwa ogólnopolski
moderator generalny Ruchu ks.

Marek Sędek z diecezji warszawsko-praskiej. Znakiem Ruchu Światło-Życie jest tzw. „foska”, czyli dwa
słowa greckie „fos” – światło i „zoe”
– życie ułożone w kształcie krzyża.
Symbolizują one światło Ewangelii,
które powinniśmy wcielać w życie
oraz krzyż Jezusa Chrystusa. W
środku znajduje się litera Ω symbolizująca Ducha Świętego który
zapewnia jedność wspólnocie Kościoła.
Oaza w Bardzie obejmowała
formację młodzieży, a tematem
przewodnim OND III stopnia była
wspólnota, jako miejsce wzrostu i
rozwoju chrześcijan. Tematyka
oazy oscylowała wokół tematyki
wspólnoty Kościoła pojmowanej
szeroko począwszy od wspólnoty

rodzinnej, klasowej, parafialnej, do
wspólnoty całego Kościoła powszechnego. Poruszona została
również kwestia ludzi chorych i
cierpiących oraz ich funkcji we
wspólnocie. Nie zabrakło tak bardzo ważnego dla młodych tematu
czystości. Wakacyjne rekolekcje
oazowe trwają aż 17 dni, a w swojej strukturze zawierają oprócz
bloków modlitewno-formacyjnych
też element rozrywki i odpoczynku
psychofizycznego. Szóstego dnia
cała wspólnota oazowa udała się
na spływ pontonowy rzeką do Barda. Codziennie po obiedzie dla
chętnych była organizowana gra w
piłkę nożną. Pobudka była o 7:00
rano, po czym odbywały się modlitwy poranne połączone z krótkim
wprowadzeniem w tajemnicę dnia.
W każdym dniu rozważaliśmy jedną
tajemnicę różańca. Przed centralnym punktem dnia, jakim była Eucharystia o godzinie 12:00 odbywały się spotkania w grupach zwane
ewangeliczną rewizją życia. Nie
zabrakło również formacji liturgicznej, podczas której młodzież miała
okazję pogłębić swoją wiedzę na
temat sakramentów świętych, a
szczególnie Eucharystii, w której
codziennie w czasie tej oazy
uczestniczyli. Popołudniu poszczególne grupy brały udział w zaję-
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ciach w plenerze, które miały charakter formacyjny, ponieważ pomagały odkryć piękno stworzonego
przez Boga świata. Wieczorem,
przed kolacją najczęściej spotykała się cała wspólnota oazowa, na
integracyjnych zabawach i tańcach.
Atmosfera wzajemnego zaufania i
radości towarzyszyła uczestnikom
od pierwszego dnia rekolekcji.
Dla dk. Tomasza było to pierwsze
zetknięcie się z Ruchem Światło-Życie, nie licząc spotkań oazowych w seminarium. „Jestem pod
wrażeniem zaangażowania młodzieży w życie wiarą chrześcijańską oraz zaskakuje mnie to, że oni
lubią i chcą być członkami wspólnoty oazowej i chcą poświęcać
swój wolny czas aby się formować
na dojrzałych chrześcijan” – mówi
nasz diakon. Tomasz podkreśla
również to, iż prowadząc rekolekcje
oazowe mógł nie tylko nauczyć się
ciekawych metod, środków i form
duszpasterstwa młodzieżowego,

ale również samemu odbyć swoiste
rekolekcje i wynieść wiele cennych
refleksji. Praca z młodzieżą, choć
nie jest łatwa i wymaga wiele poświęceń, daje niesamowicie dużo
satysfakcji i wewnętrznej radości:
„Ciężko mi był na początku wejść
w rytm intensywnych rekolekcji

Został zlecony projekt wykonania nowej podstawy pod Paschał
i podstawy pod Krzyż procesyjny

oazowych, natomiast ostatniego
dnia z trudem rozstawałem się ze
swoją grupą, przywiązałem się do
nich… Teraz dziękuję Bogu za ten
trudny, ale piękny czas nowych
znajomości i nowych doświadczeń!” – tak ocenia ten czas dk. Tomasz.

W lipcu zakupiliśmy opał dla parafii w ilości 26 ton ekogroszku
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Zabawy podwórkowe
z klaunikowymi Fifi
i Mimi

Kącik malucha
w Parku Miejskim
Stolik z kolorowankami, duże klocki, słomki
konstrukcyjne, skoczki i piłki, basenik z kuleczkami
dla najmłodszych, namioty z tunelami, rybki do
łowienia, malowanie Buziek, skręcanie balonów
i duże bańki mydlane.

nauka tańców i piosenek dla dzieci wariacje
z hula-hop, kręconka, skakanie na skakankach,
maty zadaniowe, tunele, zabawy grupowe,
ogromne bierki.

Świebodzice zaczarowane w bańce
i przygody na szczudłach
Szczudlarka „Efi” prowadząca zabawy z dziećmi i rozdająca zwierzątka
z baloników, warsztaty chodzenia na szczudłach tradycyjnych,
drewnianych z animatorem, zabawy ruchowe dla dzieci młodszych
przy użyciu szczudełek z gąbki, warsztaty robienia baniek dużych
i małych, bańki z wytwornicy baniek, konkurs na największą bańkę.

dodatkowo

Lato z atrakcjami w parku
i Piknik Lotniczy

Przez całe lato w Świebodzicach odbywają się bezpłatne imprez plenerowe dla mieszkańców, przygotowane przez Burmistrza Miasta Bogdana Kożuchowicza.
W lipcu i sierpniu we wtorki, środy, czwartki i piątki odbywają się zajęcia fitness w Parku Miejskim – zumba
oraz joga, o godz. 18.00. Także w piątki dla najmłodszych czekają dmuchańce, na których można za wielką
sumę wyszaleć się do woli – w godz. 9.00-19.00.
A w sierpniu burmistrz zaprasza na familijne niedziele, także do parkowego amfiteatru. 5, 12 i 19 sierpnia
o godz. 15.00 na najmłodszych czekać będą ciekawe atrakcje klauni, szczudlarze, bańki mydlane i wiele
innych.
Natomiast na pożegnanie wakacji zapraszamy na jedyną taką, niepowtarzalną imprezę w regionie – czyli
Piknik Lotniczy. 25 i 26 na gminnym lotnisku w Świebodzicach będą lądować samoloty, śmigłowce, będą
skoki spadochronowe, wystawa statków powietrznych, sprzętu bojowego, zabytkowych samochodów i moc,
moc atrakcji. Musicie tam być koniecznie! start w sobotę o godz. 10.00 do zachodu słońca.

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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Zwiastowanie Maryi

W Piśmie świętym, w Nowym
Testamencie, spotykamy po raz
pierwszy Maryję w chwili zwiastowania. W Nazarecie, małej miejscowości, niemającej żadnego znaczenia, położonej w lekceważonej
Galilei, mieszka skromna, prosta
dziewczyna. Wierna zasadom życia
kobiety żydowskiej, właśnie została zaślu-biona cieśli Józefowi.
Pierwsza część ceremonii jest już
za Nią. Choć jeszcze nie zamieszkała z mężem, to prawnie należy
już do niego. Ceremonia przenosin
do domu męża była przed Nią.
Dopiero po tym dopełnieniu zaślubin mógł On w pełni korzystać z
praw małżeńskich, by w niedalekiej
przyszłości mogła stać się matką
jego dzieci.
ZGODA NA BOŻY PLAN
W tym właśnie momencie – wydawać by się mogło najmniej stosownym – Bóg posyła swojego
anioła, by oznajmił Maryi, że będzie
Matką Syna Bożego, że to nie Józef, lecz sam Bóg będzie Jego
Ojcem, i że stanie się to za sprawą
Ducha Świętego! Pewnie przyzwyczailiśmy się do tego tekstu; słyszeliśmy go tyle razy, tyle komentarzy
wysłuchaliśmy. Może już nie odczuwamy dramaturgii tej sytuacji, może
bronimy się w ten sposób przed
czymś, co kompletnie przerasta
naszą wyobraźnię, nasz umysł,
nawet naszą wiarę. Niestety, bywa,
że czytamy Ewangelię jak zbiór
bajek, historię, która i tak dobrze
się kończy. Jest w niej pewna dramaturgia, jakaś akcja, trochę znaków zapytania, a potem szczęśliwy
koniec. W sumie wszystko już
wiemy... Wtedy jednak słowo Boże
nie jest dla nas światłem. Nijak nie
możemy dostrzec odniesienia czytanego słowa do naszego życia,
jego znaczenia dla nas. A przecież
Ewangelia została spisana po to,
abyśmy wzrastali w wierze.
Wróćmy jednak do zwiastowania. Maryja, choć głęboko poruszona, zmieszana i z pewnością za-

skoczona pozdrowieniem anioła i
treścią jego przesłania, zachowuje
spokój, który płynie z głębi Jej serca. Zadaje tylko jedno pytanie: „Jak
się to stanie?”. Odpowiedź anioła
sugeruje, że Bóg zajmie się wszystkim, że Ją ochroni przed oskarżeniem o zdradę, że to jest Jego
dzieło. Kluczem do tego, by Boży
plan się zrealizował, jest Jej zgoda,
Jej „tak”. W owym „tak” (fiat – „niech
mi się stanie”) jest wszystko: wiara,
że Bóg może dokonać rzeczy przekraczających ludzki rozum i ludzkie
możliwości; gotowość na poniesienie konsekwencji owej zgody, wierność w słuchaniu Bożych natchnień, a przede wszystkim miłość
do Stwórcy i pełne zaufanie, że
cokolwiek On postanowi, będzie
dobre.
W Liście do Galatów czytamy, że
gdy „nadeszła pełnia czasów, zesłał
Bóg Syna swego, zrodzonego z
niewiasty”. Ta „pełnia czasów”
może oznaczać, że świat, przygotowany przez proroków, aż do Jana
Chrzciciela, dojrzał do tego, by
Słowo mogło się objawić. Dojrzała
również Maryja, którą Bóg przygotował swoją łaską. I choć świat,
zapatrzony w siebie, nie rozpoznał
czasu swego nawiedzenia, wystarczyło słowo jednej osoby – „tak”
Maryi by Mesjasz zstąpił na ziemię.
Wiara uczyniła Ją Bramą, przez
którą Bóg w swoim Synu przyszedł
między ludzi, stając się jednym z
nas.
ODPOWIEDŹ NA ŁASKĘ
Pozdrawiając Maryję, anioł Gabriel użył sformułowania „pełna łaski”. Kościół związał te słowa z
wiarą w to, że Maryja została poczęta bez zmazy pierworodnej, że
jest niepokalanie poczęta. Ów
przywilej został Jej udzielony ze
względu na Jezusa Chrystusa,
który miał się z Niej narodzić. W ten
sposób Bóg przygotował mieszkanie dla swojego Syna. Mimo tej
łaski, udzielonej „z góry”, trudno
jednak sobie wyobrazić Jej goto-

wość na przyjęcie Słowa bez modlitwy, wewnętrznego dialogu z
Bogiem, czułej miłości do Stwórcy,
całkowitego oddania Mu swego
serca. Maryja, mimo onieśmielenia
słowami anioła, nie boi się. Jest
pełna bojaźni Pańskiej – lecz nie
lęku, panicznego strachu, skupienia na własnej niemocy. Bóg nie
jest dla Niej zagrożeniem. Rezygnuje z planów, jakie miała na
swoje życie, wyrażając zgodę na
plan Boga. Miłość do Niego, pragnienie, by się przede wszystkim
Jemu podobać, było najważniejszym celem Jej życia.
Ta miłość nie stała w sprzeczności z miłością do innych. Jest w
Ewangelii kilka scen, które są dowodem tej postawy. Maryja pozwalała, by Bóg Ją prowadził, nie była
jednak bierna. Świadomy wybór
takiej drogi całkowitego zawierzenia Bogu nie pozbawił Jej potrzeby
rozeznawania, stawiania pytań,
przeżywania w pełni swojego człowieczeństwa, kobiecości i macierzyństwa. Każde słowo, każde
wydarzenie „chowała w swym
sercu”, starając się wsłuchiwać i
rozpoznawać ich znaczenie.
ZWIASTOWANIE I MY
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli
ktoś posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim
wieczerzał, a on ze Mną”. Te słowa
z Apokalipsy nie odnoszą się do
jakiejś nieokreślonej, odległej lub
symbolicznej perspektywy. Uczta w
języku biblijnym oznacza spotkanie
przyjaciół przy stole, by się weselić,
by świętować i dzielić tym, co najlepsze. Jezus stojący u drzwi, pukający – to obraz uniżenia się,
pokory, ale też troski. Syn Boży
czeka, by Go wpuścić do serca, do
życia, by być z Nim. Pukaniem
przypomina o swojej obecności.
Nie wchodzi na siłę, bo chce być
wpuszczony, wybrany i kochany.
Jaki to ma związek z Maryją, ze
zwiastowaniem? Miłość Maryi, Jej
przywiązanie do Boga nie każą Mu
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czekać. Między Nią a Bogiem nie
ma dystansu, który mógłby Ich
dzielić. Ta bliskość sprawia, że
Maryja ma serce czułe na każde
drgnienie Jego miłości, potrafi nie
tylko zauważyć, ale wręcz wyczuć
Jego obecność. Kiedy Bóg mówi,
Ona wie, że to On, a nie kto inny.
Maryja wybrała Boga, mimo że to
On Ją wcześniej wybrał. Swoją
wolą, rozumem, uczuciami, ciałem
świadomie wybrała Boga. Ten wybór nie ograniczał Jej, nie pozbawił
miłości do Józefa, któremu również
zaufała, wierząc, że Bóg dotknie i
jego serca. Nie tłumaczy się przed
nim, z ufnością zdaje się na jego
decyzję, pamiętając, że anioł obiecał Jej, że Bóg Ją osłoni i obroni.
Dary złożone w Jej sercu rozkwitają i wydają owoce. Można powiedzieć, że Jezus narodził się z połączenia Bożego wybrania i miłości
Maryi. Bóg wybrał Maryję, ale i Ona
wybrała Jego. Jej ciało stało się
namiotem spotkania Bóstwa z człowieczeństwem, bez zmieszania, w
doskonałej jedności.
„Wejście” Boga w życie Maryi
całkowicie odmieniło Jej życie.
Moment zwiastowania wskazał Jej
misję i drogę, na której miała ową
misję zrealizować. Bóg nie przedstawił Maryi „całościowego” progra-

Niedziela, 5 sierpnia

mu. Przypomniał Jej tożsamość,
dary, w które została wyposażona,
oraz to, że zawsze będzie z Nią.
Choć może niejednego to zdziwić, podobnie jest w naszym życiu.
Wobec każdego z nas Bóg ma jakiś
plan, propozycję, zadanie czy misję. Nie chce pozbawiać nas czegokolwiek, lecz nadaje naszemu
życiu smak, cel i głęboki sens.
Pragnie, byśmy byli ludźmi szczęśliwymi i spełnionymi. Chce nas
chronić i prowadzić – co nie oznacza braku trudności. Obiecuje
swoją obecność wszędzie tam,
gdzie rzeczywistość zdaje się nas
przerastać. Jest wierny i dotrzymuje słowa, zgodnie z tym, co napisane jest u proroka Izajasza „Nie lękaj
się, bo cię wykupiłem, wezwałem
cię po imieniu; tyś mój! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie
spalisz się, i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.”
WEJŚĆ W DIALOG Z BOGIEM
Owszem, nie jesteśmy niepokalani, ale też nie naszym zadaniem
jest zrodzenie w ciele Mesjasza.
Mamy jednak potrzebne wyposażenie nadprzyrodzone w postaci
łaski chrztu świętego, sakramentów

pojednania i Eucharystii, które czynią nas zdolnymi do przekraczania
naszych ograniczeń. Mamy Pismo
Święte, słowo, przez które Bóg do
nas mówi. Mamy wspólnotę Kościoła, który modli się za nas każdego dnia. Bóg mówi do nas przez
konkretne wydarzenia i osoby,
które spotykamy. Mówi również
wewnątrz nas, prosto do serca,
poprzez natchnienia do czynienia
dobra, przez głos sumienia pozwalający wybierać to, co dobre, i odrzucać to, co złe.
Bóg udziela nam darów Ducha
Świętego, bo jesteśmy Jego dziećmi. Ma moc uwolnić nas od naszych lęków, wydobyć z grobów
zwątpienia, uleczyć przez przebaczenie. Są tylko dwa warunki, które
trzeba spełnić, aby móc to wszystko dostrzec. Pierwszym jest modlitwa – spotkanie, rozmowa, dialog
z kimś komu ufamy, kogo wybierzemy, dla kogo jesteśmy gotowi zrezygnować z koncentracji na sobie.
Drugim warunkiem jest powiedzenie Bogu,, tak” na naszą historię i
na Jego zaproszenie. Wiąże się z
tym otwarcie serca i zaufanie. Lęk
i ucieczka przed Bogiem są śladem
grzechu pierworodnego, śladem
swoistej katechezy Złego, który za

W listach św. Pawła można zwykle wyróżnić dwie części. Pierwsza z nich skupia się na nauczaniu teologicznym, druga na praktyce życia. Dzisiejsze drugie czytanie ma taki właśnie schemat. Św. Paweł rozumiał,
że kolejnym krokiem po nawróceniu i przyjęciu chrztu jest uświęcenie. Zdawał sobie sprawę, że wszyscy mamy
różne cenne dary i cnoty – jak dobroć, cierpliwość, pokój czy odwaga. Wiedział jednak, że jest w nas także
wiele postaw i wad, które wydają walkę tym darom i cnotom – jak gniew, zazdrość, pożądliwość czy egoizm.
Paweł przypisał te szlachetne skłonności „nowemu”, a te grzeszne – „dawnemu człowiekowi”. Wzrastanie
w świętości, mówiąc najprościej, polega na tym, by „porzucić dawnego człowieka”, a „przyoblec się w człowieka nowego”. Ten proces „porzucania” i „przyoblekania się” jest według Pawła prawdziwą bitwą toczącą się
w naszych sercach i umysłach. Był on przekonany, że odnosząc codziennie drobne zwycięstwa, będziemy
stopniowo przemieniać się na podobieństwo Chrystusa.
To przekonanie może prowadzić do wniosku, że w tej walce wszystko zależy od nas. Tak jednak nie jest.
Nawet Paweł, przy całej swej pewności siebie, wierzył, że zwycięstwo jest możliwe tylko przy Bożej pomocy.
Dlatego tak bardzo podkreśla! obecność Ducha Świętego w naszych sercach.
Bądź więc czujny dziś i każdego dnia. Zwracaj uwagę na bitwę toczącą się w twoim wnętrzu. Proś Ducha
Świętego, aby pozwoli! ci zrozumieć, dlaczego w jednej sytuacji zareagowałeś z dobrocią i miłością, a w innej
obraziłeś się lub dałeś się zmanipulować. Codziennie proś Ducha Świętego o siłę do walki. Z czasem twój
„nowy człowiek” będzie stawał się coraz bardziej widoczny.
„Panie, pomóż mi zwyciężać w walce duchowej”.
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wszelką cenę chce nas oddzielić
od Boga – Źródła życia.
Może trzeba zacząć od pytania,
jaki obraz Boga noszę w sobie?
Unikanie Boga, ucieczka przed
Nim, lęk, że jest jakimś agresorem,
płynie właśnie z fałszywego obrazu
Boga, iluzji, którą zatruł nas zły
duch. Człowiek wpatrzony w siebie
nie chce słuchać. Pierwsze przykazanie, które otrzymał naród wybrany po wyjściu z Egiptu, brzmiało:
„Słuchaj, Izraelu...”. Modlitwa,
czytanie słowa Bożego musi opierać się na słuchaniu, na byciu
uważnym. Maryja umiała słuchać.
A my? Zabiegani wśród codziennych trosk, zapomnieliśmy, co
oznacza słuchać Boga. W hałasie
świata nie znajdujemy często ani
chwili, by się wyciszyć. Tłumaczymy to brakiem czasu. „Wycinamy”
z naszego życia modlitwę, by mieć
czas na inne rzeczy, i ciągle nie
nadążamy za pędzącym światem.
Ciche pukanie Jezusa niknie w
zgiełku wielu zajęć.
Coraz bardziej jesteśmy zmęczeni. Szukamy więc chwil odpoczynku, nie zdając sobie sprawy,
że najbardziej jesteśmy zmęczeni
sobą, a od siebie nie da się uciec,
odpocząć. Jest to możliwe jedynie
Michałowa poleca

w obecności Boga. Oddając Mu
wszystko, pozwalając Mu wejść do
środka naszej rzeczywistości, możemy odnaleźć wewnętrzny pokój,
harmonię, zrozumieć sens naszej

historii. Na zewnątrz może się nic
nie zmienić. Jednak pokój serca,
radość płynąca z bycia z Bogiem,
którego się wybrało, zmienia
wszystko.

TORCIK AGRESTOWY

Składniki:
40 dkg mąki tortowej
40 dkg cukru
1 cukier waniliowy
25 dkg masła
1 żółtko
5 jaj
0,5 łyżeczki proszku do pieczenia
szczypta soli
0,5 kg agrestu
60 dkg kwaśnej śmietany (nie
mniej niż 18%)
1 opakowanie budyniu waniliowego (60 g)
10 dkg łuskanych orzechów włoskich
1 opakowanie polewy czekoladowej

Przygotowanie:
Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia, dodać 25 dkg cukru, cukier
waniliowy, sól, masło, oraz żółtko i dłońmi posypanymi mąką wyrobić kruszonkę.
Agrest umyć, osączyć i oczyścić z szypułek.
Do tortownicy wysmarowanej tłuszczem przełożyć 2/3 kruszonki i delikatnie
docisnąć.
Na tak przygotowanym spodzie rozłożyć agrest.
Kwaśną śmietanę zmiksować, podczas miksowania stopniowo po jednym
jajku, pozostałą część cukru i budyń.
Tak przygotowanym kremem polać ciasto i przez 20 minut podpiekać w piekarniku nagrzanym do temperatury 180 stopni..
Orzechy rozgnieść i wymieszać z pozostałą kruszonką.
Podpieczone ciasto wyjąć z piekarnika, posypać orzechową kruszonką
i ponownie wstawić do piekarnika. Piec jeszcze ok. 40 min. w temp.
180 stopni. (dobrze jest sprawdzić patyczkiem, czy ciasto jest upieczone).
Wystudzone ciasto, popisać cienkim strumieniem rozpuszczonej polewy
czekoladowej.
Smacznego!
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Książki warte przeczytania
Sierpień jest miesiącem szczególnym, miesiącem
pielgrzymek do Jasnogórskiej Matki Bożej. Polecam
państwu książkę: „Cuda i Łaski, zdziałane za przyczyną Jasnogórskiej Matki Bożej, dawniej i dziś”.
Jeden z Ojców Palotynów pisze następująco: W epilogu swojej Ewangelii święty Jan Apostoł zaznacza:
Jest ponadto wiele innych rzeczy, których Jezus
dokonał, a które, gdyby je szczegółowo opisać, to
sądzę, że cały świat nie pomieściłby ksiąg, które by
trzeba napisać (J 21,25). Przesada? To sprawa
egzegetów. Jedno jest pewne: Chrystus czyniąc
cuda, daje świadectwo swojej Boskiej mocy i zbawczej misji tak wobec człowieka jak i całego świata.
W Starym Przymierzu psalmista Pański w Psalmie
40,6 modli się: Panie Boże mój, wiele uczyniłeś
cudów i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie
dorówna. a gdybym chciał je głosić i opowiadać,
byłyby liczniejsze, niż można to wyrazić. Natomiast
w Psalmie 31,22: Niech będzie Pan błogosławiony,
On cuda swoje i łaskę okazał mi w mieście warownym.’
Posługując się biblijną wypowiedzią można by
zgodnie z liturgią świętą Matki Bożej Jasnogórskiej
stwierdzić: dla Polaków, i nie tylko „miastem warownym”, polską „Kaną Galilejską” – jest Jasna Góra
z Cudownym Obrazem Bogurodzicy, czczonym na
tym miejscu już od przeszło 600 lat. W Kanie Galilejskiej, gdy zabrakło wina, Maryja rzekła do sług,
wskazując na Chrystusa; Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie (J 2,5). wypowiada te słowa i do
nas! Wypowiada je wciąż! Wypowiada je niestrudzenie! Matko Chrystusa, który jest Panem przyszłego wieku...... Ty spraw – abyśmy w tym naszym
trudnym dziś, Twojego Syna słuchali. Żebyśmy Go
słuchali dzień po dniu. Żebyśmy Go słuchali także
wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające.

Polecam Państwu kolejne książki na letnie wieczory. Książka J.P. Laskowskiego: Kobiety Boga.
Książka przedstawia przeżycia 12 wielkich mistyczek – kobiet, które bez pamięci zakochały się
w Bogu. Niezwykła historia, która biegnie od Hildegardy z Bingen przez Joannę d’Arc, Teresę z Avila
po Siostrę Faustynę i Rozalię Celakównę to opowieść o świętych niewiastach, którym udzielona
została łaska prywatnych objawień. Książka pokazuje, jak Bóg, w różnych czasach, miejscach i warunkach, prowadzi kobietę ku Sobie.
Kolejna to książka pt.: „Moje serce zwycięży” Mirjany Soldo. Książka zaczyna się następująco: Nazywam się Mirjana. Od ponad trzydziestu pięciu lat
objawia mi się Najświętsza Maryja Panna. Nie mogę
wyrazić tego bardziej bezpośrednio.
Miriana Saldo miała zaledwie szesnaście lat, kiedy
wspólnie z pięciorgiem innych dzieci, zobaczyła
tajemniczą kobietę na wzgórzu ponad wsią Medziugorje, w ówczesnej Jugosławii. Ta kobieta – niezwykle piękna i urocza – przedstawiła się jako Najświętsza Maryja Panna. Wydarzenia, które rozpoczęły
się tego czerwcowego popołudnia 1981 roku radykalnie zmieniły życie Mirjany, a władze komunistyczne zadały jej wiele cierpień. Przez ponad 35 lat
objawień ludzie nadal przybywają do Medjugorie
w poszukiwaniu odpowiedzi na wielkie życiowe
pytania. Świadectwa o cudach są liczne, a zgodnie
ze słowami Mirjany, będzie ich jeszcze więcej. Maryja powierzyła jej dziesięć tajemnic dotyczących
przyszłości świata. W książce Moje serce zwycięży
Mirjana opowiada, jak postrzega Medziugorie własnym oczami – tymi samymi, które zgodnie z jej
świadectwem widzą najbardziej czczoną Kobietę
w historii świata.
Elwira Kirklo-Rusek
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Maryja po zmartwychwstaniu

Według pewnej tradycji Jezus zmartwychwstały
najpierw objawił się swojej Matce. Czy tak było? Nie
wiadomo. Na pewno objawił się tym, którym trudno
było uwierzyć, że żyje. Maria Magdalena, nazwana
Apostołką Apostołów, według słów Ewangelistów jako
pierwsza ujrzała Zmartwychwstałego. Jednak i ona
poszła przecież namaścić pogrzebane ciało, żeby
dopełnić rytuału pochówku. Płakała, bo myślała, że
ktoś zabrał ciało Jezusa. Wystraszeni uczniowie z
trudem przyjmowali nowinę przyniesioną przez niewiasty. Piotr i Jan uwierzyli dopiero wtedy, gdy zobaczyli pusty grób, a w nim całun i chustę. Stał się on
dla nich i pozostałych uczniów dowodem material-nym
zmartwychwstania Jezusa. Wszyscy oni musieli mieć
jakiś dowód na to, że On żyje – ujrzeć Go zmartwychwstałego albo chociaż pusty grób. Czy Maryja potrzebowała dowodu, czy też w sercu wierzyła, że spełnią
się słowa Bożej obietnicy? Podobnie jak podczas
zwiastowania, tak i teraz roz-brzmiewa nam w uszach
głos Elżbiety ze sceny nawiedzenia: „Błogosławiona
jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana”. Po dziś dzień sławimy wiarę Maryi,
która wierzy każdemu słowu Boga. Czyż mogło być
inaczej i teraz? Skoro uwierzyła, że Jej Syn jest Synem
Boga, to wierzyła każdemu Jego słowu. Musiała słyszeć o tym, jak zapowiadał swoją mękę i powstanie z
martwych. A skoro tak, nie musiała sprawdzać, nie
musiała biec do grobu, by uwierzyć. Być może czekała, mając pewność, że Jezus ukaże się Jej w stosownym czasie.

Niedziela, 12 sierpnia

OD ZMARTWYCHWSTANIA DO PIĘĆDZIESIĄTNICY
W Dziejach Apostolskich czytamy, że Apostołowie
trwali na modlitwie wraz z Maryją. A może wokół Niej?
A może Ona swoją postawą pokazywała im, jak należy czekać na wypełnienie Bożych obietnic? Ona
wiedziała, że bywa taki czas, kiedy historia nas przekracza. W relacji z Bogiem najważniejsze, co możemy
zrobić, to trwać na ufnej modlitwie, przylgnąć do
Niego całym sercem i pozwolić, by to On prowadził
naszą historię. Kiedy Jezus został ukrzyżowany,
uczniowie pouciekali. Oprócz Maryi i Jana tylko dwie
osoby wytrwały do końca. Można też przypuszczać,
że wszystkich ogarnął smutek i przygnębienie. Miłość
Maryi nie ograniczała się tylko do wiernego trwania
przy Synu do końca, ale pozwoliła Jej przekroczyć
granice ludzkiej wyobraźni, sięgając ku wieczności.
Podobnie jak wcześniej, zapewne i teraz chowała
w sercu wszystkie wydarzenia, słowa i rozważała ich
znaczenie. Nie osądzała historii, Boga ani prześladowców. Swój ból chowała w sercu, nie uciekając
przed nim ani nie szukając tanich pocieszeń. Jej postawa bliska była postawie Abrahama, ofiarującego
swego syna Izaaka – z tą różnicą, że Jej Syn nie został
oszczędzony. Bóg był Jej jedynym oparciem i nadzieją. Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa
towarzyszyła Apostołom w oczekiwaniu na obiecanego Pocieszyciela – Ducha Świętego, który przyjęty
otwartym sercem, objawia całą prawdę, najgłębszy
sens historii. Dzięki takiej wierze i zaufaniu Maryi

Eliasz był przygnębiony, Królowa Izabel właśnie kazała go zgładzić. A jeszcze kilka dni temu prorok przeżywał euforię, odnosząc spektakularny sukces w „pojedynku” z czterystu pięćdziesię-cioma prorokami fałszywego boga Baala. Wystarczyło kilka dni, aby prorok od euforii przeszedł do głębokiej depresji. Od nieustraszonej ufności w Bogu do lęku o swoje życie. Od przekonania, że jest wybranym posłańcem Boga, do poczucia, że jest bezowocny i bezużyteczny. Poczucie to było tak mocne, że Eliasz zaczął prosić Boga, aby odebrał
mu życie. W tej tragicznej chwili Bóg posłał Eliaszowi na pomoc pokarm i anioła. Anioł powiedział do niego:
„Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga”.
My wszyscy, podobnie jak Eliasz, przeżywamy momenty euforii i okresy zniechęcenia. Wielu z nas zmaga
się z problemami w domu czy w pracy, niektórzy przebywają w więzieniach, inni tracą pewność siebie i żyją
w poczuciu totalnej klęski. Te trudne sytuacje odbierają nam energię i chęć do życia.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, że jest „Chlebem żywym, który zstąpił z nieba”. Ofiarowuje nam Pokarm
jeszcze wspanialszy niż ten, który Bóg dał Eliaszowi – Chleb żywy, swoje własne Ciało. W Eucharystii daje
nam swoje własne życie, abyśmy nigdy nie tracili nadziei. Gdy odpowiadamy na wezwanie: „Bierzcie o jedzcie”,
On uzdrawia nasze zalęknione i złamane serca. Często już sam prosty akt spożycia tego Chleba sprawia, że
czujemy się lepiej.
Eucharystia pomaga nam trwać w wierze, nawet gdy jesteśmy przygnębieni. Przypomina nam, że Jezus był
prawdziwym człowiekiem, podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu. Podobnie jak my cierpiał i przeżywał pokusy. Wie z własnego doświadczenia, czym jest udręka.
Tak więc dzisiaj „bierz i jedz”, wiedząc, że Jezus jest z tobą zawsze, także w najtrudniejszych chwilach. On
dodaje ci sił do dalszej drogi.
„Panie, Ty jesteś Chlebem życia”.
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wypełniły się słowa, które wyśpiewała w proroczym
uniesieniu podczas wizyty u Elżbiety: „Oto bowiem
błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny”.
Z historycznego punktu widzenia ostatnim wydarzeniem opisanym w Nowym Testamencie, w którym
uczestniczy Maryja, jest zesłanie Ducha Świętego w
dniu Pięćdziesiątnicy. Jednak Kościół w swojej intuicji
wiary podaje nam dalsze losy Maryi. Logika wiary
nakazywała wnioskować, że skoro ze względu na
Jezusa Maryja była poczęta bez grzechu, to z tego
samego powodu Jej ciało zostało uchronione od zepsucia po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki. Stąd
płynie wiara, że zaraz po śmierci (lub jak inni wolą –
zaśnięciu) została wzięta do nieba, z duszą i ciałem,
by potem, idąc za słowami Apokalipsy, stać się Królową nieba i ziemi, naszą najlepszą Orędowniczką.
OD POSŁUSZEŃSTWA DO KRÓLOWANIA
Zapewne Maryja podczas zwiastowania nie zdawała sobie sprawy, że przyjmując Jezusa do swojego
łona, stanie się Matką Kościoła. Dokonało się to pod
krzyżem konającego Jezusa, kiedy spełniając Jego
wolę, przyjęła Jana jako syna. Narodzony z przebitego boku Chrystusa Kościół – Jego Mistyczne Ciało
– otrzymał Matkę. To dlatego Maryja, podobnie jak
uczyła małego Jezusa pierwszych kroków, modlitw i
tego wszystkiego, czego matka uczy dziecko, uczy
także nas. Jest Nauczycielką dla Kościoła, a będąc
jego Matką, uczy każdego z nas modlitwy, zaufania,
cierpliwości, czystości, wierności i całkowitego przylgnięcia do Boga.
Ma do tego wszelkie uprawnienia, gdyż przechodząc drogę wiary, poprzez trud, cierpienie, niepewność
i ciemności, nigdy nie zwątpiła w miłość i wierność
Boga. Nigdy nie koncentrowała się na sobie, lecz całą

Niedziela, 19 sierpnia

sobą wskazywała na Chrystusa. Wszystkie objawienia
Maryjne uznane przez Kościół kierują ludzi w stronę
Syna i Boga Ojca. Pokorna Służebnica Pańska poprzez swoje uniżenie i wierność, pokorę i zaufanie,
poprzez miłość i wielkoduszność wobec Boga, otrzymała przywilej prowadzenia nas, jako pełna blasku
Królowa i najdzielniejsza z niewiast, w stronę królestwa niebie-skiego.
Wielu z nas z różnych przyczyn obawia się, czy
przypadkiem nie jest Jej „za dużo” w naszym życiu,
czy przypadkiem nie będzie odbierała większej chwały niż Jej Syn. Nie trzeba się tego bać, bo gdy uważnie
na Nią spojrzymy, poprzez karty Pisma Świętego czy
w szczerej modlitwie, przekonamy się, że zawsze
wskazuje na Jezusa, mówiąc: „Zróbcie wszystko,
cokolwiek wam powie”. Jej wielkość płynie ze świętości Boga. Dlatego Bóg kieruje do nas słowa, które
kiedyś usłyszał we śnie Józef: „Nie bój się wziąć do
siebie Maryi”.
Maryja jest odpowiedzią na nasze dylematy związane z wiarą. Jakże często boimy się Boga, traktujemy Go jako intruza, który nam zagraża, chce nam coś
odebrać, bo nie zależy Mu na naszym szczęściu. Gdy
uważnie przyjrzymy się
Maryi, która ciągle jest jedną z nas, zobaczymy
człowieka, kobietę, matkę, pielgrzyma – kogoś, kto
całkowicie zaufał Bogu, przyjął Jego słowo, powierzając Mu w sposób wolny swój los i na końcu osiągając
szczęście nie do opisania.
WIARA MARYI I NASZA
Niestety, często nie mamy nawet w części takiej
wiary, jaką miała Maryja. Przywiązani do naszej małej
stabilizacji, tęskniący za szybkim, małym, doraźnym
zadowoleniem, uważając, że sami wiemy lepiej, jak
poprowadzić naszą historię, wcześniej czy później

Słowa Jezusa wypowiedziane w synagodze w Kafarnaum dają nam nadzieję na osiągnięcie życia wiecznego dzięki karmieniu się Jego Ciałem. Czy jednak wystarczy spożywać Chleb eucharystyczny, aby otrzymać
życie wieczne?
W dzisiejszym pierwszym czytaniu słyszymy zaproszenie: „Chodźcie, nasyćcie się moim chlebem, pijcie
wino”, ale jednocześnie przestrogę: „Odrzućcie naiwność, a żyć będziecie, chodźcie prosto drogą rozsądku”.
W podobnym duchu mówi dzisiaj św. Paweł: „Baczcie więc pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak
mądrzy. Wyzyskujcie chwilę sposobną, bo dni są złe. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć,
co jest wolą Pana”.
Eucharystia zapewnia nam życie wieczne, kiedy to, co spożywamy, znajduje odbicie w tym, jak żyjemy. Jako
umiłowane dzieci Boże, wyzyskujmy „chwilę sposobną”, tak by nasze dni były pełne uwielbienia Pana i nieustannego otwierania się na działanie Ducha Świętego. Szukajmy mądrości Bożej, która pokieruje naszą
przyszłością, i uzdrowienia, które uleczy naszą przeszłość.
Kiedy przyjmujemy Jezusa w Eucharystii i żyjemy według Jego nauki, stajemy się z Nim jedno: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6,56). Jezus obiecał, że upodobnimy się do
Niego – że będziemy patrzeć na innych Jego oczami, mówić Jego słowami, modlić się Jego modlitwą.
Spróbujmy dziś – podczas Mszy świętej i w ciągu całego dnia – „wyzyskiwać chwilę sposobną”. Posłuchajmy
zachęty św. Pawła i umacniajmy się wzajemnie „psalmami i hymnami, i pieśniami pełnymi ducha, śpiewając
i wysławiając Pana w naszych sercach”. A wreszcie dziękujmy za wszystko Bogu Ojcu w imię Jezusa Chrystusa.
„Panie Jezu, pokaż mi, jak wielkim skarbem jest Chleb, którym mnie karmisz na życie wieczne.”
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doznajemy przykrego zawodu. Sami, o własnych siłach, nie radzimy sobie z przemijaniem, cierpieniem i
śmiercią. Próbujemy wydrzeć z tego życia choćby
skrawki szczęścia. Lata biegną, a my popadamy w
coraz większe zwątpienie, nie panując mimo wszelkich
wysiłków nad swoim życiem. Maryja może stać się dla
nas ewangelią, dobrą nowiną, że tylko w Bogu jest
prawdziwe życie. Prawdziwe, bo się nie kończy. Ona
całą sobą jest dowodem na to, że trwając wiernie przy
Bogu, doświadczymy Jego bliskości, a na końcu drogi czeka nas chwała i królowanie. Jeśli nie przylgniemy do Boga, te i podobne słowa będą dla nas jedynie
pustym sloganem, a co za tym idzie, nie będą nas

pociągać. Bóg zostawia nam wybór, tak jak zrobił to
w przypadku Maryi. Ona wybrała Jego, nie uciekając
od codziennej rzeczywistości. W Jej sercu brzmiały
słowa z Księgi Wyjścia: „Patrz! Kładę dziś przed tobą
życie i szczęście, śmierć i nieszczęście. Ja dziś nakazuję ci miłować Pana, Boga twego, i chodzić Jego
drogami, zachowywać Jego polecenia, prawa i nakazy, abyś żył i mnożył się, a Pan, Bóg twój, będzie ci
błogosławił w kraju, który idziesz posiąść. Ale jeśli swe
serce odwrócisz, nie usłuchasz, zbłądzisz i będziesz
oddawał pokłon obcym bogom, służąc im – oświadczam wam dzisiaj, że na pewno zginiecie, niedługo
zabawicie na ziemi, którą idziecie posiąść.”

Noc cierpienia

Boże mój, Boże mój, czemuś
mnie opuścił? Daleko od mego
Wybawcy słowa mego jęku. Boże
mój, wo-łam w ciągu dnia, a nie
odpowiadasz, i nocą, a nie zaznaję
pokoju”. Doświadczenie cierpienia
nikomu z nas nie jest obce. Możemy je przeżywać na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym
naszego czło-wieczeństwa. Ponieważ stanowimy nierozdzielną całość, cierpienia boleśnie doznaje
zazwyczaj cała nasza osoba. Często ono nas przekracza, osłabia i
czyni bezradnymi, sprawia, że nie
panujemy nad sobą ani nad rzeczywistością. Owszem, próbujemy
sobie jakoś radzić, lecz mimo to
rzeczywiste cierpienie, prawdziwy
krzyż zdaje się nas miażdżyć, ogołacać, przygniatając nieznośnym
ciężarem. Jednym z najtrudniejszych doznań jest poczucie samotności, świadomość, że nikt nas nie
rozumie, a nawet jeśli rozumie, to i
tak nie może nam skutecznie pomóc. Wydaje się, że nikt nie jest w
stanie nas od niego uwolnić.
Obok cierpienia przeżywanego
przez daną osobę istnieje również
współcierpienie, rodzaj współodczuwania. Jego intensywność zależy od stopnia bliskości i zażyłości
z osobą cierpiącą. Im bar-dziej
kogoś się kocha, tym mocniej w
jakiś tajemniczy sposób odczuwa
się jego ból, jego cierpienie. W
naturze najsilniejszą więzią jest ta,
która łączy matkę z dzieckiem.
Oczywiście należy brać pod uwagę
sytuację normalną, nie zaburzoną,

chorą czy patologiczną. Kiedy cierpi dziecko, matkę również przeszy-wa jakiś nieopisany ból. Kiedy
dziecko umiera, serce matki jakby
umierało razem z nim.
NIE PRZYJĘTY BÓG...
Chyba najtrudniejsze w cierpieniu jest poczucie samotności,
opuszczenia i pustki. Coś, a może
ktoś, szepcze do ucha: „Jesteś
sam, nikogo twoje cierpienie nie
interesuje, nikt cię nie kocha wystarczająco, aby cię zrozumieć,
nikogo tak naprawdę nie obchodzisz”. Z perspektywy wiary można
stwierdzić, że nie jest to dobry duch
ani anioł, ani obiektywna prawda.
Osobą, która zawsze towarzyszy
cierpiącemu, jest Jezus. Bóg wcielony, Syn Ojca niebieskiego nie
zawahał się uniżyć tak bardzo, jak
nisko może zejść, upaść czy zostać
zepchnięty człowiek. Przyjął ciało z
pokornej, ubogiej i prostej dziewczyny, której jedyną siłą była wiara
i miłość do Boga. Miriam – Maryja
– w prostocie przyjęła Boga w swoim łonie, by wydać Go na świat.
Zbawiciel świata narodził się w
skrajnym ubóstwie, jeszcze przed
narodzeniem wzgardzony, nie przyjęty, biorący na siebie całą nędzę
tego świata.
Z miłości do człowieka wybrał
życie wędrowca, który nie ma gdzie
oprzeć głowy, biedniejszego niż
ptaki, które mają gniazda, niż lisy,
które mają swoje nory. Przyszedł
do swoich, a swoi Go nie przyjęli,
odrzucając tym samym Słowo samego Boga. Na poziomie duszy i

ducha doświadczył największego
cierpienia. Bo cóż boli bardziej niż
niesprawiedliwość i fałszywe oskarżenia, niż odrzucona miłość, czysta
i bezinteresowna? A przecież była
to miłość samego Boga... Jakby
mało było tego odrzucenia, również
Jego ciało zostało zmiażdżone,
poniżone i wyśmiane, wystawione
na pokaz dla większego udręczenia. Nawet uczniom, którzy mieli
własny, nieprawdziwy obraz Mesjasza, nie wystarczyło sił, żeby czuwać, gdy ich Mistrz przeżywał
trwogę w Getsemani. Judasz wydał
Go za cenę niewolnika, Piotr trzykrotnie zaparł się Go ze strachu,
inni pouciekali... Może to wszystko
bolało Jezusa równie mocno, co
fizyczne udręki. To była cena, za
którą wykupił nas spod władzy
śmierci. Wszystkim, którzy są miażdżeni przez cierpienie, Jezus mówi:
„Nie jesteś sam, choćby najbliżsi o
tobie zapomnieli, Ja nie zapomnę
nigdy”.
WSPÓŁCIERPIĄCA MATKA
W tych wydarzeniach, w bardziej
lub mniej widoczny sposób, uczestniczyła Maryja. Od chwili powiedzenia Bogu „tak” podczas zwiastowania, cała historia Jej życia toczyła
się wokół Syna.
Ktoś mógłby stwierdzić, że cierpienie Maryi przyszło „przez” Jezusa. Przecież gdyby nie przyjście
Jezusa, gdyby nie misja, którą Bóg
powierzył Maryi, mogłaby Ona
wieść życie spokojne, bez tak bolesnych wydarzeń. Jednak cóż
znaczyłoby takie życie? W oderwa-
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niu od Boga, żyjąc wyłącznie dla
siebie, powoli się umiera, pogrąża
w smutku i coraz większej samotności. Dla Maryi Bóg był największym sensem Jej istnienia. Nie było
niczego, co mogłoby zastąpić Jego
obecność, Jego wierną miłość.
Gdyby Maryja nie powiedziała
Bogu „tak”, nie mogłaby wyśpiewać
„Magnificat”, uwielbiając Go.
Maryja musiała zdawać sobie
sprawę, że obojętność mieszkańców Betlejem, trudne warunki, w
jakich przyszło Jej rodzić, wreszcie
konieczność ucieczki do Egiptu –
wszystko to miało ścisły związek z
Jej Synem. A przecież był to dopiero początek. Dopiero miały się
spełnić słowa wypowiedziane podczas ofiarowania Jezusa w świątyni, prorokujące Maryi: „Twoją duszę
miecz przeniknie”.
Maryja świadomie weszła w cierpienie, zanim jeszcze Jezus jako
człowiek – dziecko mógł pojąć jego
ciężar. W swoim cierpieniu Maryja
chroniła swego Syna, otaczając Go
troską i miłością. Nigdy nie straciła
wiary w to, że nie ma nic cenniejszego nad Jego obecność, że to
On wybawi swój lud. Cierpienie
było dla Niej swoistą próbą wiary,
która z każdym dniem stawała się
coraz większa, dojrzalsza, gotowa
na najcięższe doświadczenia.
Maryja jako Matka – można chyba tak powiedzieć – niosła cierpienia matek, które przeżywają trud
macierzyństwa, które chronią swoje dzieci przed złem tego świata.
Jest z tymi, które muszą bronić
dzieci niechcianych przez świat,
pogardzanych. Ile matek dzisiaj
musi zmagać się, by przyjąć dzieci
chore czy też te, które zagrażają
ich zdrowiu i życiu. Jest tak blisko
tych matek, którym różni ludzie
mówią: „Takie dziecko jest niepotrzebne, niepełnosprawne, nie pasuje do naszego społeczeństwa”.
Jest blisko tych, które muszą zmagać się z przyjęciem poczętego
życia z powodu złych warunków
materialnych albo dlatego, że dzieci „nieplanowane” zagrażają karierze, są „nadliczbowe” lub po prostu
zakłócają „święty spokój”. Od po-
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czątku, od narodzenia Jezusa,
Maryja słyszała: Nie chcemy Cię w
takim stanie, nie chcemy Cię z Nim.
Uciekając do Egiptu, być może
nie rozumiała, dlaczego to Dziecię
było zagrożeniem dla władzy okrutnego Heroda, tak jak trudno pojąć
komuś, kto ma serce czyste i proste, okrucieństwo i bezmyślność
tego świata. Później, kiedy w pielgrzymim zamieszaniu straciła z
oczu dwunastoletniego Jezusa, z
pewnością szukała Go z lękiem i
bólem serca. W swoim cierpieniu
jest więc bliska wszystkim tym,
którzy zapędzeni w codzienności,
przytłoczeni licznymi troskami, tracą Jezusa z oczu i przez to spostrzegają z czasem, że ich życie
straciło sens. Idąc dalej, jakże
bardzo rozumie tych, którzy przyjmując Jezusa, zmagają się, by
dochować Mu wierności, nie otrzymując nadzwyczajnych znaków czy
objawień, w prostocie wierząc w
spełnienie się Bożych obietnic.
Prawie trzydzieści lat Maryja żyła
w obecności Syna, który dorastał,
uczył się czytać i pisać, dojrzewał,
pracował; Syna, który śmiał się,
płakał, doznawał różnych emocji
– nie tracąc wiary, że patrzy na
Tego, który miał być spełnieniem
oczekiwań Izraela, który miał obwieścić królestwo niebieskie.
NAJWIĘKSZA PRÓBA
Maryja nazywana jest pierwszą
uczennicą Jezusa. Słowa, które
głosił, prawdy, które objawiał, znajdowały w Jej sercu żyzną glebę.
Podążając za Synem, doszła w
końcu do Jerozolimy, do Golgoty...
To miejsce jest symbolem tych
wszystkich miejsc, do których w
drodze wiary dochodzi w taki czy
inny sposób każdy wierzący. To
znak naszej największej słabości,
cierpienia, nad którym nie mamy
władzy, które pozbawia nas jakichkolwiek zabezpieczeń.
Golgota jest znakiem tego
wszystkiego, co nas przeraża, całkowicie obezwładnia, miażdży... To
ostatnie miejsce, które chcielibyśmy „odwiedzić”; to miejsce, w
którym szatan próbuje nam wmówić, że Bóg nas nie kocha, że nas

opuścił, i że wszystko to, co już
przeszliśmy, nie miało sensu. To
ostatnie, najgorsze kuszenie, w
którym nieprzyjaciel Boga i człowieka próbuje nas przekonać, że
śmierć jest największa, że jest
ostatecznym końcem wszystkiego,
że jesteśmy skazani na unicestwienie. Tylko jedna siła może sprawić,
że nie opuścimy Jezusa w tej najciemniejszej chwili. Jest nią miłość:
czysta, bezinteresowna, gotowa na
wszystko, nie wstydząca się niczego, za nic mająca drwiny innych,
obelgi, złorzeczenia i lekceważenie.
Tylko cztery osoby pozostały do
końca pod krzyżem Jezusa. Na
pierwszym miejscu wymieniana jest
Maryja, Matka Jezusa. Jest tam też
Jan, najmłodszy i umiłowany uczeń,
jest Maria, żona Kleofasa, niewiasta dzielniejsza niż jej mąż, który
– gdy tylko mógł – postanowił uciec
z Jerozolimy do Emaus. Jest też
Maria Magdalena, która Jezusowi
zawdzięczała uwolnienie, przebaczenie i doświadczenie darmowej
miłości Bożej. Która z tych osób
mogła cierpieć najbardziej? Matka.
Cierpienie ogarniało Ją całą. Na
poziomie naturalnym był to ból
Matki, która ogląda umęczonego,
zdruzgotanego cierpieniem Syna.
W porządku nadnaturalnym widziała zło, które dotknęło nieskończone
dobro, Syna Bożego, który dobrowolnie tak się uniżył, że nawet w
śmierci był podobny do największych przestępców, niewolników.
Cierpiała, widząc wzgardzoną i
niechcianą miłość, która jest mocniejsza niż śmierć, i dlatego pozwoliła się ukrzyżować. Nikt, kto nie był
świadkiem umierania swojego
dziecka, nie jest nawet w stanie
wyobrazić sobie Jej bólu. Miłość
czyni człowieka bardziej wrażliwym, wyczulonym, „wydelikaca”
serce. Miłość Maryi była jak Jej
serce: czysta i nieskalana. Dlatego
widząc najniewinniejszego z niewinnych, wiszącego i umierającego
na krzyżu, cierpiała nie wypowiedziane męki. Miecz bólu rozerwał
Jej serce, czyniąc Ją bliską Synowi,
któremu serce przebito włócznią.
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To dlatego nazywa się Maryję
Współcierpiącą Matką, bo nikt nie
był tak blisko Jezusa w Jego cierpieniu jak Ona. Męka Jezusa skupiła w sobie wszystkie bóle świata,
wszystkie grzechy, jakie popełniamy, całą złość, której jest w nas tyle,
niewiarę i niewdzięczność wobec
Boga. Przez krzyż Jezus zniweczył
moc śmierci. Odtąd, choć nas ona
dotyka, nie jest końcem naszej hi-

storii. Nie jest naszym ostatecznym
unicestwieniem, bo została zwyciężona. Przez cierpienie Jezusa
Maryja miała szczególny udział w
tym odczuwaniu ogromu zła i bólu
miłości, która jest tak często odrzucana. Znając nasze udręki i bóle,
powierza je swojemu Synowi. Maryja nie uciekła spod krzyża, nie
złorzeczyła, nie buntowała się. Jej
wiara została poddana największej

próbie. Miłość i zaufanie do Boga i
Jego Syna pozwoliły Jej przejść tę
najciemniejszą z nocy. Maryja całą
sobą mówi nam: „Ty też możesz
przez to przejść. Nie jesteś sam.
Mój Syn ma moc cię przeprowadzić
przez takie doświadczenia. Ja również będę z tobą, bo cię kocham,
bo w osobie Jana Ewangelisty zostałeś mi dany jako dziecko”.

Powiedz to pierwszy

On był mężczyzną potężnym, o donośnym głosie
i szorstkim sposobie bycia. Zaś ona – kobieta łagodną
i delikatną. Pobrali się. On dbał, by niczego jej nie
brakowało, a ona zajmowała się domem i dziećmi.
Później dzieci dorosły, pozakładały własne rodziny
i odeszły. Historia, jakich wiele.
Lecz kiedy wszystkie dzieci były już urządzone,
kobieta straciła swój zwykły uśmiech, stawała się
coraz bardziej wątła i blada. Nie mogła już jeść i w krótkim czasie przestała podnosić się z łóżka.
Zmartwiony mąż umieścił ją w szpitalu.
Lecz chociaż u jej wezgłowia zbierali się najlepsi
lekarze i specjaliści, żadnemu z nich nie udało się
określić, na co zachorowała kobieta. Potrząsali tylko
głowami.
Ostatni lekarz poprosił na stronę męża i rzekł:
– Ośmieliłbym się powiedzieć, że po prostu... pańska żona nie chce już dłużej żyć...

Mężczyzna w milczeniu usiadł przy łóżku żony i ujął
ją za rękę. Była to mała, drobna rączka, która zupełnie
ginęła w potężnej dłoni mężczyzny. Potem rzekł zdecydowanie swym donośnym głosem:
– Ty nie umrzesz!
– Dlaczego? – zapytała kobieta lekko wzdychając.
– Ponieważ ja cię potrzebuję!
– To dlaczego wcześniej mi o tym nie powiedziałeś?
Od tej chwili stan zdrowia kobiety zaczął się szybko
poprawiać. Dzisiaj czuję się doskonale. A lekarze
i znani specjaliści nadal zadają sobie pytanie, jaka
choroba ją dotknęła i cóż za wspaniałe lekarstwo
uzdrowiło ją w tak krótkim czasie.
Nigdy nie czekaj do jutra, by powiedzieć komuś, że
go kochasz. Uczyń to dzisiaj. Nie myśl: „Moja mama,
moje dzieci, moja żona lub mąż doskonale o tym wiedzą”. Miłość to życie. Istnieje kraina umarłych i kraina
żywych. Tym, co je różni, jest miłość.

Niedziela, 26 sierpnia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Dzieląc się wrażeniami z pielgrzymki do Ziemi Świętej, Antoni opowiedział o tym, jak w dzielnicy ortodoksyjnych Żydów zobaczył chłopczyka w świątecznym stroju i jarmułce, który wyciągał ręce do ojca, wołając:,Abba! Abba!”. „Bardzo mnie to poruszyło – wyznał Antoni. – Zrozumiałem, jaki powinien być mój stosunek do
Boga”. Wielu ludzi nosi dziś w sercach zupełnie inny obraz Boga – bezdusznego tyrana, który czyha na każdy
nasz upadek, odbiera radość życia, nie pozwala na żadne przyjemności i jest odpowiedzialny za wszelkie zło
na świecie. Trudno wejść w relację z takim Bogiem. Można być Jego niewolnikiem, ale nie synem. Lepiej
trzymać się od Niego z daleka.
Dzisiejsze czytanie ukazuje nam inny, prawdziwy obraz Boga – Boga, który posyła swego Syna, abyśmy
dzięki Niemu mogli otrzymać przybrane synostwo. Tego właśnie Syna, „zrodzonego z niewiasty”, ukazuje nam
jasnogórska ikona. Na niej Matka Jezusa, która od momentu Jego ofiary stała się również naszą Matką, wskazuje na Niego – Boga, który stał się człowiekiem. Ten Bóg nie przeraża, jest znakiem miłości Ojca, który nam
Go daje, abyśmy zobaczyli, jaki jest naprawdę, i zapragnęli być nie niewolnikami, lecz synami.
Nie wystarczy jednak zobaczyć, dowiedzieć się, poznać intelektem czy poczuć dreszcz emocji podczas
odsłonięcia jasnogórskiego obrazu. Aby rzeczywiście poznać Boga jako Ojca, przekonać się, jaki On jest,
przezwyciężyć kołaczący się gdzieś w naszych sercach obraz Boga tyrana, potrzebujemy mocy Ducha Świętego. To On daje naszym sercom pewność, że jesteśmy dziećmi Boga, braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa,
z którym możemy wołać do Boga: „Abba! Ojcze!”.
Przyzywajmy dziś Ducha Świętego. Prośmy Maryję, która jak nikt poznała Jezusa i towarzyszyła Apostołom
w Wieczerniku przy zesłaniu Ducha Świętego, aby pomogła nam przyjąć Jego moc i zrozumieć, co to znaczy,
że jesteśmy dziećmi Boga.
„Przyjdź, Duchu Święty, i oświeć moje serce, aby poznało, że jestem dzieckiem Boga i bratem Jezusa Chrystusa”.
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Środa 1.08.2018 r. św. Alfonsa Marii Liguoriego
7.00 + Ludmiła Gorzkowska (od uczestników
pogrzebu)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (1 greg.)
18.00 + Dioniza (k) Lewicka (1 greg.)
Czwartek 2.08.2018 r.
7.00 + Dioniza (k) Lewicka (2 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (2 greg.)
18.00 + Eugeniusz + Mariusz + Andrzej + Mieczysław
+ Józef + z rodziny Kudź
Piątek 3.08.2018 r.
7.00 + Bronisława Soroka (6 rocz.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (3 greg.)
18.00 + Dioniza (K) Lewicka (3 greg.)
Sobota 4.08.2018 r. św. Jana Marii Vianneya
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (4 greg.)
9.00 Wynagradzająca NSNMP
18.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (4 greg.)
Niedziela 5.08.2018 r.
7.30 + teściów: Helena i Alojzy Skrzyp
9.00 + Helena Korczakowska (1 rocz.) + + z rodziny
10.15 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (5 greg.)
11.30 + za duszę śp. Ks. Kan. Prob. + Władysława
Lorka (34 rocz.) długoletniego zasłużonego
proboszcza (od Róż Różańcowych)
13.00 + Dioniza (K) Lewicka (5 greg.)
18.00 O łaskę zdrowia i o Boże błog. dla taty
Tadeusz Cisoń
Poniedziałek 6.08.2018 r. Przemienienie Pańskie
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (6 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (6 greg.)
18.00 Do B. Op. (…) dla Krystyny i Leszka z ok. 30
rocz. ślubu
Wtorek 7.08.2018 r.
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (7 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (7 greg.)
18.00 + Zofia + Zygmunt Marud
Środa 8.08.2018 r. św. Dominika
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (8 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (8 greg.)
18.00 + Karolina Klemes Janeczek + Anna Bil
Czwartek 9.08.2018 r. św. Teresy Benedykty
od Krzyża
7.00 + Jan Pochroń (od kuzynki Haliny i Juliana
z Radłowa)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (9 greg.)
18.00 + Dioniza (K) Lewicka (9 greg.)

Piątek 10.08.2018 r. św. Wawrzyńca
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (10 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (10 greg.)
18.00 + Za rodziców + Zofia (3 rocz.) + Czesław
Ślusarczyk
Sobota 11.08.2018 r. św. Klary
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (11 greg.)
9.00 O Boże błog. i opiekę Matki Bożej i łaskę wiary
dla Marcina
18.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (11 greg.)
Niedziela 12.08.2018 r.
7.30 + Jan Słaby i zm. z rodziny Słaby (od córki Marii
z rodziną)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (12 greg.)
10.15 + Dioniza (K) Lewicka (12 greg.)
11.30 + mąż Tadeusz Włodarczyk
13.00 + Olga Cichuta (6 rocz.) + Stanisław (m)
+ z rodziny Cichutów i Kaziów
18.00 O zdrowie i Boże błog. dla Stefanii (k)
i Mieczysława (m) (int. od dzieci)
Poniedziałek 13.08.2018 r.
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (13 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (13 greg.)
18.00 INTENCJE FATIMSKIE
Wtorek 14.08.2018 r. św. Maksymiliana Marii Kolbego
7.00 + Janina Pruchnicka (od uczestników pogrzebu)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (14 greg.)
18.00 + Dioniza (K) Lewicka (14 greg.)
Środa 15.08.2018 r. WNIEBOWZIĘCIE NMP
7.30 + Ludmiła Gorzkowska i zm z rodziny
9.00 + z rodziny Faściszewskich: Jan, Maria,
Józefa (k), Anna, Helena, Maria, Antoni, Stanisław
10.15 + Helena Malgrab (6 rocz.) + Zygfryd (32 rocz.)
++ z rodziny
11.30 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (15 greg.)
13.00 + Amanda Szirmer + Tadeusz Płaziński + Jan
Szocik
18.00 + Dioniza (K) Lewicka (15 greg.)
Czwartek 16.08.2018 r.
7.00 + Danuta Lamczyk (od uczestników pogrzebu)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (16 greg.)
18.00 + Dioniza (K) Lewicka (16 greg.)
Piątek 17.08.2018 r. św. Jacka
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (17 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (17 greg.)
18.00 + ciocia Irena Grześków (od siostrzenicy
z mężem i synami)
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Sobota 18.08.2018 r.
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (18 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (18 greg.)
18.00 + Adam (25 rocz.) + z rodziny Januszewskich
Niedziela 19.08.2018 r.
7.30 + Stanisław + Jan (int. od rodziny)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (19 greg.)
10.15 + Hieronim Gościak (3 rocz.)
11.30 + Dioniza (k) Lewicka (19 greg.)
13.00 + Tadeusz Urbaniak (26 rocz.) + Jan i Terenia
Urbaniak
18.00 + Luba (k) + Zygmunt + Tadeusz + z rodziny
Syrewicz, Kurowskich, Zawadzkich
Poniedziałek 20.08.2018 r. św. Bernarda
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (20 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (20 greg.)
18.00 + Stefan Gulak (34 rocz.)
Wtorek 21.08.2018 r. św. Piusa X
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (21 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (21 greg.)
18.00 + Józef Grzyb + Agnieszka Gadziała + Michał
Gadziała
Środa 22.08.2018 r. NMP Królowej
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (22 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (22 greg.)
18.00 ++ rodzice: + Wincenty + Karolina
+ Stefania (k) + Jan
Czwartek 23.08.2018 r.
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (23 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (23 greg.)
18.00 + Stanisław Stąpor (od uczestników pogrzebu)
Piątek 24.08.2018 r. św. Bartłomieja Apostoła
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (24 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (24 greg.)
18.00 + Adam Krzystek (10 rocz.)
Sobota 25.08.2018 r.
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (25 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (25 greg.)
18.00 + Ludwik Pasierbek (31 r. śm.)
Niedziela 26.08.2018 r. NMP Częstochowskiej
7.30 + Zbigniew Król (6 rocz.) zm. z rodziny Janickich
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (26 greg.)
10.15 O zdrowie i Boże błog. dla Józef (m), Waleria,
Piotr, Iwona, Ireneusz, Agnieszka, Hubert, Marlena,
Tobiasz, Igor z rodziny Gorazdowskich
11.30 Do B. Op. (…) Franciszek (m) w pierwszą
rocznicę urodzin i o Boże łaski dla rodziców i brata
13.00 + Irena Grześków)od siostry z mężem i rodziną)
18.00 + Dioniza (K) Lewicka (26 greg.)
Poniedziałek 27.08.2018 r. św. Moniki
7.00 + Leon Muchowski (od uczestników pogrzebu)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (27 greg.)
18.00 + Dioniza (K) Lewicka (27 greg.)
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Wtorek 28.08.2018 r. św. Augustyna
7.00 + Dioniza (K) Lewicka (28 greg.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (28 greg.)
18.00 Msza św. dziękczynna zok.18-tych urodzin
Amadeusza i 15-tych urodzin Tymoteusza
o potrzebne łaski, zdrowie i błog. Boże w Rodzinie
Środa 29.08.2018 r. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela
7.00 + Aleksandra Tymoczko (17 rocz.)
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (29 greg.)
18.00 + Dioniza (K) Lewicka (29 greg.)
Czwartek 30.08.2018 r.
7.00
9.00 + syn Piotr Janik + Jan Szymczak (30 greg.)
18.00 + Dioniza (K) Lewicka (30 greg.)
Piątek 31.08.2018 r.
7.00
9.00 + Władysław Marchewka (3 rocz.) i zm. rodzice
18.00 + Zygmunt + Maria + Bogumiła Przyborowscy

Pielgrzymka

Ofiara za pielgrzymkę: dorośli
100 zł, dzieci
i młodzież 80 zł
– kogo nie stać,
może dać mniej.
Spotkania pielgrzymkowe wg
informacji na plakacie.
Wyruszamy 31
lipca – Msza św.
w katedrze świdnickiej o godz.
10:00.
Zakończenie 9 sierpnia – Msza św. w Kaplicy
Cudownego Obrazu o godz. 9:00.
Zapisy na pielgrzymkę duchową i pieszą odbywają się w parafiach lub w centrum pielgrzymkowym naszej grupy – w parafii pw. św. Apostołów
Piotra i Pawła w Strzegomiu – bliższe informacje
ks. Krzysztof Papierz: papierz-1986@o2.pl lub
sms o treści „Proszę o kontakt w sprawie pieszej
pielgrzymki” pod nr tel. 694 546 157.
Parafie dekanatów: Bolków, Strzegom, Świebodzice i Żarów przynależą do grupy V, której
patronuje św. Ojciec Pio.
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Urszula Grabowska, 1 lipca
Alicja Szudzińska, 1 lipca
Michał Szudziński, 1 lipca
Wiktoria Komorowska, 1 lipca
Jagoda Satyła, 8 lipca
Anastazja Olimpia Cader, 8 lipca
Hanna Jarosz, 15 lipca

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Ludmiła Genowefa Gorzkowska,
zd. Grochowicz, zm. 29 czerwca,
przeżyła 88 lat
+ Jan Sokołowski, zm. 29 czerwca,
przeżył 57 lat
+ Janina Pruchnicka zd. Malinowska,
zm. 3 lipca, przeżyła 87 lat
+ Stanisław Stąpor, zm. 8 lipca,
przeżył 82 lata
+ Danuta Lamczyk, zm. 7 lipca,
przeżyła 76 lat
+ Emilia Walter, zm. 15 lipca, przeżyła 57 lat
+ Mieczysława Agnieszka Mania
zd. Łukasiak, zm. 17 lipca, przeżyła 82 lata
+ Leon Muchowski, zm. 15 lipca,
przeżył 89 lat
+ Jadwiga Sulak, zm. 21 lipca, przeżyła 96 lat
+ Ewa Danuta Ceranka, zm. 22 lipca,
przeżyła 68 lat

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
pl. Kościelny 2, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 44 15
Nr konta: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000
Proboszcz: ks. Józef Siemasz
Wikariusze: ks. Artur Merholc, ks. Piotr Ochoński
Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki
www.swmikolajswiebodzice.pl

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

Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 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

