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Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić
(cd. na str. 2)

(cd. na str. 2)

Środa PoPielcowa
Każdy z nas kojarzy pierwszy dzień Wielkiego Po-

stu z posypywaniem głowy popiołem i słów „Prochem 
jesteś i w proch się obrócisz”. Jednak czy taki zwyczaj 
występuje od początku liturgii Kościoła w tym dniu, 
czemu akurat wypada w środę i czy popiół jako sym-
bol pokuty występuje tylko w chrześcijaństwie? W celu 
znalezienia odpowiedzi na te i inne pytania zapraszam 
na krótki przegląd po historii popularnego Popielca.

Zacznijmy od początku, a więc od praktykowania 
okresu przygotowania do świąt Zmartwychwstania 
Pańskiego, które obecnie nazywamy Wielkim Postem. 
Otóż jak zauważają historycy liturgii, pierwotnie Wiel-
ki Post obejmował tylko dzień Wielkiego Piątku i Wiel-
kiej Soboty. Obchodzony był bardzo rygorystycznie 
i służył za bezpośrednie przygotowanie duchowe 
i fizyczne do Świąt Paschalnych. Stopniowo okres 
postny coraz bardziej się wydłużał, od III w. obcho-
dzono go przez cały Wielki Tydzień, a niecałe 100 lat 
później znany już był 40 dniowy post, którego liczba 

odwzorowywała czas kuszenia Jezusa na pustyni. Od 
VI wieku w Rzymie rozpoczynano post sześć tygodni 
przed Wielkanocą dołączając w 604 r. cztery brakują-
ce dni odliczone przez niedziele, które z natury mając 
charakter świąteczny nie podpadały pod post. Z tego 
powodu wyznaczono środę, przesuwając ją z niedzie-
li, jako początek Wielkiego Postu.

Werset ten, zaczerpnięty ze sta-
rotestamentalnej Księgi Joela, 
słyszymy co roku w Środę Popiel-
cową, na początku naszej czter-
dziestodniowej podróży przez 
Wielki Post. Dla ludu Izraela było to 
wezwanie do zwrócenia się ku 
Bogu w czasie narodowego kryzy-
su. „Pospieszcie się! Przybądźcie 
do świątyni i błagajcie Pana, aby 
ocalił swój lud od katastrofy!”

Dla nas słowa Joela mają cha-
rakter bardziej osobisty. Zachęcają, 
byśmy zwrócili się do Boga całym 
sercem, tak by mógł On wybawić 
każdego z nas – nie od zewnętrz-
nego niebezpieczeństwa, lecz od 

grzechu, który niszczy naszą rela-
cję z Nim. Słowa Joela wzywają 
nas do refleksji nad własnym ży-
ciem i zastanowienia się, gdzie 
odeszliśmy od Pana lub skrzywdzi-
liśmy siebie nawzajem. Wzywają 
również do otwarcia oczu na to, w 
jaki sposób Bóg chce nam błogo-
sławić i przybliżać nas do siebie w 
tym wielkopostnym czasie. Słowa 
te oddają więc doskonale ducha 
Wielkiego Postu.

Można by pomyśleć, że przy ta-
kiej zachęcie, będziemy uważać 
Wielki Post za jeden z najbardziej 
błogosławionych, podnoszących na 
duchu okresów roku liturgicznego. 

A jednak często ulegamy pokusie 
patrzenia na niego jak na czas 
smutku i przygnębienia. Skupiamy 
się bardziej na tym, czego powin-
niśmy się wyrzec, niż na tym, co 
Bóg pragnie nam dać. Koncentru-
jemy się na naszych grzechach, a 
nie na miłosierdziu Boga, na lęku 
przed niezbędnymi zmianami, a nie 
na radości z bezmiaru łask, jakich 
Bóg chce nam udzielać.

Spróbujmy w tym roku wejść w 
Wielki Post z nieco innym nasta-
wieniem. W naszych artykułach 
chcemy ukazać go przede wszyst-
kim jako czas nadziei i obietnicy. 
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Środa PoPielcowa
Natomiast sama praktyka posypywania 

głowy popiołem wśród chrześcijan została zapocząt-
kowana przy okazji praktykowanych niegdyś sakra-
mentów pokuty publicznej. Jednak geneza popiołu 
jako symbolu żałoby i pokuty sięga korzeniami znacz-
nie głębiej i bazuje na starym zwyczaju znanym w wie-
lu starożytnych religiach m.in. w Egipcie, Grecji czy 
u Arabów. Wszędzie tam popiół posiadał podobną 
symbolikę. Chrześcijaństwo przejęło ją bezpośrednio 
z judaizmu, nieco modyfikując znaczenie tego gestu. 
I tak obrazuje on dziś nie tylko znikomość, przemijal-
ność, śmiertelność, żałobę, ból i ułomność życia 
ludzkiego, ale również, w związku z Chrystusem, jest 
on też znakiem oczyszczenia, odrodzenia i zmar-
twychwstania, jako że Bóg stworzył człowieka z pro-
chu ziemi i odrodził go w Chrystusie do nowego życia. 
Jeszcze pełniej wyraża się to przez pochodzenie 
popiołu, który zostaje wyprodukowany z palm poświę-
conych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. 
W ten sposób utrzymuje się ścisły związek żałoby 
i nawrócenia z liturgią męki i śmierci Jezusa  Chrystusa 
oraz z tymi samymi ludźmi, którzy w nich uczestniczą.

Podsumowując, warto więc wsłuchać się w słowa, 
które padają przy wykonywaniu przez kapłana gestu 
posypywania wiernych popiołem. Wypowiadane wte-
dy zdanie: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz” nie 
tylko przypomina nam o marności i przemijalności 
naszego życia, ale także zachęca nas do nawrócenia 
w Chrystusie po to by otrzymać nowe życie pełne 
łaski. Zgodnie z tym przesłaniem zadbajmy o to by 
rozpoczynający się wkrótce okres Wielkiego Postu był 
czasem spędzonym na gorliwym przygotowywaniu się 
do najważniejszych dla katolików wydarzeń jakimi są 
wspomnienia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana 
Jezusa. Gorąco zachęcam do pracy nad sobą, której 
zawsze pomagają postanowienia i drobne wyrzecze-
nia, zwłaszcza w formie umartwień. Niezastąpionym 
środkiem w przygotowaniu się do świąt jest częste 
uczestnictwo w Eucharystii oraz wielkopostnych na-
bożeństwach Drogi Krzyżowej (w każdy piątek po 
Mszy św. o godzinie 9.00 i 17.30) oraz Gorzkich Żali 
(w każdą niedziele o godzinie 17.15 wraz z okazjonal-
nym z kazaniem pasyjnym).

Chcemy przyjąć wezwanie do na-
wrócenia się jako zaproszenie do 
odkrycia czegoś nowego i budują-
cego – o sobie i o Bogu. Chcemy 
przyjrzeć się dobroci Boga, Jego 
dziełu wybawienia nas od grzechu. 
Chcemy dostrzec w tym Wielkim 
Poście Jego miłość, miłosierdzie i 
łaskę.

doBrY BÓG
Pierwszą i najważniejszą praw-

dą, o której warto pamiętać, jest to, 
że Bóg jest dobry. Stale mówimy o 
tym, że Bóg nas kocha oraz że jest 
miłością, ale ponieważ powtarzamy 
to tak często, umyka nam cały ra-
dykalizm tego stwierdzenia. Dlate-
go od czasu do czasu dobrze jest 
popatrzeć na Boga pod innym ką-
tem – przez pryzmat Jego dobroci.

Z ust Jezusa słyszymy, że „nikt 
nie jest dobry, tylko sam Bóg” Mó-
wiąc, że Bóg jest dobry, powtarza-

my to, co św. Jan uzna! za „nowi-
nę”, którą Jezus polecił głosić 
swoim Apostołom: „Bóg jest świa-
tłością, a nie ma w Nim żadnej 
ciemności”. Ciemność symbolizuje 
zło, przeciwieństwo dobra. Powta-
rzamy także myśl św. Jakuba, 
który nazwał Boga „Ojcem świateł, 
u którego nie ma przemiany ani 
cienia zmienności”. Dobroć Boga 
jest niezmienna.

Także prorok Joel mówił o dobro-
ci Boga. Nawołując Izraela do pil-
nego powrotu do Boga, wypowiadał 
zarazem słowa pokrzepienia i 
obietnicy: „Nawróćcie się do Pana, 
Boga waszego! On bowiem jest li-
tościwy, miłosierny, nieskory do 
gniewu i bogaty w łaskę, a lituje się 
nad niedolą”.

Przekonywał ludzi, że Bóg nie 
jest powodem ich problemów, ale 
lekarstwem na nie! Za bardzo umi-
łował ludzi, by pozwolić im zmagać 
się z kryzysem w osamotnieniu. 

„Przyjdźcie do Mnie” wolał. „Po-
zwólcie sobie pomóc, pozwólcie się 
wybawić.” W tym Wielkim Poście 
usłyszysz ponownie wezwanie do 
zwrócenia się do Pana całym ser-
cem. Słowa te nie pochodzą od 
surowego sędziego, zamierzające-
go ukarać cię za twoje wykrocze-
nia, lecz od Ojca, który kocha 
swoje dzieci i ubolewa nad tym, że 
oddaliły się od Niego. Pochodzą od 
dobrego Boga, który cię stworzył i 
napełnił „wszelkim błogosławień-
stwem duchowym”. Twój Bóg cię 
kocha. On jest samą dobrocią i 
pragnie dla ciebie jedynie dobra.

doBre STworZeNie
Czyste nocne niebo pełne 

gwiazd. Dotyk chłodnego wiatru w 
piękny, wiosenny dzień. Szum stru-
mienia toczącego swe wody ku 
rzece. Czy jest ktoś, kto nigdy nie 
zachwycił się pięknem świata przy-
rody? Kto nie poczuł się tak samo 

Nawróćcie się do Mnie, by się zbawić
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jak psalmista, 
który spoglądając 
w górę, wyznał: 
„Niebiosa głoszą 
chwałę Boga” 
Wierzymy,  że 
Bóg w swojej do-
broci stworzył ten 
piękny świat z ni-
czego. A co jesz-
cze bardziej za-
dziwia, uczynił 
go, aby był do-
mem dla nas, lu-
dzi stworzonych 
z miłości. Księga 
Rodzaju mówi, 
że Bóg umieścił naszych pierw-
szych rodziców w żyznym ogrodzie, 
polecając im upra-wiać ziemię, aby 
wydawała plon. Pobłogosławił ich 
związek jako mężczyzny i niewia-
sty, aby mógł wydać owoc płodno-
ści. Dał im wszystko, czego potrze-
bowali, aby żyć szczęśliwie w tym 
nowym świecie – relację miłości z 
Nim i ze sobą nawzajem, radość z 
posiadania dzieci, zadanie czynie-
nia sobie ziemi poddanej, bezpiecz-
ne i piękne otoczenie, będące od-
zwierciedleniem Jego miłości i 
troski.

Poproś w tym Wielkim Poście 
Ducha Świętego, aby ukazał ci całe 
piękno, ogrom i majestat świata, 
które kierują nas ku miłującemu, 
hojnemu Bogu. Zawołaj z radością: 
„Niechaj cala ziemia Cię wielbi i 
niechaj śpiewa Tobie, niech imię 
Twoje opiewa!”

„BardZo doBrY” cZŁowieK
Bóg stworzy! nie tylko świat, w 

którym żyjemy, ale także każdego 
z nas osobiście. Nie jesteśmy przy-
padkowym skutkiem ewolucji. Jako 
jedyne istoty na ziemi zostaliśmy 
stworzeni na obraz i podobieństwo 
samego Boga. Posiadamy niepo-
równywalne z innymi stworzeniami 
dary i zdolności. Posługując się 
darem rozumu, pamięci i wyobraź-
ni, możemy wznieść się ponad 
nasze otoczenie i wpływać na wła-
sną przyszłość. Możemy obdarzać 

się nawzajem miłością. Możemy 
wyobrażać sobie nowe możliwości 
dla siebie i innych. A co najważniej-
sze, możemy wejść w relację z 
Bogiem, który stopniowo przemie-
nia nasze serca i umysły.

Codziennie możemy zobaczyć 
dobro w życiu rodzinnym, w para-
fiach, szpitalach, szkołach i wielu 
innych miejscach. Widzimy je w 
tych, którzy troszczą się o swoich 
bliskich, o chorych i potrzebu-ją-
cych. Jest ono obecne we wszyst-
kich drobnych aktach dobroci, 
które dzieją się każdego dnia.

Oczywiście widzimy także zło. 
Czasami wydaje się, że jest ono 
wszędzie wokół nas, że jest równie 
potężne jak dobro – że podobnie 
jak ono jest wpisaną w nas siłą 
natury. Jednak wiara mówi nam, że 
jedyną zasadą rządzącą dziełem 
stworzenia jest dobroć Boga: „Bóg 
widział, że wszystko, co uczynił, 
było bardzo dobre”.

To właśnie tę dobroć Bóg chce w 
nas pogłębić, gdy zwracamy się do 
Niego w Wielkim Poście. Nie chce 
potępiać nas za nasze grzechy, 
lecz je usunąć, aby coraz mocniej 
jaśniało w nas piękno stworzenia. 
Może bronimy się przed nawróce-
niem, niechętnie myślimy o ko-
nieczności zaparcia się siebie, 
ponieważ wydaje nam się to bardzo 
trudne. Jednak właśnie to otwiera 
w nas kanały łaski, którymi płyną do 
naszych serc dary dobrego Boga.

oSTaTNie SŁowo
Bóg jest dobry i dobre jest 

wszystko, co stworzył. Pamiętaj o 
tym, podejmując swoje wielkopost-
ne postanowienia. Zrezygnuj z 
niektórych życiowych przyjemności 
po to, by pełniej skoncentrować się 
na Bogu. Nie znaczy to, że te przy-
jemności są złe. Co złego może być 
w zjedzeniu deseru po obiedzie? 
Jednak wyrzekając się tego, co 
dobre, ze względu na Jezusa, bę-
dziesz mógł otrzymać to, co lepsze. 
Jego samego, naszego Pana, któ-
ry wyrzekł się chwały nieba, aby 
wybawić cię od grzechu.

Jeśli czujesz się zniechęcony 
grzechem, jaki widzisz wokół siebie 
– czy nawet grzechem w swoim 
własnym sercu – przypomnij sobie 
tę prawdę: zło nie musi zwyciężać, 
a grzech nie musi mieć ostatniego 
słowa. Zwłaszcza w czasie Wielkie-
go Postu, zwracając się do Pana, 
możesz doświadczyć tego, jak 
zwycięstwo Jezusa nad grzechem 
staje się twoim własnym zwycię-
stwem. Możesz znaleźć wyjątkową 
łaskę do oparcia się konkretnemu 
grzechowi czy do pełnego przeba-
czenia komuś, kto cię skrzywdził.

Nasz wspaniały, kochający, do-
bry Bóg stworzył nas „bardzo do-
brymi”. Oby łaska tegorocznego 
Wielkiego Postu przybliżyła nas do 
Niego, a Jego dobroć uobecniała 
się w naszym życiu.
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Bal karnawałowy
w domu Pomocy Społecznej dla dzieci prowadzonym przez 

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre dame w Świebodzicach
Tematem tegorocznego Balu karnawałowego były 

zawody, ale nie te sportowe. Każdy uczestnik balu 
miał ubrać strój osoby, wykonującej jakiś zawód. Ar-
tyzmu i twórczości nie zabrakło… Na bal przybyli 
między innymi: „policjanci”, „strażacy”, „kucharze”, 
„pielęgniarki”, „sportowcy”, „piosenkarze”, a nawet 
„ogrodnik”… Również od czasu do czasu pojawiały 
się Siostry zakonne…Radości było co niemiara. Przy 
dobrej muzyce wszyscy dobrze się bawili.

Na kolejny taki bal będzie trzeba poczekać do kar-
nawału przyszłego roku… A teraz czas na wyciszenie 
i odkrycie swojej DROGI DO BOGA, by przez nawró-

cenie, poprawę życia oraz podjęcie KRZYŻA CHRY-
STUSA móc razem z JEZUSEM radować się CHWA-
ŁĄ ZMARTWYCHWSTANIA.
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cZY PaPieŻ ZawSZe Ma racJĘ?

Karnawał jako przygotowanie 
do wielkiego Postu?

Karnawał to okres trwający od 
uroczystości Objawienia Pańskiego 
(6 stycznia) aż do Środy Popielco-
wej. Kojarzony jest on przede 
wszystkim z zabawą i tańcem, 
który w okresie Wielkiego Postu 
będzie zakazany. (…)

W obecnie obowiązującym ka-
lendarzu liturgicznym Kościoła 
rzymskokatolickiego czas od świę-
ta chrztu Pańskiego, które w Polsce 
przypada na niedzielę po Objawie-
niu Pańskim, aż do wtorku przed 
Środą Popielcową nazywamy 
okresem zwykłym w ciągu roku. 
Okres ten w żaden szczególny 
sposób nie zwiastuje nadchodzą-
cego okresu Wielkiego Postu. 
Dlatego też może pojawić się taka 
pokusa, że najpierw można sobie 
pofolgować w ramach karnawało-
wego szaleństwa, aby potem nagle, 
tzn. w nocy z ostatkowego wtorku 
na Środę Popielcową przemienić 
się cudownie w jednym momencie 
z hulaki w pokutnika.

Czy taka szybka przemiana mo-
ralna człowieka jest możliwa? 
Oczywiście, odwołując się do histo-
rii Kościoła, możemy odpowiedzieć, 
że u Boga nic nie jest niemożliwego 
albo że w żywotach świętych zna-
leźć można niemało przykładów 
nagłych nawróceń. Odpowiadając 
w ten sposób, być może, sami liczy-
my też na cud nawrócenia naszego 
serca, który miałby się dokonać w 
mgnieniu oka. Jednak sami zauwa-
żamy, że z zasady taki cud nie 
dokonuje się automatycznie. Trze-
ba bowiem nad sobą popracować.

Czeka nas Wielki Post — dla 
nas, katolików to coś nieuchronne-
go. Po Objawieniu Pańskim, nie-
dziel Okresu Zwykłego może być 
co najmniej pięć, a co najwyżej 
dziewięć. Ale „co się odwlecze, to 
nie uciecze”, jak mówi staropolskie 
przysłowie. Przyjdzie nam zatem 
stanąć oko w oko z okresem Wiel-
kiego Postu. Możemy potraktować 
ten okres liturgiczny jako zło ko-

nieczne i jakoś go przetrzymać: to 
przecież „tylko sześć tygodni”. 
Można go też zignorować i żyć tak 
jak w ciągu całego roku. Ale można 
też stawić czoła wyzwaniom, jakie 
niesie ten okres liturgiczny: na 
przykład wziąć udział w rekolek-
cjach wielkopostnych, realizować 
jakieś postanowienie wielkopostne, 
dokonywać dzieł miłosierdzia (jał-
mużna)...

W tym kontekście pojawia się 
pytanie, czy nie warto już przygo-
tować się w jakiś sposób do Wiel-
kiego Postu? (…)

Czy karnawał jest przygotowa-
niem do Wielkiego Postu? Na to 
pytanie niech sobie odpowie każdy 
z nas indywidualnie. Oczywiście, 
że można odłożyć swoje nawróce-
nie na Wielki Post. (…) Oby się 
jednak nie okazało, że realizację 
postanowienia wielkopostnego 
rozpocznę w... Wielką Sobotę.

Fragment z rozważania  
o. Marka Blaza SJ

Od pewnego czasu w różnych gazetach, radiu, TV 
przytacza się słowa papieża jako „nowa naukę Kościo-
ła” podpierając się dogmatem o nieomylności papieża. 
Powtarzane są przy tym często mity, które wynikają 
z braku wiedzy redaktorów. Poniżej kilka mitów, które 
są rozpowszechniane, a wcale NIE SĄ prawdą.

Mit # 1: Papieska nieomylność znaczy, że papież 
nigdy się nie myli.

Fakt: Papieska nieomylność oznacza, że może być 
nieomylny, gdy naucza w określony sposób, a nie, że 
jest nieomylny cały czas. Papieże bardzo rzadko po-
wołują się na ten autorytet, a jeśli to robią, to tylko, gdy 
głoszą coś ostatecznie wiążącego dla całego Kościoła.

Mit # 2:To oznacza, że papież nigdy nie popełnia 
grzechów.

Fakt: Papieska nieomylność dotyczy tylko doktryny, 
nie świętobliwości papieża. Obecny papież Franciszek 
pokornie przyznaje, że papież jest grzeszną osobą, 
która potrzebuje Bożej łaski i spowiada się tak jak każ-
dy inny człowiek.

Mit # 3: Zatem papież może tworzyć nowe  doktryny.
Fakt: Kościół naucza, że objawienie skończyło się 

wraz ze śmiercią ostatniego apostoła. Magisterium 
Kościoła, w skład którego wchodzi papież, może jedy-
nie bronić i wyjaśniać Słowo Boże. Papież nie jest 
w stanie ujawnić „nowych” prawd, a jedynie poprawnie 
interpretować to, co Bóg już objawił.

Mit # 4: Nieomylność to nowy wynalazek.
Fakt: Tak, papieska nieomylność stała się dogmatem 

w XIX wieku, ale zawsze była wyznawana przez Ko-
ściół. Pojawia się u Ojców Kościoła już w II wieku 
w pismach św. Ireneusza (Przeciwko herezjom, III, 3).

Mit # 5: Nie znajdziesz o niej informacji w Biblii.
Fakt: Jezus powiedział Piotrowi, że będzie „skałą”, 

na której On zbuduje swój Kościół i że „bramy piekiel-
ne go nie przemogą” (Mt 16,18). Jeśli Kościół został 
zbudowany na Piotrze (którego następcą jest papież), 
a Kościół nie upadnie, to oznacza, że Duch Święty nie 
pozwoli papieżowi zawieść. To jest istota papieskiej 
nieomylności.
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Światowe dni Młodzieży w Panamie
Wszystko zaczęło się w niedzie-

lę 13 stycznia o godzinie 20.00. 
Dostaliśmy błogosławieństwo od 
Biskupa i ruszyliśmy do Warszawy. 
Na lotnisku przed wylotem mieliśmy 
Mszę św. Około godziny 6.00 rano 
wystartowaliśmy. Gdy dolecieliśmy 
musieliśmy poczekać na nasz 
transport, który zawiózł nas do 
diecezji Colón Kuna-Yala, gdzie 
braliśmy udział w dniach w diecezji. 
Przez cały tydzień mieszkaliśmy 
u rodzin, które się nami opiekowa-
ły i organizowały czas wolny, jeśli 
taki istniał. W trakcie tego tygodnia 
poznaliśmy kulturę, kuchnie i zwy-
czaje panamskie. Codziennie 
uczestniczyliśmy w radosnej, gło-
śnej i żywej msza święta. Warto 
zaznaczyć, że byliśmy jedynym 
krajem, który nie był hiszpańskoję-
zycznym. Udało nam się zobaczyć 
Morze Karaibskie, poznać wielu 
wspaniałych ludzi. Przez cały pobyt 
w Panamie towarzyszyła nam ra-
dość, taniec i śpiew. Braliśmy rów-
nież udział w mszy pożegnalnej 

w Colón. Stamtąd, w drugim tygo-
dniu przenieśliśmy się do Panama 
City, tym razem trafiliśmy do parafii, 
gdzie byli tylko Polacy, między in-
nymi grupa z Wrocławia z którą się 
zaprzyjaźniliśmy i spędzaliśmy 
czas. W czasie tego tygodnia bra-
liśmy udział w mszach świętych 
i katechezach z polskimi biskupa-
mi, również udało nam się zwie-
dzić miasto. Od 
czwartku chodzi-
liśmy na wyda-
rzenia centralne 
– przywitanie Pa-
p i e ż a ,  d r o g a 
krzyżowa, wigilia 
ŚDM oraz msza 
święta z Ojcem 

Świętym. Najbardziej z wszystkich 
słów Papieża Franciszka utkwiło mi 
zdanie „Musimy pamiętać, że jeste-
śmy teraźniejszością Boga, nie 
między czasem czy jutrem”.

Pielgrzymka do Panamy była 
czymś niesamowitym, nie da się 
tego opisać. A już za 3 lata Świato-
we Dni Młodzieży w Lizbonie.
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Niedziela, 3 marca
Ludzie uwielbiają osądzać innych i udzielać im rad, nawet jeśli mają niewiele do zaoferowania. Kiedy 

dzieci wymądrzają się na tematy, o których nie mają pojęcia, może nas to śmieszyć, ale w wypadku 
dorosłych przestaje to być zabawne. A jeśli temat jest naprawdę poważny, robi się już niebezpiecznie, 
jak wtedy, gdy „niewidomy prowadzi niewidomego”.

Jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, wszyscy mamy skłonność do udzielania zbędnych i często 
nieprzemyślanych rad w sprawach moralnych i duchowych. Jest dla nas tak jasne, co powinien zrobić 
nasz rozmówca, że po prostu nie możemy się powstrzymać. Jednak jeśli chodzi o nasze własne życie, 
jesteśmy bardziej powściągliwi, gdyż mamy o nim pełniejszą wiedzę i rozumiemy, że często nie ma pro-
stych i jednoznacznych rozwiązań.

Tylko Bóg widzi prawdziwy obraz całości. I dlatego traktuje nas z nieskończoną cierpliwością, łaska-
wością i miłosierdziem. Jest to bardzo pocieszająca prawda! Możemy trwać w pokoju, wierząc, że Ojciec 
niebieski troszczy się o nas z miłością.

Ale jednocześnie ta sama prawda jest dla nas wyzwaniem, ponieważ Bóg widzi prawdziwy obraz życia 
każdego człowieka. Każdego trzyma w swojej dłoni – także tych, których najtrudniej ci zrozumieć i zaak-
ceptować. Oznacza to, że ty wcale nie musisz ich zmieniać. Możesz pozostawić wszystkich Jego trosce.

Oczywiście powinniśmy kochać ludzi, których mamy wokół siebie,
i okazywać zainteresowanie ich życiem. Próbujmy jednak przyjąć wobec nich tę samą miłosierną, 

kochającą postawę, jaką ma Bóg. Próbujmy rozumieć i wczuwać się w położenie drugiego, a nie osądzać 
i udzielać rad, zwłaszcza gdy nikt nas o nie prosi.

Wybierz sobie jedną osobę, którą najczęściej osądzasz lub pouczasz, co ma robić. Spróbuj przypo-
mnieć sobie jakaś niedawną rozmowę, podczas której uległeś pokusie układania jej życia po swojemu. 
Jak mógłbyś poprowadzić tę rozmowę, kierując się miłością i dobrocią? Spróbuj tak postąpić następnym 
razem.

„Panie, pomóż mi stać się odbiciem Twojej łaskawości i miłości wobec ludzi, których stawiasz na mo-
jej drodze”.

Maryja Syna do serca tuli

Święta Cicha noc Maryja Syna do serca tuli

Gwiazda promienieje idźmy do stajenki

po  życia nadzieję

Czeka Jezus Boża Dziecina

On zmieni zło na dobro pokój nastanie

W Majestacie swym Pan Wszechrzeczy

Da nam swe zbawienie

Ześle Moc Błogosławieństw od Boga żywego

Gloria Gloria in Eexelsis Deo!

O Święta Rodzino klękamy przed Tobą

My tu zebrani i Ojczyzna cała

Chwałę Panu śpiewamy Jezu bądź z nami 

W czasie niespokojnym niepojętych zdarzeń

Błagamy o pokój mądrość dla rządzących

Wiarę, nadzieję i miłość Tobie ufający

Gwiazdo, która znakiem czasu się stałaś

Wskazuj nam blask Mesjasza Chwały

Aby Polska wierna Dekalogowi oddana Duchowi Świętemu

 i woli Stwórcy świata całego

Wielbiła Pana i Miłosierdzie Jego

Gloria Gloria in Exelsis Deo!

Maria Nastała

         Kamieniec Ząbkowicki

                                                                 Parafia p.w. Świętego Jana

                                                                 Starczów

Płoną nasze świece czasu

Płoną nasze świece czasu

 Boże Narodzenie i Nowy Rok 2019

powita cały świat

Zadrży serce miłością zapłonie

Pośród życia dróg

W stajni na sianeczku tron swój obrał Jezus Bóg

Gwiazda zaświeciła zajaśniała blaskiem swym

Z wyżyn Nieba do nas przyszedł

Jezus Król Boski Syn

Niebo swe otwarło wrota Zbawca przyszedł nasz

Rozmodlona Matka Boża Święty Józef też

Wielbią Stwórcę Boże Tchnienie

słychać Psalmów brzmienie

Jezus Mały płacze z zimna

otulony chustą i rękami Matki

Nie płacz Dziecię bardzo proszę

Aniłowie sypią pióra cieplej będzie w stajni

O mój Synu wola Twoja co Cię czeka na tym świecie

Moje serce miecz przebija w Boskiej Tajemnicy

Witaj nam Zbawienie świata 

oto sens naszego życia.

Maria Nastała

             Kamieniec Ząbkowicki

                                                                 Parafia p.w. Świętego Jana

                                                                 Starczów
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Prace konserwatorskie przy sarkofagu
Zakończone w zeszłym roku 

prace konserwatorskie przy sarko-
fagu cynowym Jana Henryka 
I  Hochberga (10 12.1598 – 
09.08.1671) stanowiły pierwszą 
część realizacji zadania przy tym 
zabytku. Przeprowadzone zostały 
zabiegi, w wyniku których z meta-
lowej powierzchni sarkofagu usu-
nięte zostały bardzo groźne dla 

obiektu tlenki i dwutlenki cyny. 
Proces niszczenia został zastopo-
wany. Wykonane zostały najbar-
dziej skomplikowane prace tech-
niczne, przywracające pierwotną 
bryłę bardzo ciężkiego sarkofagu, 
który w ciągu niemalże 350 lat uległ 
olbrzymim deformacjom. Została 
również zaprojektowana i wykona-
na specjalna konstrukcja nośno-
-wzmacniająca, która jest niezbęd-
na w tego typu obiektach, ze wzglę-
du na zjawisko ciągłego plastycz-
nego odkształcania się cyny (peł-

zaniepłynięcie). W trakcie ww. prac 
konieczne było zdemontowanie 
polichromowanych i złoconych 
elementów zdobniczych. Ich pełna 
konserwacja planowana jest w ko-
lejnych etapach prac i będzie mogła 
być wykonana, najprawdopodob-
niej w tym roku, pod warunkiem 
uzyskania kolejnych dotacji na 
kontynuację prac.

Adrian Kiszczak
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Niedziela, 10 marca
W dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł mówi nam, że kiedy wyznamy ustami, że Jezus jest Panem, 

i w sercu uwierzymy w Jego zmartwychwstanie, osiągniemy ostateczny cel naszego życia, którym jest 
niebo. Ale zarazem jest to jedna z tych prawd wiary, które wymagają komentarza.

Co niedzielę podczas Mszy świętej odmawiamy Credo, wyznając, że Jezus jest Jedno rodzonym Sy-
nem Bożym. Czy więc odmawiając je, mamy automatycznie zagwarantowane niebo? Niekoniecznie. 
Przecież nawet diabeł wierzy, że Jezus jest „Synem Boga Najwyższego”. A sam Jezus ostrzega nas: „Nie 
każdy, kto mówi Mi: «Panie, Panie!», wejdzie do królestwa niebieskiego”. Najwyraźniej chodzi tu o coś 
więcej niż o wyznanie wiary ustami. Coś musi dokonać się także w naszym wnętrzu – coś, co nas prze-
mieni i uczyni bardziej godnymi życia wiecznego. I właśnie tym czymś jest wiara.

Wiara w Jezusa uświęca nasze serca, pomaga opierać się grzechowi, pobudza do pełnienia woli Bo-
żej. „Wiara” diabła nie uświęca jego serca. Jeśli wyzwala w nim cokolwiek, to tylko większą nienawiść. 
On nie pokłada ufności w Jezusie. Każdego dnia Wielkiego Postu Duch Święty chce prowadzić cię ku 
głębszej wierze – wierze, która umacnia w tobie miłość do Jezusa i bliźnich. Jak dobrze wiedzą małżon-
kowie, miłość wymaga czegoś więcej niż tylko powtarzania z przekonaniem słów: „Kocham cię”. Wyma-
ga także trwania w jedności, służenia sobie nawzajem, przezwyciężania różnic i stawiania potrzeb dru-
giego ponad swoje własne. Podobnie wyznawanie Jezusa jako Pana i wierzenie w to całym sercem 
polega na czymś więcej niż na uznaniu tej prawdy i głośnym jej wypowiedzeniu. Polega na głębokiej 
przemianie całego życia, na podporządkowaniu go Jezusowi i staniu się nowym stworzeniem. Wyznać 
i uwierzyć to wejść na drogę wiary – przyjąć nowy sposób życia.

„Jezu, wierzę, że Ty jesteś Zbawicielem świata. Spraw, by ta wiara uświęcała moje serce”.

Św. Perpetua i Felicyta – męczennice 
z Kanonu rzymskiego (7 marca)

7 marca obchodzimy wspomnie-
nie dowolne św. Perpetuy i Felicyty, 
które poniosły śmierć męczeńską 
za wiarę w Kartaginie.

Żyły w II w. w starożytnym Thu-
burbo Minus, mieście położonym 
około 30 km od Kartaginy (dziś 
Teburbo w Tunisie). Były młodymi 
mężatkami. Perpetua pochodziła 
z rodziny patrycjuszowskiej i przy-

jęła wiarę w tajemnicy przed ojcem-
-poganinem. Później przekonała do 
Chrystusa swego brata Saturusa 
oraz kilku służących jej niewolników 
– Felicytę, Rewokatusa, Sekundu-
lusa i Saturninusa. Oskarżone o to, 
że są chrześcijankami, zostały 
pojmane i sprowadzone do Karta-
giny. Perpetua miała malutkiego 
synka, w wieku niemowlęcym, 
którego przynoszono jej do karmie-
nia. W tym samym czasie, będąca 
w ósmym miesiącu ciąży Felicyta, 
po ciężkim porodzie, przy wtórze 
grubiańskich uwag więziennego 
strażnika, powiła dziewczynkę, 
którą – według niektórych przeka-
zów – zaadoptował jeden z chrze-
ścijan. Zgodnie bowiem z prawem 
rzymskim, matka, mająca w swoim 
łonie dziecię, nie mogła być straco-
na przed jego urodzeniem. Do 
dzisiaj zachowały się akta z ich 
procesu. Perpetua była bezsku-
tecznie nakłaniana przez ojca do 
wyrzeczenia się wiary. W swoim 
pamiętniku zanotowała: „Z miasta 

przybył mój ojciec. Starał się po-
nownie skłonić mnie do zmiany 
postanowienia, mówiąc: Ulituj się 
nade mną, starym ojcem. Umiłowa-
łem cię więcej niż twoich braci. 
Poniechaj swego zamiaru. Tak 
mówił, całując mnie po rękach 
i rzucając mi się do nóg. Ja zaś 
bardzo bolałam i pocieszałam go: 
Będzie, co Bóg zechce, wszak 
przyszłość nie jest w naszej mocy, 
lecz Boga”.

Po krótkim procesie, wszystkich 
więźniów skazano na rozszarpanie 
przez zwierzęta. Chwili triumfalne-
go wejścia na arenę nie dożył jedy-
nie Sekundulus, który zmarł w wię-
zieniu. Tuż przed męczeństwem 
Perpetua i Felicyta otrzymały 
chrzest, bowiem w czasie areszto-
wania były jeszcze katechumenka-
mi. Męczennicy wymienili między 
sobą pocałunek pokoju. Perpetua 
i Felicyta wielbiły Boga i dodawały 
sobie wsparcia. Na arenie wypusz-
czono na nie dzikie zwierzęta, 
które jednak nie okazały się zbyt 
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drapieżne. Jedynie dotkliwie pora-
niły kobiety. Gladiatorzy dobili je 
więc sztyletem lub – według innych 
źródeł – mieczami. Mąż Felicyty 
prawdopodobnie zginął razem 
z nią. Natomiast o mężu Perpetuy 
informacje są sprzeczne: raz czy-
tamy, że był chrześcijaninem, w in-
nych źródłach, że tak jak jej ojciec 
– poganinem. Męczeńska śmierć 
miała miejsce 7 III 202 lub 203 r. Mę-
czeństwo to stało się sławne w ca-
łym Kościele. Do dzisiaj liturgia przy-
pomina imiona świętych „bohaterek 
wiary” w Kanonie Rzymskim (pierw-
szej Modlitwie Eucharystycznej), 
który jako jedyny był stosowany w 
każdej Mszy św. aż do 1969 r. 
(obecnie jest kilka modlitw eucha-
rystycznych). Imiona obu męczen-
nic wymieniane są także w Litanii 
do Wszystkich Świętych. Później-

sza legenda uczyniła ze św. 
Felicyty matkę siedmiu sy-
nów, z którymi miała ponieść 
męczeństwo. Legenda ta 
wyraźnie nawiązuje do śmier-
ci siedmiu braci machabej-
skich i ich bohaterskiej matki.

Perpetua i Felicyta są pa-
tronkami bezpłodnych kobiet. 
W ikonografii chrześcijańskiej 
św. Perpetua jest przedsta-
wiana w bogatym stroju patry-
cjuszki, zaś św. Felicyta 
w skromnej sukni bez ozdób.

Modlitwa
Boże i Panie mój, racz nam 

łaskawie udzielić, abyśmy za 
przyczyną chwalebnych Mę-
czenniczek Twoich, św. Felicyty 
i Perpetuy, czystą i prawdziwą mi-
łość ku Tobie otrzymali. Przez Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, który 
króluje w Niebie i na ziemi, po 
wszystkie wieki wieków. Amen.

wielkopostny rachunek sumienia
Co roku w Wielkim Poście rozlega się wołanie: 

„Nawróćcie się do Pana, Boga waszego! On bowiem 
jest litościwy, miłosierny, nieskory do gniewu i bogaty 
w łaskę”. Bóg jest dobry i nigdy z nas nie rezygnuje, 
chce nam przebaczać, uzdrawiać nas i odnawiać.

Sakrament pojednania, zwłaszcza w Wielkim Po-
ście, jest wyjątkową okazją, by doświadczyć dobroci 
i miłosierdzia Boga. Masz opory? Spróbuj wyobrazić 
sobie Boga, miłującego Ojca, który wita cię powraca-
jącego do domu. Zobacz, jak bardzo pragnie przygar-
nąć cię do siebie i pomóc ci wyznać wszystkie grzechy, 
aby już nic nie oddalało cię od Niego.

Poniższy rachunek sumienia, oparty na naszych 
artykułach, ma pomóc ci w przygotowaniu do tego 
sakramentu. Potraktuj pytania jako punkt wyjścia do 
własnej refleksji nad stanem twojego sumienia. Czy-
tając je i rozważając, proś Ducha Świętego, aby po-
mógł ci zobaczyć, gdzie potrzebujesz przebaczenia 
i uzdrawiającego dotyku Boga. A następnie przystąp 
do spowiedzi i pozwól, by dobry Ojciec przygarnął cię 
z miłością.

Utrata harmonii z Bogiem
• Czy Bóg zajmuje pierwsze miejsce w moim życiu? 
A może inne sprawy i zobowiązania pochłaniają cały 
mój czas i całą uwagę?
• Czy staram się pogłębiać relację z Bogiem? Czy 
modlę się codziennie? Czy regularnie przyjmuję sa-
kramenty święte?

• Czy traktowałem Boga z należnym szacunkiem?
• Czy nie wzywałem Jego imienia nadaremno?
Nawróćcie się do Mnie! Spójrzcie w moje serce, które 
jest pełne miłości.

Utrata harmonii z bliźnim
• Czy dostrzegam wartość i godność każdego czło-
wieka? Jak traktuję tych, którzy się ze mną nie zga-
dzają lub źle się do mnie odnoszą?
• Czy nie próbowałem przywłaszczyć sobie honorów 
należnych komuś innemu? Czy nie przypisywałem 
sobie cudzych zasług?
• Czy nie ulegam złości i frustracji wobec moich naj-
bliższych? Czy nie tracę panowania nad sobą i nie 
obrażam innych?
Nawróćcie się do Mnie! Niech moje miłosierdzie na-
uczy was być miłosiernymi.

Umysł we mgle
• Czy ufam Bożej dobroci? Czy powierzam Bogu sie-
bie i swoich bliskich, czy też zamartwiam się wszyst-
kim, zapominając o Bożej opiece?
• Czy nie szukam szczęścia w wartościach material-
nych? Czy jestem gotów dzielić się z innymi swoim 
czasem i pieniędzmi?
• Czy nie podsycam w sobie nieczystych myśli i fan-
tazji? Czy nie pozwalam, by przeszły w czyny?
• Czy nie rozpamiętuję dawnych uraz i krzywd?
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Wszystkie trzy dzisiejsze czytania zachęcają nas do tego samego do patrzenia w niebo. W pierwszym 
czytaniu Bóg poleca Abrahamowi spojrzeć w rozgwieżdżone niebo: „Policz gwiazdy, jeśli zdołasz to 
uczynić (...) Tak liczne będzie twoje potomstwo” obiecuje. Abraham, bezdzietny mężczyzna w zaawan-
sowanym już wieku, miał stać się ojcem wielu narodów.

W drugim czytaniu św. Paweł przypomina nam, że „nasza (...) ojczyzna jest w niebie”, a nie na tym 
świecie. Mówi, dokąd powinniśmy dążyć i ku czemu kierować nasze myśli, aby „trwać mocno w Panu”.

Z kolei w Ewangelii Jezus daje Piotrowi, Jakubowi i Janowi wizję swojej niebieskiej chwały. Wie, że 
zmierza na krzyż, a Jego śmierć wstrząśnie nimi do żywego. Dlatego daje im wizję, która ma umocnić 
ich wiarę i podtrzymywać ich na duchu, gdy zobaczą Go pojmanego, umęczonego i martwego.

Jezus pragnie, abyśmy i my podnieśli oczy ku niebu. Pragnie, byśmy codziennie w modlitwie porannej 
wpatrywali się w Jego chwalę i przypominali sobie Jego obietnice. Wie, że w ten sposób damy Duchowi 
Świętemu sposobność do wypisywania tych obietnic w naszych sercach. Pozwolimy, by ukazał nam 
miłosierną miłość Jezusa i pomógł trwać przy Nim przez cały dzień.

A oto podstawowe obietnice, na których możesz się skupić. Po pierwsze, Bóg obiecuje dochować 
zawartego z tobą przymierza, jak dochował przymierza z Abrahamem. Po drugie, Jezus zapewnia, że 
należysz do Niego, a twoją ojczyzną jest niebo. Po trzecie, Duch Święty obiecuje, że jeśli codziennie 
będziesz wpatrywać się w Jezusa na modlitwie, zaczniesz widzieć Go jaśniej, jak Apostołowie, którzy 
ujrzeli przebłysk Jego chwały na Górze Przemienienia.

Wybierz dziś sobie jedną z tych obietnic i zatrzymaj się na niej. Powtarzaj ją sobie wiele razy. Skup na 
niej swoje serce i pomyśl, w jaki sposób objawia ona miłość Boga do ciebie. Patrz w niebo, a twoje ser-
ce napełni się Bożą dobrocią i łaską! „Jezu, wierzę w Twoją miłość i miłosierdzie. Pomóż mi dziś wpatry-
wać się w Ciebie”. Co to wszystko oznacza dla ciebie? Po pierwsze, dobrze jest wiedzieć, że Bóg nigdy 
nie jest bezradny wobec zła, które pojawia się w twoim życiu. Sprawy nie wymykają Mu się spod kontro-
li nawet w najtrudniejszych dla ciebie chwilach. On wciąż panuje nad wszystkim. To właśnie w takich 
sytuacjach działa za kulisami wydarzeń, przygotowując twoje wybawienie.

Ale oznacza to również, że możesz Mu w pełni zaufać. Bóg ma plan wobec ciebie. Jeśli jesteś w przed 
dniu ważnych decyzji, przynieś je przed twego Ojca niebieskiego. Jeśli czujesz, że jesteś w najciemniej-
szym punkcie swojej historii, powierz się Bogu i wspomnij na Józefa. Cokolwiek się wydarzy, możesz być 
pewien, że plan Boga jest dalej aktualny. „Ojcze, który jesteś Panem historii, Tobie powierzam moje życie”.

JeŚli ZiarNo PSZeNicY Nie oBUMrZe

Niedziela, 17 marca

Dziś, w tej katedrze, woła do Boga krew kapłana, 
Rafaela Palacios! Swoim śmiertelnym milczeniem 
ks. Rafael obnaża grzech świata, ale powiem także 
z szacunkiem: obnaża grzechy Kościoła” – mówił do 
zebranych arcybiskup Salwadoru. Zalane łzami twarze 
słuchaczy chłonęły z uwagą te słowa w katedrze w San 
Salwadorze, stolicy państwa. Arcybiskup Oskar Ro-
mero wygłaszał homilię na Mszy pogrzebowej ks. 
Rafaela, katolickiego kapłana zamordowanego przez 
siły rządowe 20 czerwca 1979 roku. Salwador był na 
krawędzi wojny domowej. Kilkadziesiąt zamożnych 
rodzin podporządkowało sobie rząd i wojsko, a nawet 
pozyskało silne wpływy w Kościele katolickim. Zamor-
dowano już pięciu księży oraz kilkuset świeckich ka-
techistów, którzy stawiali opór. Miliony innych Salwa-
dorczyków szukało u swego arcybiskupa odpowiedzi 
na pytania: Dlaczego zabili ks. Rafaela? Jak mamy 
żyć my, chrześcijanie, w tak głęboko podzielonym 
kraju? Jak mamy iść za Jezusem, jeśli różnice poli-
tyczne i majątkowe powodują rozłam także w  Kościele?

Podczas swych cotygodniowych homilii arcybiskup 
Romero udzielał odpowiedzi na te pytania. Odpowie-
dzi, w których nie uchylał się przed ukazywaniem 
źródeł zła, lecz przede wszystkim wzywał do nawró-
cenia serc.

w oBlicZU NieSPrawiedliwoŚci
Oskar Amulfo Romero y Galdamez urodził się 

15 sierpnia 1917 roku w maleńkiej wiosce w Salwa-
dorze. Będąc pilnym i pobożnym dzieckiem, w wieku 
trzynastu lat wstąpił do seminarium. Po odbyciu stu-
diów teologicznych w Salwadorze, a następnie w Rzy-
mie, na początku lat czterdziestych powrócił do kraju 
i rozpoczął posługę kapłańską. W ciągu następnych 
dwudziestu pięciu lat pełnił różnorakie funkcje w Ko-
ściele, między innymi był rektorem seminarium oraz 
redaktorem diecezjalnego pisma. Romero uważany 
był za tradycyjnego duszpasterza, dobrego kazno-
dzieję i administratora, który był przeciwnikiem anga-
żowania się Kościoła w politykę, któremu zdarzało się 
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nawet krytykować swoich współbraci księży pracują-
cych wśród ubogich w myśl teologii wyzwolenia. 
Jednak poglądy te uległy weryfikacji, gdy w 1974 roku 
został biskupem wiejskiej diecezji Santiago de Maria. 
Później nazwał to powierzone mu zadanie powrotem 
do korzeni. Aby poznać życie swego ludu, Romero 
konno przemierzał wzdłuż i wszerz całą diecezję. 
Kiedy widział emigranckich robotników, którzy nie 
mieli gdzie spać, kazał otwierać na noc kościoły, aby 
dać im schronienie. Widząc robotników rolnych, „cam-
pesinos”, pracujących długie godziny, odprawiał dla 
nich Msze na plantacjach kawy czy trzciny cukrowej. 
Spotykał pracowników zarabiających dużo poniżej 
minimum socjalnego, dzieci umierające z braku le-
karstw i katolików mordowanych za to, że protesto-
wali przeciwko tej niesprawiedliwości. Jednak pośrod-
ku całej tej nędzy i niedoli ludzie wciąż schodzili się, 
by poznawać Biblię i społeczną naukę Kościoła. 
Serce biskupa Romero było tym bardzo poruszone. 
W jego wnętrzu zaczął się proces przemiany. 
21 czerwca 1975 roku siły wojskowe zamordowały 
brutalnie pięciu niewinnych „campesinos” w maleńkiej 
wiosce Tres Calles. Romero przybył tam najszybciej, 
jak tylko mógł, aby pocieszyć rodziny. Współczując 
im, poszedł ze skargą do miejscowego dowódcy woj-
skowego. Spodziewał się, że zostanie wysłuchany, 
w końcu był biskupem. Zamiast tego usłyszał ostrze-
żenie: „Sutanny nie są kuloodporne”.

KierowaNie PodZieloNYM 
NarodeM

W 1977 roku Oskar Romero został mianowany 
nowym arcybiskupem San Salwadoru i znalazł się 
w sytuacji nie do pozazdroszczenia. Podziały w kraju 
wciąż się pogłębiały. Tysiące „campesinos” domaga-
ło się reform rolnych i pracowniczych. Inni wzywali do 
zbrojnej rewolucji – wśród nich działali lewicowi rebe-
lianci sympatyzujący z marksizmem, nierzadko wspie-
rani przez Kubę, a nawet ZSRR. W odpowiedzi od-
działy wojskowe i paramilitarne związane z rządem, 
finansowane z kolei przez USA w imię walki z komu-
nizmem, wszczęły ostre represje. Trwogę budziły 
zwłaszcza tzw. „szwadrony śmierci”. We wszystkich 
tych grupach było wielu ludzi, którzy wciąż uważali się 
za wiernych katolików. Co miał więc począć Romero? 
Został mianowany arcybiskupem częściowo ze wzglę-
du na silne poparcie przywódców gospodarczych 
i politycznych kraju, którzy wierzyli, że będzie starał 
się utrzymać status quo. Wkrótce mieli doznać głębo-
kiego rozczarowania.

12 marca zostali zamordowani, w drodze na Mszę 
świętą w niewielkiej wiosce Aguilares, o. Rutilio Gran-
de, jezuita, wraz z dwoma wieśniakami. O. Grande 
był zaangażowany w pomoc ubogim oraz obronę ich 
praw, które to „wywrotowe” działania zwróciły na nie-

go uwagę rządu. Arcybiskup Romero został wezwany 
na miejsce brutalnego morderstwa. Zbliżając się tego 
wieczoru do trzech martwych ciał, był zdruzgotany. 
Dobrze znał o. Grande. Wiedział, że był on księdzem 
niezwykle oddanym swojej posłudze, który głośno 
upominał się o los ubogich. Który mówił, że psy wła-
ścicieli ziemskich jedzą lepiej niż dzieci pracujących 
na ich polach chłopów. Arcybiskup przez długą chwi-
lę stał w milczeniu, jakby nie wiedział, co ma powie-
dzieć ani co zrobić. Miejscowi „campesinos” opowia-
dali o działalności o. Grande i wyrażali ufność, że Bóg 
ich nie opuści. Romero słuchał ich z uwagą. Następnie 
spędził jakiś czas w kaplicy adoracji. Tego dnia podał 
do wiadomości kontrowersyjne zarządzenie – w nastę-
pną niedzielę wszystkie Msze w kościołach parafial-
nych zostają odwołane. W całej diecezji odbędzie się 
tylko jedna Msza, „la Misa Unica”, która będzie miała 
miejsce w katedrze. Kościół stanie w jedności, by po-
twierdzić świadectwo o. Grande i solidarność z  ubogimi.

Tej niedzieli do katedry przybyło ponad sto tysięcy 
ludzi. Arcybiskup witał ich i cieszył się ich obecnością. 
Zachęcał: „Pozostańcie zjednoczeni w autentycznej 
pra wdzie Ewangelii”, i zapewniał, że jest z nimi. „Ten, 
kto ata kuje jednego z moich kapłanów, atakuje mnie” 
–  mówił.

cel: roMero
W ciągu kolejnych trzech lat arcybiskup Romero 

stał się żarliwym i odważnym obrońcą ubogich i uci-
skanych. Jego popularność wśród ludzi wzrastała 
z każdym dniem. Stał się proroczym głosem stawia-
jącym wymagania zarówno ludowi, jak i państwu, tak 
biednym, jak i bogatym. Homilie Romero były najpo-
pularniejszym programem radiowym tygodnia. Mówio-
no, że można przejść się każdą wioską Salwadoru, 
słuchając jego homilii, gdyż dobiegała ona z każdego 
okna.

Tydzień za tygodniem Romero konsekwentnie gło-
sił swoje przesianie. Społeczeństwo, które nie broni 
praw najbardziej bezbronnych, nie jest społeczeń-
stwem chrześcijańskim; społeczeństwo, które nie 
broni uciskanych, nie promieniuje światłem Chrystusa. 
I to samo odnosi się do Kościoła. Romero był tu bez-
kompromisowy: „Kościół, który nie łączy się z ubogimi, 
aby przemawiać w imieniu ubogich i przeciwko nie-
sprawiedliwościom, które ich spotykają – nie jest 
prawdziwym Kościołem Jezusa Chrystusa”. Przesłanie 
to sprawiło, że wielu ludzi odwróciło się od arcybisku-
pa. Ruchy rewolucyjne krytykowały go za to, że nie 
popiera ich dążeń do walki zbrojnej. Z kolei dla rzą-
dzących i dużej części hierarchii kościelnej jego rady-
kalna postawa była nie do przyjęcia. W pierwszych 
miesiącach 1980 roku siły związane z rządem i woj-
skiem dokonały licznych zamachów na niepokornego 
biskupa. Ryzykował życie za każdym razem, gdy 
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Niedziela, 24 marca
W Środę Popielcową rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu, słuchając starożytnego wezwania do na-

wrócenia: „Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament”. Motyw ten pojawia 
się w dzisiejszym drugim czytaniu, jak również w Ewangelii. Jednak pierwsze czytanie jest inne nie mówi 
o potrzebie naszej skruchy, lecz o darmowym, nieskończonym miłosierdziu Boga. Dla dzieci Abrahama 
miłosierdzie to oznaczało wyprowadzenie z niewoli egipskiej. Dla nas oznacza ono wybawienie z niewo-
li grzechu. Bóg okazał miłosierdzie i laskę Izraelitom nie dlatego, że byli doskonali, ale dlatego, że byli 
Jego ludem, o który się troszczył. Podobnie okazuje miłosierdzie nam, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi 
i nie chce, żebyśmy żyli spętani grzechem. Wyjście z Egiptu było dopiero po-czątkiem. Odtąd Bóg przez 
kolejne wieki okazywał miłosierdzie swojemu ludowi. Powiedział Mojżeszowi, że chce być znany jako 
„Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność”. Następnie posyłał do ludu 
kolejnych proroków, którzy powtarzali, że jest On łaskawy i miłosierny. Także psalmiści wielokrotnie wy-
sławiali miłosierdzie Boga. Podczas swojej działalności publicznej Jezus często mówił o miłosierdziu 
i łaskawości Ojca niebieskiego. I co jeszcze ważniejsze, ukazywał to miłosierdzie własnymi czynami. 
Wiele razy ze współczuciem pochylał się nad słabymi, chorymi, cierpiącymi. Nauczał, uzdrawiał, uwalniał 
opętanych, karmił głodnych... Nie potępił kobiety złapanej na cudzołóstwie. Przyjmował celników i grzesz-
ników do grona swoich uczniów. I wreszcie obiecał łotrowi na krzyżu: „Dziś będziesz ze Mną w raju”.

Nic dziwnego, że jednym z najczęstszych zdań, jakie słyszał Jezus chodząc po ziemi, było: „Zmiłuj się 
nade mną”. Jest to modlitwa, która nigdy nie pozostawia Go obojętnym! „Panie, zmiłuj się nad nami! 
Chryste, zmiłuj się nad nami!”

wsiadał do samochodu. Nie zgodził się jednak na to, 
by szukać schronienia za granicą. Powiedział nawet 
jednemu z reporterów, że na wypadek, gdyby został 
zabity, pragnie przekazać swoim zabójcom, że ich 
kocha i im przebacza. Ale również się bał. W pierw-
szym tygodniu Wielkiego Postu Romero odprawił re-
kolekcje i spędził wiele czasu ze swoim spowiedni-
kiem. Ubolewał nad podziałem wśród biskupów kraju, 
z których wielu domagało się jego odwołania. Szukał 
wskazówek, jak lepiej służyć swoim kapłanom. Prosił 
też Boga o to, aby był blisko niego, gdyby jego życie 
nagle dobiegło końca. Napisał w swoim dzienniku, że 
aż do tej chwili jego „największym pragnieniem będzie 
z każdym dniem bardziej upodabniać się do Jezusa”.

„ZaKliNaM waS... ZaPrZeSTaŃcie 
rePreSJi!”

W sobotę 22 marca 1980 roku, arcybiskup spędził 
wieczór na omawianiu niedzielnej homilii z księżmi 
z diecezji oraz specjalistami w dziedzinie praw czło-
wieka. Przyjaciele ostrzegali go, że to, co powie, może 
być uznane za zdradę, ale decyzja należała do niego. 
Jak często to czynił, większą część nocy spędził na 
modlitwie. Następnego dnia zdeterminowany wszedł 
do katedry.

Pod koniec długiej homilii o zbawieniu chrześcijań-
skim wygłosił płomienny apel do narodowych sił 
zbrojnych. Wezwał do kierowania się głosem sumie-
nia, do przestrzegania prawa Bożego, a nie słuchania 
niesprawiedliwych rozkazów zabijania niewinnych 
„campesinos”. Umocniony aplauzem zebranych w ka-
tedrze, przeszedł wreszcie do finałowego wezwania: 

„W imię Boga i w imię tego cierpiącego ludu, którego 
lament codziennie wznosi się do nieba coraz głośniej, 
błagam was, zaklinam was, rozkazuję wam w imię 
Boga: zaprzestańcie represji!”. Tymi słowami Romero 
nieświadomie przypieczętował od dawna przygotowy-
wany plan pozbawienia go życia. Następnego wieczo-
ru odprawiał Mszę świętą w hospicjum, w którym 
mieszkał. Wspominając świadectwo tych, którzy zgi-
nęli, przypomniał swoim słuchaczom, że każdy chrze-
ścijanin ma być gotów poświęcić wszystko dla Chry-
stusa: „Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie 
obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, 
przynosi plon obfity” (J 12,24). Pod koniec homilii 
przed kaplicą zatrzymał się samochód. Wysiadł z nie-
go snajper wojskowy i zastrzelił arcybiskupa przy oł-
tarzu. Oskar Romero zmarł w ciągu kilku minut.

BÓG JeST Z UBoGiMi
Niemal natychmiast po śmierci arcybiskupa Salwa-

dorczycy obwołali go świętym. „W arcybiskupie Ro-
mero Bóg przeszedł przez Salwador” – powtarzali. 
Oficjalnym świętym Kościoła katolickiego został ogło-
szony 14 października 2018 roku.

Oskar Romero był potężnym głosem sprzeciwiają-
cym się niesprawiedliwości. Był blisko ludzi cierpią-
cych. Poruszały go ich historie, a także ich wierność 
Jezusowi. Głęboko podzielonemu narodowi głosił, że 
drogą do prawdziwej jedności jest autentyczne i bez-
kompromisowe zaangażowanie w życie ubogich. Jego 
życie i śmierć wzywają wszystkich chrześcijan, którzy 
doświadczają podziałów, do zjednoczenia się we 
wspólnej trosce o ubogich i bezbronnych.
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Serowe SredUSZKa
Michałowa poleca

Składniki na ciasto:
35 dkg mąki
20 dkg serka waniliowego
3 jajka
2 łyżki cukru
1 łyżka octu
1 łyżeczka proszku do pieczenia
1 łyżka skórki otartej z pomarańczy

Składniki na masę:
tabliczka białej czekolady
40 dkg serka waniliowego

dodatkowo:
olej do głębokiego smażenia, cukier puder

Przygotowanie:
Serek wymieszać z jajkami, octem, cukrem, mąką, 
skórką z pomarańczy i proszkiem do pieczenia, a na-
stępnie zagnieść elastyczne ciasto.
Na oprószonej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na 
grubość ok.0,5 cm. Foremką w kształcie serca wy-
kroić pączki. Smażyć w głębokim tłuszczu na złoty 
kolor. Wyjąć i osączyć na papierowym ręczniku. 
Ostudzić, a następnie przekroić na pół.
Czekoladę rozpuścić na łaźni wodnej. Letnią wymie-
szać z serkiem waniliowym. Odstawić do lodówki na 
20 min. Kremem przełożyć pączki, a wierzch opró-
szyć cukrem pudrem.

Smacznego!

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, szata-
na i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po 
tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. amen.

Warto odmawiać każdego dnia…

Spiżarnia caritasu
caritas diecezji Świdnickiej realizuje program żywnościowy pt. „Spiżarnia caritasu”. Sklepy Biedronka przeka-
zują nieodpłatnie produkty żywnościowe o krótkim terminie ważności. Przy parafii rzymskokatolickiej 
pw. św.  Mikołaja, Plac Kościelny 2, działa Koło parafialne caritasu naszej diecezji Świdnickiej, prze współpracy 
z akcją Katolicką, gdzie osoby potrzebujące mogą pobrać nieodpłatnie produkty żywnościowe (o krótkim  terminie 
ważności). Produkty są wydawane: wtorek, czwartek, sobota o godz. 9.30.
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Na kolejne wieczory polecam następujące pozycje książ-
kowe.

Bp Grzegorz Ryś, 
„Rut Moabitka. Krewna 
Boga”.  Pogłębione 
i wyczulone na niuanse 
odczytywanie biblijnej 
opowieści o Rut Mo-
abitce jako objawienia 
n iezwykłe j  prawdy 
o Bogu, który jest goto-
wy zawiesić prawa reli-
gijne, które sam usta-
nowił. Bogu, który jest 
obrońcą grzeszników. 
Bogu, który jest na-
szym krewnym.

„Bóg jest naszym 
obrońcą, ponieważ poczuwa się do pokrewieństwa z nami. 
Robi to z potrzeby serca: mówiłeś z serca do serca twojej 
służebnicy. Nie dlatego nas broni, ze ma w tym interes, nie 
dlatego nas pomści, że na tym zyska: On jest poruszony 
więzami pokrewieństwa z nami. Musi wziąć nas w obronę, 
bo jest naszym krewnym. To już nie jest Bóg prawa. to już 
nie jest tylko Bóg przykazań, bóg przymierza, ale nasz 
najbliższy krewny, który o nas zadba, który nas pomści, 
obroni, wyzwoli” (fragment książki).

Kolejna książka bp. Grzegorza Rysia: „Stań się tym, kim 
jesteś...” To nie jest bajka o grzecznych chłopcach i dziew-

czynkach. To mocna od bólu... duchowa literatura faktu. 
Biskup Grzegorz Ryś w roli przewodnika po królestwie „nie 
z tego świata”, choć na tym świecie.

Królestwo boże jest pod ręką. nie jest nam dane od razu 
w całości. to rzeczywistość, która ma rosnąć razem z czło-
wiekiem. To jest pewien wybór, przed którym stoimy: albo 
wypełnię w życiu najgłębsza prawdę o sobie samym, albo 
jej zaprzeczę z całą konsekwencją, do tego stopnia, że 
znajdę się poza własnym domem. dziecko królestwa może 
zostać wyrzucone za drzwi domu, którego jest dzieckiem.

Ks. Krzysztofa Wonsa SDS, dyrektora Centrum Forma-
cji Duchowej w Krakowie, redaktor zeszytów Formacji 
Duchowej, autor książek poświęconych formacji do modli-

twy Słowem Bożym.
„Piotr i Judasz”. Dwie 

historie – podobne a jed-
nak odmienne. Szymon 
Piotr i Judasz Iskariota. 
Sporo  i ch  ł ączy ło . 
Przede wszystkim mi-
łość Mistrza i fascynacja 
Nim, obu Jezus umiłował 
do końca. Obaj doświad-
czyli także kryzysu po-
wołania, rozczarowania 
Jezusem, buntu, odej-
ścia od Mistrza. Ale tylko 
Piotr wrócił do Jezusa. 
Prawdziwa lekcja życia 
i miłosierdzia.

KSiąŻKi warTe PrZecZYTaNia

Niedziela, 31 marca
Czy to nie paradoks, że jedna z najbardziej przejmujących historii w całym Piśmie Świętym nosi tak 

mylący tytuł? Zamiast nazywać ją przypowieścią o synu marnotrawnym, należałoby raczej mówić, że jest 
to przypowieść o miłosiernym, przebaczającym ojcu. Mówi przecież nie tylko o jednym zbłąkanym synu, 
lecz o dwóch synach o ich ojcu. I jest to zarazem przypowieść o nieskończonej miłości, jaką ma dla nas 
Ojciec niebieski.

Opowieść ta wyraźnie stawia sobie dwa różne cele – pokazuje, że Bóg pragnie objawiać wszystkim 
swoją miłość, a tym, którzy już ją poznali, chce objawiać ją coraz głębiej.

Można powiedzieć, że syn marnotrawny był w pewnym sensie „martwy” z powodu grzechów, jakie 
popełnił przebywając poza domem. Jego powrót do domu był jakby powrotem do życia. Na jego przykła-
dzie Jezus pokazuje tych, którzy jeszcze nie przyjęli miłości, jaką Bóg ma do nich. Przed nimi powrót do 
domu. Potrzebują tego, co nazywamy „pierwszym nawróceniem”.

Bóg chce, abyśmy szczególnie polecali takie osoby na modlitwie – dotyczy to zwłaszcza naszych 
bliskich, którzy są daleko od Pana. Oby wszyscy oni przeżyli pierwsze nawrócenie! Natomiast starszy 
brat syna marnotrawnego był „żywy” – pracowity i wierny. Jednak także i on potrzebował nawrócenia. 
Trwał w posłuszeństwie ojcu, ale czaiło się w nim wiele grzesznych myśli. Potrzebował „stałego nawra-
cania się”, nieustannego odwracania się od swoich uraz, gniewu, zazdrości, polegania na samym sobie. 
Nawet jeśli wierzymy w Jezusa, modlimy się codziennie i regularnie jesteśmy w kościele, potrzebujemy 
stałego nawracania się. Staramy się żyć uczciwie i troszczyć się o nasze rodziny, ale zarazem popadamy 
w grzeszne schematy myślenia, jak osądzanie innych, samozadowolenie, skupianie się na sobie. Dlate-
go Bóg pragnie, abyśmy stale zwracali się do Niego, prosząc Go o pomoc i uzdrowienie. Bóg przyjmuje 
każdego, kto do Niego przychodzi. Czy popełniliśmy wielkie, czy małe grzechy, zawsze jesteśmy ocze-
kiwani przez Boga z otwartymi ramionami. „Ojcze, dziękuję Ci za to, że przyjmujesz mnie do domu”.

Elwira Kirklo-Rusek
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Miejski dom Kultury 
w Świebodzicach  

– imprezy w marcu
1 marca godz. 13.00

Zapraszamy na spotkanie z Kamilem Plutą, dokto-
rantem w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersy-
tetu Wrocławskiego – prelekcja pt. „Geologiczna 
skarbnica Mokrzeszowa”. Spotkanie dla młodzieży.

1 marca godz. 17.00
Zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej 

Kamila Pluty pt. „Fotograficzne impresje – Malowanie 
światłem” połączonej z prelekcją pt. „Geologiczna 
skarbnica Mokrzeszowa”. Spotkanie dla mieszkańców.

Kamil Pluta tego samego dnia zaprezentuje 2 różne 
zdawało by się opowieści. Z jednej strony temat jak 
najbardziej przyziemny a z drugiej ulotny. Geolog 
i fotografik z zamiłowania. Pragnie zaprezentować 
bliskie mu tematy zainteresowań i przybliżyć piękno 
okolicy Świebodzic jak i też niezwykłe dziedzictwo 
przeszłości tych ziem.

Zapraszamy na opowieść o Żwirowni w Mokrzeszo-
wie. Miejsce to skrywa w sobie niezwykłe pamiątki 
związane z wydarzeniami jakie miały miejsce geolo-
gicznej przeszłości Świebodzic, ale i nie tylko. Można 
również spotkać się z przeszłością geologiczną ob-
szaru Bałtyku czy Skandynawii, oraz świadectwa 
dawnego życia na Ziemi. Od ponad 150 lat miejsce 
to stanowi prawdziwą mekkę ściągającą naukowców 
i zbieraczy. Odkryjmy tą zapomnianą historię na nowo.

Poznajmy również ulotne piękno chwili uchwycone 
w fotografii. Głównym tematem zdjęć jest okolica: ta 
bliższa jak i trochę dalsza. Ukazana w różnych tech-
nikach fotograficznych, porach roku jak i dnia pozwo-
li na nowo odkrywać okolice, której to piękno może 
nam umykać w codziennych sprawach.

8 marca, godz. 18.00
Zapraszamy na koncert z okazji Dnia Kobiet pt. 

„Album Rodzinny” Kacpra Kuszewskiego wraz z pia-
nistą Piotrem Banaszykiem. Wstęp wolny.

Kacper Kuszewski, czyli Marek Mostowiak z „M jak 
miłość” jakiego nie znają nawet najwierniejsi fani 
„M jak miłość”! Zapewne niewiele osób wie, że Kacper 
Kuszewski nagrał pierwszą solową płytę pt. „Album 
rodzinny”. Piosenki z tej płyty będą mogli Państwo 
posłuchać już 8 marca o godzinie 18.00 w Miejskim 
Domu Kultury w Świebodzicach.
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Piątek 1.03.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (19 greg.)
godz. 900 + Marianna Łoknicka (5 rocz. śm.) 
+ Konstanty + Jerzy + Natalia
godz. 1800 + Jan Pełechaty (6 rocz. śm.)
Sobota 2.03.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (20 greg.)
godz. 900 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
godz. 1800 + Jan Jagiełło (5 rocz. śm.) + Maria Jagiełło 
z rodziny Kowalczyków
Viii Niedziela zwykła 3.03.2109 r.
godz. 730 + Jan + Helena Bartkowiak + z rodziny
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Heleny, dzieci i wnuków
godz. 1015 + Jadwiga Rożek (6 rocz. śm.)
godz. 1130+ Kazimierz Rosiński + rodzice + rodzeństwo
godz. 1300 + Ryszard Groń (21 greg.)
godz. 1800 + Aniela + Piotr Wróbel + z rodziny Wróbel 
i Jurczyk
Poniedziałek 4.03.2019 r. św. Kazimierza Królewicza
godz. 700 + Ryszard Groń (22 greg.)
godz. 900 + Andrzej Ołdakowski (11 rocz. śm.) 
+ Bolesława i Jerzy Ołdakowscy
godz. 1800 Dziękując za szczęśliwe rozwiązanie dla 
Patrycji o Boże błog. dla Hektora i Inki i ich rodziców
wtorek 5.03.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (23 greg.)
godz. 900 + Teresa Olesińska (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Marian Andrzejewski
Środa Popielcowa 6.03.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (24 greg.)
godz. 900 + Jan Parkitny (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Stanisław Kapłon (od sąsiadów)
czwartek 7.03.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (25 greg.)
godz. 900 + Irena Komaiszko (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Karola 
z ok. 16 rocznicy urodzin
Piątek 8.03.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (26 greg.)
godz. 900 + Marcin Peksa (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Marcin Peksa (od ojca i babci Zofii)

Sobota 9.02.2019 r.
godz. 700 + Ryszard Groń (27 greg.)
godz. 900 + Marian Andrzejewski (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Stanisław Cichuty (3 rocz. śm.) + Olga 
+ z rodziny Cichutów i Kaziów
i Niedziela wielkiego Postu 10.03.2019 r.
godz. 730 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Marianny Kurylik 
(od dzieci)
godz. 900 + Krystyna Stus (15 rocz. śm.) + z rodziny
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Kewina Wołoszyn 
z ok. 5 rocz. urodzin
godz. 1130 + Ryszard Groń (28 greg.)
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia na dalsze lata dla Jakuba 
z ok. 18 rocz. urodzin
godz. 1800 + Marzena Jarosińska (1 rocz. śm.)
Poniedziałek 11.03.2019 r.
godz. 700 + Daniel Długosz (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Józef Bartol + z rodziny(od brata Stanisława 
z rodziną)
godz. 1800 + Ryszard Groń (29 greg.)
wtorek 12.03.2019 r.
godz. 700 + Teresa i Mikołaj Saja
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Rafała, Krystyny, 
Pawła, Grażyny, Ali, Andrzeja
godz. 1800 + Ryszard Groń (30 greg.)
Środa 13.03.2019 r.
godz. 700 + Jan Ceranka (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + rodzice: Jadwiga i Stefan Gulak + z rodz. 
Gulak i Poznańskich
godz. 1800 + Julia Czajkowska (8 rocz. śm.) 
+ jej rodziców, teściów + z rodziny
czwartek 14.03.2019 r.
godz. 700 + Helena Przybysz (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + rodzice: Jan i Genowefa + córka Jolanta
godz. 1800

Piątek 15.03.2019 r.
godz. 700 + Irena Węgielska (od uczestników pogrzebu)

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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godz. 900 + z rodz.: Baranów, Olędzkich, Rokickich, 
Malców + Łukasz Baran i rodz. Wołoch
godz. 1800 + mąż Edmund Piskorek (2 rocz. śm.)
Sobota 16.03.2019 r.
godz. 700 + Anna Nowak (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Teresa Nowak (1 rocz. śm.)
godz. 1800 + Marzena Miśta (1 rocz. śm.))
ii Niedziela wielkiego Postu 17.03.2019 r.
godz. 730 + Mieczysław + Stanisław (4 rocznica 
ich śmierci) + z rodz. Patela i Melańczuk
godz. 900 + rodziców: Regina i Hipolit Kruszewscy
godz. 1015 + Piotrek Różycki (5 rocz. śm.)
godz. 1130+ Bogdan Małek (10 rocz. sm.)
godz. 1300 + mąż Kazimierz Jarosz (21 rocz. śm.)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Macieja z ok. urodzin
Poniedziałek 18.03.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Łucja Baluk (1 rocz. śm.) + Julian Baluk
wtorek 19.03.2019 r.
godz. 700 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Józefa Droździaka z ok. 
imienin (od Róż Różańcowych
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla ks. Proboszcza Józefa 
Siemasza z ok. imienin (od Róż Różańcowych)
godz. 1800 I) + Danuta Knobloch
II) W intencji bractwa św. Józefa i proboszcza 
ks. Józefa Siemasza o potrzebne łaski, zdrowie i Boże 
błog. oraz za + z bractwa o spokój ich dusz
Środa 20.03.2019 r.
godz. 700 + Artur Sotek (od uczestników pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800 + Zygmunt Nowak, + rodziców: Zygmunt 
i Józefa (k) + babcia Katarzyna + rodzeństwo: Janina, 
Władysława i Zbigniew
czwartek 21.03.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Anna Nowak (od sąsiadów)
Piątek 22.03.2019 r.
godz. 700 + Irena Nowotyńska (od uczestników pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800

Sobota 23.03.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

iii Niedziela wielkiego Postu 24.03.2019 r.
godz. 730 + Janina (14 rocz. śm.) + Stefan (1 rocz. śm.)
godz. 900 + Krzysztof Łaniewski (12 rocz. śm.)
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., 
opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Zosi 
z ok. 3 rocz. urodzin
godz. 1130 + Lech + Stanisław + Cecylia + z rodzin Otrębów
godz. 1300 + Irena i Jan Kerlin
godz. 1800 + Ewa i Jan Zawadzcy (w kolejną rocz. śm.)
Poniedziałek 25.03.2019 r. Zwiastowanie Pańskie
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 W int. grupy modlitewno-pielgrzymkowej
wtorek 26.03.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Środa 27.03.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

czwartek 28.03.2019 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 Piotra z ok. 33 rocz. urodzin 
(od rodziców i babci)
Piątek 29.03.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Sobota 30.03.2019 r.
godz. 700

godz. 900 + Marek Krawczyk (10 rocz. śm.) + jego rodziców
godz. 1800 + rodziców: Jadwiga i Józef Szenderscy 
+ Aleksandra
iV Niedziela wielkiego Postu 31.03.2019 r.
godz. 730 + Józef Majowicz
godz. 900 + mama Władysława Chrobocińska (4 rocz. śm.) 
+ ojciec Tadeusz + brat Tadeusz + z rodziny
godz. 1015 + Stanisław Jakubowski (1 rocz. śm.) + rodzice: 
Kazimiera (k) Jakubowska, Eugenia, Eugeniusz Juźków
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Jagody z ok. 6 rocz. 
urodzin i dla Wojciecha z ok. 3 rocz. urodzin
godz. 1300 + Dariusz + Piotr Butryn (5 rocz. śm.) 
+ z rodz. Palichleb
godz. 1800 + Irena Krzyszkowska (8 rocz. śm.) 
+ z rodziny Krzyszkowskich i Walter
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 1600-1700, czwartek w godz. 1600-1700,  
sobota w godz. 1000-1200

Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 730, 900, 1015 (z udziałem dzieci),  
1130 (z udziałem młodzieży), 1300 (suma), 1800
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• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu 
 małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 1300

Spowiedź św.:
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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

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

Bramę wieczności 
przekroczyli:
+ Daniel Długosz, zm. 30 stycznia, 

przeżył 48 lat
+ Jan Antoni Parkitny, zm. 2 lutego, 

przeżył 80 lat
+ Teresa Olesińska, zm. 2 lutego, 

przeżyła 84 lata
+ Marian Andrzejewski, zm. 2 lutego, 

przeżył 87 lat
+ Irena Komaisz, zm. 4 lutego, 

przeżyła 95 lat
+ Marcin Piotr Peksa, zm. 5 lutego, 

przeżył 33 lata
+ Jan Ceranka, zm. 6 lutego, przeżył 64 lata
+ Stanisław Kazimierz Kapłon, zm. 7 lutego, 

przeżył 72 lata
+ Helena Przybysz, zm. 10 lutego, 

przeżyła 93 lata
+ Irena Węgielska, zm. 12 lutego, 

przeżyła 74 lata
+ Anna Nowak, zm. 14 lutego, przeżyła 

83 lata
+ Artur Witold Sotek, zm. 15 lutego, 

przeżył 52 lata


