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Czym jest Boże Miłosierdzie?

Podczas pierwszego wieczoru
na tygodniowych rekolekcjach poświęconych Miłosierdziu Bożemu
uczestnicy mówili o swoich oczekiwaniach. Jedni chcieli poznać bliżej
postać siostry Faustyny, inni pogłębić swoje życie wewnętrzne.
W końcu odezwał się pewien młody
człowiek: „Ja to właściwie przyjechałem z ciekawości. Zastanawiam
się, co można przez tydzień mówić
o Miłosierdziu Bożym” – powiedział.
Jak się okazało, Miłosierdzie Boże
kojarzyło się mu wyłącznie z odmawianą w jego parafii koronką. Być
może także wielu z nas zna Miłosierdzie Boże głównie od strony
kultu. W większości kościołów widzimy obrazy Jezusa miłosiernego
z napisem „Jezu, ufam Tobie”.

Słyszymy, że młodzi chcą wziąć
ślub w wigilię Niedzieli Miłosierdzia.
Ksiądz poleca w ramach pokuty
odmówić Koronkę do Miłosierdzia
Bożego. Podczas ogłoszeń duszpasterskich dowiadujemy się, że
o godzinie 15.00 odbędzie się nabożeństwo ku czci Bożego Miłosierdzia. Księża zachęcają nas do
szerzenia Miłosierdzia Bożego.
Obraz, święto, koronka, modlitwa
w godzinie Miłosierdzia oraz szerzenie jego czci to tzw. pięć postaci czy, inaczej, form kultu Miłosierdzia Bożego, wydobytych z przesłania św. Faustyny jako zalecane
dla ca-łego ludu Bożego.
Czy można jednak na tym poprzestać? Czy wystarczy modlić się
tymi, a nie innymi słowami, o tej,

Niech czas Świąt Wielkanocnych
będzie dla Ciebie
czasem otrzymania od Boga Żywego
potężnych łask.
Niech ich mnogość przemieni Twoje życie.
Niech Krew naszego Pana oczyści Cię.
Niech Twoja radość ze zmartwychwstania
będzie ogromna!
Niech Cię Pan błogosławi i strzeże,
szczególnie w najbliższych tygodniach

a nie innej porze, nosić w portfelu
ten, a nie inny obrazek, aby automatycznie stać się czcicielem Bożego Miłosierdzia? Czym właściwie
jest to Miłosierdzie, o którym tyle
mówi się w dzisiejszym Kościele?

MIŁOSIERDZIE
A LITOŚĆ

Obecnie słowo „miłosierdzie”
używane jest niemal wyłącznie
w kręgach kościelnych. Zupełnie
nie przystaje ono do ducha czasów,
w których tak wiele mówi się o samorealizacji, osiąganiu sukcesów,
o braniu życia we własne ręce.
W jednej ze swoich pierwszych
encyklik, poświęconej w całości
Mi-łosierdziu Bożemu, papież Jan
(cd. na str. 2)
Paweł II napisał:
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Czym jest Boże Miłosierdzie?
(cd. ze str. 1)

„Umysłowość współczesna (...)
zdaje się sprzeciwiać Bogu miłosierdzia, a także dąży do tego,
ażeby samą ideę miłosierdzia odsunąć na margines życia i odciąć
od serca ludzkiego. Samo słowo
i pojęcie «miłosierdzie» jakby przeszkadzało człowiekowi, któ-ry poprzez nieznany przedtem rozwój
nauki i techniki bardziej niż kiedykolwiek w dziejach stał się panem
i uczynił sobie ziemię poddaną”
{„Dives in misericordia”, 2).
Idea miłosierdzia budzi opór,
gdyż często kojarzy się ono z litością, a nikt z nas nie chce być
obiektem litości. To upokarza. Wolimy dać sobie radę sami, niż korzystać z czyjejś łaski. Nasuwa się
nam obraz żebraka wyciągającego
rękę na rogu ulicy w nadziei, że ktoś
z litości rzuci parę drobnych, które
pozwolą mu jakoś przetrwać kolejny dzień.
Jednak Miłosierdzie Boże, Miłosierdzie przez duże „M”, ukazują
w Biblii zupełnie inne obrazy – odnalezionej drachmy, odzyskanej
owcy, a przede wszystkim przyjętego z miłością syna z przypowieści
nazywanej tradycyjnie przypowieścią o synu marnotrawnym, a którą
Jan Paweł II nazwał przypowieścią
o miłosiernym ojcu.
Powracający do domu syn ma
świadomość, że nic już mu się od
ojca nie należy. Wymógł przypadającą na niego część majątku, choć
prawnie należała mu się ona dopiero po śmierci ojca, po czym ją
zmarnotrawił. Cierpiąc głód, postanowił wrócić do domu, licząc jedynie na ojcowską litość. Była to sytuacja upokarzająca, jednak syn był
gotów przyjąć to upokorzenie, nie
widząc dla siebie innego wyjścia.
Spotkanie z ojcem okazało się zupełnie inne, niż to sobie wyobrażał.
Zamiast spodziewanego upokorzenia doświadcza wielkiej radości.
Ojciec wybiega mu naprzeciw,

ciesząc się z jego powrotu, przywraca mu utracone przywileje, każe
dać nową szatę zamiast łachmanów, pierścień na rękę i sandały na
nogi. Ten, który jeszcze przed
chwilą był nikim i żył w poniżeniu,
przekonuje się, że dla ojca jest on
ważniejszy niż majątek, który roztrwonił, i honor, który sponiewierał.
Spodziewał się jedynie litości, jakiegoś rzuconego mu z łaski ochłapu, a tymczasem otrzymuje miłość
i godność. Takie właśnie jest Boże
Miłosierdzie – stawia na nogi i wydobywa ze słabego, grzesznego
człowieka to, co w nim najlepsze.
Jeśli nawet w przekładach biblijnych pojawia się czasem słowo
„litość”, to nigdy nie jest ono zabarwione pogardą czy obojętnością.
Jest to raczej taka litość, z jaką
rodzice opatrują rozbite kolano
dziecka, które niepomne na ich
ostrzeżenia za szybko zbiegało
z górki

MIŁOSIERDZI!
A POBŁAŹANII ZŁU

traktowanie go jako pewnego
rodzaju słabości. W tym ujęciu Bóg,
jak dobrotliwy wujaszek, patrzy
przez palce na grzechy – nasze
i całej ludzkości. „Oni już tacy są
i inaczej nie potrafią. Trzeba ich
takimi zaakceptować” – myśli sobie. Jest jak matka czy ojciec niestawiający żadnych wymagań
swoim dzieciom, jak lekarz obawiający się zadać konieczny ból pacjentowi, jak ktoś z nieświadomości
wspierający nałóg bliskiej osoby.
Jak jednak dobrze wiemy, skutki
takiej postawy bywają opłakane
i z pewnością nie tak postępuje
wobec nas Bóg.
Bóg nie aprobuje zła, chociaż
kocha grzesznika i pragnie jego
dobra. Jak mówi Jan Paweł II:
„W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego ani przebaczenie, ani
też miłosierdzie jako jego źródło,

nie oznacza pobłażliwości wobec
zła, wobec zgorszenia, wobec
krzywdy czy zniewagi wyrządzonej.
W każdym wypadku naprawienie
tego zła, naprawienie zgorszenia,
wyrównanie krzywdy, zadośćuczynienie za zniewagę, jest warunkiem
przebaczenia” („Dives in misericordia”, 14). To przebaczenie jest już
w Bożym sercu, a za popełnione
przez nas grzechy zadośćuczynił
sam Jezus. Jednak prawdziwe
pojednanie pomiędzy Bogiem
a nami nie dokona się bez nas. Aby
przyjąć Boże przebaczenie, z naszej strony potrzeba skruchy i nawrócenia.
Prawdziwa sprawiedliwość wiąże się z miłosierdziem, ale też
prawdziwe miłosierdzie potrzebuje
pewnej korekty ze strony sprawiedliwości. W Bogu harmonia pomiędzy sprawiedliwością a miłosierdziem jest idealna – my z kolei
często mylimy sprawiedliwość
z odpłatą, szukaniem zemsty, a miłosierdzie ze świętym spokojem.
Dopiero światło Ducha Świętego
pozwala rozeznać, co w danej sytuacji przyniesie największe dobro
– a często chodzi nie tylko o nasze
dobro, ale i o dobro wszystkich
zainteresowanych. Czasem wiąże
się to z dużym cierpieniem i pewnym ryzykiem, jak było to w życiu
Kasi o jej męża. „Była jesień, mżyło, robiło się ciemno, sąsiedzi wracali do domu z pracy” – opowiada
Kasia. „Mąż leża! pijany przy furtce.
Patrzyłam zza firanki, trzymałam
się parapetu, płakałam i wiedziałam
jedno – jeśli go kocham, to muszę
go tam zostawić. Niech się przekona, jak nisko upadł, może się opamięta”. Postawa Kasi, choć na
pozór bezwzględna, nie miała nic
wspólnego z zemstą ani też szukaniem świętego spokoju, lecz była
wyrazem miłości. Okazała się też
właściwa – jej mąż już od wielu lat
jest trzeźwym alkoholikiem.
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NIE TYLKO DLA „WIELKICH
GRZESZNIKÓW”
Ci, którzy nawracają się do Boga
po wielkich upadkach, po latach
nieprzystępowania do sakramentów świętych, z głęboką świadomością swojej grzeszności, opisują
często nieporównywalne z niczym
poczucie radości i pokoju, jakie
daje powrót do Boga. „Panie Jezu,
ale Ty przecież wiesz, że to ja...
wiesz, jaka jestem... I naprawdę
mnie chcesz? Naprawdę mogę
podejść do Ciebie?” – modliła się
niedawno pewna kobieta, idąc po
raz pierwszy od kilkudziesięciu lat
w procesji komunijnej. Dopiero reakcja innych uświadomiła jej, że
mówi to na głos.
Tak głębokie doświadczenie Bożego Miłosierdzia budziło świętą
zazdrość w wielu ludziach, którzy
nigdy nie odeszli od Boga. Do ich
grona należała także św. Teresa od
Dzieciątka Jezus. „Nieraz słyszałam, jak mówiono, że nie spotyka
się duszy czystej, która by kochała
bardziej niż dusza pokutująca. Jakże chciałabym zadać kłam tym
słowom!” – pisała w Dziejach duszy.
Swoje przemyślenia Teresa przedstawiła za pomocą przykładu. Oto
syn biegłego lekarza przewraca się
o kamień, wyrządzając sobie
krzywdę. Ojciec otacza go troskliwą
opieką, stosuje skuteczną terapię,
dziecko szybko dochodzi do zdrowia i jest mu wdzięczne. Czy syn
byłby mu równie wdzięczny, gdyby

ojciec usunął mu z drogi kamień,
zapobiegając nieszczęściu? Nie,
gdyby o tym nie wiedział. „Jeśli się
jednak dowie – pisze Teresa – czyż
nie będzie go kochał tym więcej?
Otóż ja jestem owym dzieckiem,
przedmiotem uprzedzającej miłości
Ojca (...) On chce, abym Go kochała za to, że odpuścił mi nie tylko
wiele, ale wszystko, nie czekał, aż
Go ukocham bardziej niż św. Magdalena, lecz chciał, bym zrozumiała, że ukochał mnie miłością przedziwnie uprzedzającą, i w zamian
kochała Go teraz do szaleństwa!”
To odkrycie przywróciło jej pokój
serca. Nie miała już czego zazdrościć Marii Magdalenie.
Jednak nasza zazdrość o doświadczenie Bożego Miłosierdzia
przypomina niekiedy nie tyle świętą zazdrość Tereski, ile raczej zazdrość starszego brata marnotrawnego syna. Może się zdarzyć, że
wprawdzie modlimy się o nawrócenie grzeszników. ile ich powrót do
Pana odbieramy jako zagrożenie
dla swojej własnej pozycji, 7 razy
uwierzymy Bogu, który zwraca się
do nas z tymi samymi słowami,
z którymi wyszedł do starszego
brata: „Moje dziecko, ty zawsze
jesteś ze mną i wszystko moje do
ciebie należy” Taka sytuacja jest dla
nas wielką szansą, gdyż pozwala
nam zobaczyć, że my także mamy
się z czego nawracać – że nasza
niewdzięczność, pycha, rozgoryczenie i bunt wołają o Boże Miłosierdzie.

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…

ISTOTA OBJAWIENIA
JEZUSA CHRYSTUSA

Każdy z nas potrzebuje Miłosierdzia Bożego, nawet jeśli nie każdy
o tym wie. Jest ono dla nas, jak
pisał papież Franciszek, „źródłem
radości, pogody i pokoju”. Jest
drogą, „która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na
nadzieję, że będziemy kochani na
zawsze, pomimo ograniczenia, jakim jest nasz grzech”. Jest spotkaniem z miłością Boga, który „pociesza, przebacza i daje nadzieję”.
Na tę miłosierną miłość, która
zniża się do tego, co w nas najsłabsze i najgorsze, nie możemy sobie
w żaden sposób zasłużyć. Możemy
ją jedynie przyjąć, ukazując Bogu
swoje ukryte rany, swoją biedę
i niewiarę. To nie nasze zasługi,
lecz właśnie nasze braki słabości
przywołują Miłosierdzie Boga, który
przyjmuje nas i kocha takimi, jakimi
jesteśmy. Nie pozostawia nas jednak w tym stanie, lecz przemienia
na podobieństwo swego Syna.
Tak rozumiane Miłosierdzie Boga
jest – według słów papieża Franciszka – „istotą objawienia Jezusa
Chrystusa”, a także głównym przesłaniem, jakie Kościół ma do zaoferowania dzisiejszemu światu.
Wszyscy jesteśmy wezwani do
tego, aby doświadczając osobiście Bożego Miłosierdzia, stawać
się jego świadkami wobec innych – głosząc je i żyjąc nim na co
dzień.
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NASZ TEGOROCZNY WIELKI POST

W środę popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczęliśmy okres
WIELKIEGO POSTU. Wyjątkowy
czas – czas wyciszenia, refleksji,
wdzięczności za ukrzyżowaną Miłość JEZUSA.
W naszej kaplicy zarówno Siostry jak i Wychowankowie DPS
uczestnicząc w porannej Mszy św.
sprawowanej przez ks. Dariusza,
który wprowadził nas i wyjaśnił
sens wielkopostnej pokuty – wszyscy z powagą przyjęli liturgiczny akt
pokutny: posypanie głów popiołem.
Chłopcy dobrze rozumieją ten gest,
są bardzo wrażliwi na cierpienie
i krzyż Chrystusa. Chętnie więc
modlą się w naszej kaplicy w godzinie miłosierdzia koronką do
Bożego Miłosierdzia oraz uczestniczą w drodze krzyżowej, w której
biorą czynny udział np. włączają się
do inscenizacji poszczególnych
stacji, trzymają krzyż, zapowiadają
kolejne stacje i włączają się do
śpiewu pieśni...
W każdą niedzielę Wielkiego
Postu uczestniczymy (siostry, panie
opiekunki i wychowankowie) w ka-

plicy na modlitwie „Gorzkich żali”,
którym przewodzą Klerycy z V roku,
z Wyższego Seminarium Duchownego w Świdnicy.
W dniach od 12 do 14 marca na
zaproszenie ks. proboszcza Józefa
Siemasza, kilkunastu wychowanków wraz z siostrami i p. Martą,
uczestniczyło w kościele parafialnym św. Mikołaja o godz. 15.00,
w spotkaniach modlitewnych prowadzonych przez misjonarkę
świecką p. Annę Krogulską z Krakowa. Chłopcy z wielką uwagą
słuchali katechezy o CAŁUNIE
TURYŃSKIM, o Matce Bożej z Guadalupe oraz żywo włączali się do
śpiewu, do modlitwy koronką do
Bożego miłosierdzia oraz pobożnie
odprawili razem drogę krzyżową.
Na skraju dróg stary krzyż stał,
Od wiatru i burz pochylony;
Na nim to Zbawca nasz i Pan
Wyciąga swoje ramiona.
Tak jakby wszystkich objąć chciał,
Przytulić chciał do łona,
Zanim ostatni wyda dech,
Zanim na krzyżu skona.

Drzewo zmurszało z biegiem lat,
Straciło dawną krasę,
On, Chrystus cierpi na nim wciąż,
Za ciężkie grzechy nasze.
Na skraju dróg stary krzyż stał,
Na nim Zbawienie świata,
Tam Jezus Chrystus kona wciąż,
I ziemię z Niebem brata.
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Miłosierdzie Boże w codzienności

Wśród pięciu form kultu Miłosierdzia Bożego znajduje się taka,
która już na pierwszy rzut oka wydaje się inna niż wszystkie pozostałe – a mianowicie szerzenie czci
Miłosierdzia. W napisanym przez
s. M. Elżbietę Siepak wprowadzeniu do „Dzienniczka” św. Faustyny
czytamy, że forma ta została
uwzględniona, gdyż także do niej
odnoszą się konkretne obietnice
Jezusa: „Dusze, które szerzą cześć
miłosierdzia mojego, osłaniam je
przez życie całe, jak czuła matka
swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem”.
Obietnica przepiękna, ale jak
wcielić tę praktykę w życie? Przy
innych formach wiemy dokładnie,
co mamy robić — na przykład pomodlić się konkretnymi słowami czy
powiesić obraz – ale tu nie ma tak
jasnych wytycznych. Może jest to
prostsze dla księdza, który głosi
kazania i jest szafarzem Bożego
Miłosierdzia w sakramentach świętych, lub dla siostry zakonnej, która
na co dzień, niejako „zawodowo”,
czyni miłosierdzie lub o nim uczy.
Jak jednak ma szerzyć cześć Miłosierdzia Bożego osoba świecka?
Owszem, zdarza nam się czasem nauczyć odmawiania koronki
dziecko czy wnuka, zachęcić do
spowiedzi, skorygować czyjś błędny obraz Boga. Ale przyznajmy, dla
większości z nas nie są to sytuacje
codzienne, pojawiają się tylko od
czasu do czasu. Do czego więc
wzywa nas Jezus przez tę formę
kultu?

ISTOTA KULTU
MIŁOSIERDZIA

Ciekawe, że właśnie w opisie tej
formy nabożeństwa pojawia się we
wprowadzeniu do Dzienniczka wyjaśnienie, na czym polega sens
kultu Miłosierdzia Bożego. „Istotą
kultu Miłosierdzia Bożego – czytamy – jest postawa chrześcijańskiej
ufności wobec Pana Boga i czynnej
miłości wobec bliźnich”. Dlatego:

„Szerzenie czci Miłosierdzia Bożego niekoniecznie wymaga wielu
słów, ale zawsze chrześcijańskiej
postawy wiary, zaufania Bogu i stawania się coraz bardziej miłosiernym. Przykład takiego apostolstwa
dawała w swoim życiu Siostra
Faustyna”.
Skoro taka jest istota kultu, to taki
również jest sens poszczególnych
praktyk. Dając nam za pośrednictwem św. Faustyny konkretny obraz, święto, słowa modlitwy i moment dnia oraz zachę-cając do
apostolstwa, Jezus chce kształtować w nas postawę ufności i miłości bliźniego. A ta ostatnia praktyka,
jak żadna inna, dotyka naszej codzienności. Nie da się jej „odbębnić” ani „od– klepać”. Próbując
głosić Miłosierdzie jedynie słowami,
nie podejmując trudu potwierdzenia
tego własnym życiem, dajemy antyświadectwo. Drogą do stania się
autentycznym świadkiem Bożego
Miłosierdzia jest uczenie się zaufania do Boga i miłości do ludzi.

UFAM, BO ZNAM

Ufam Bogu — to znaczy wierzę,
że zło nie ma ostatniego słowa ani
w dziejach świata, ani w mojej osobistej historii. Ufam, że Pismo
Święte ma rację, ucząc, że „Bóg
z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra”.
Ufam, że Bóg przeprowadzi mnie
i moich bliskich bez-piecznie przez
wszystko, co czeka mnie w tym
życiu, wydobywając dobro nawet
z trudów i nieszczęść. Ufam – więc
nie narzekam, nie biadolę, ale uczę
się dostrzegać dobro w tym, co
mnie otacza, i za nie dziękować.
I wierzę, że to, co dopiero przede
mną.
Jak mamy uczyć się takiej postawy? Przede wszystkim nie da się
zaufać komuś, kogo się nie zna,
a tym bardziej, jeśli ma się mylne,
zaczerpnięte od innych, często
stereotypowe wyobrażenia na jego
temat. Żeby zaufać Bogu, trzeba
Go poznać. A żeby Go poznać,

trzeba przede wszystkim znaleźć
dla Niego czas. Modlitwa, udział
w liturgii, adoracja, lektura Pisma
Świętego to uprzywilejowane chwile, w których możemy poznawać
Boga takiego, jakim jest, i budować
z Nim relację. Oczywiście, ilość
poświęcanego Bogu czasu będzie
zależała od naszej życiowej sytuacji, ale każdy z nas jest w stanie
wygospodarować przynajmniej 15
minut dziennie wyłącznie dla Boga
– mówić do Niego, słuchać Jego
słowa i trwać przed Nim w ciszy.
Wtedy pojawi się ufność, a poznawanie Pana i budowanie relacji
z Nim będzie wspaniałą duchową
przygodą.
Dobrze jest też posłuchać wiarygodnych świadków, czyli tych,
którzy rzeczywiście postawili
w swoim życiu na Boga i doświadczyli Jego prowadzenia. Wielką
pomocą są dla nas święci, którzy
w zwyczajnych okolicznościach
życia, często wśród wielu wyzwań
i problemów, odkrywali Boga jako
godnego zaufania Przyjaciela.
Mogą nas oni wiele nauczyć. Warto ich poznawać i warto się z nimi
zaprzyjaźnić.

WYOBRAŹNIA
MIŁOSIERDZIA

To, że każdy z nas potrzebuje
Bożego Miłosierdzia, nie oznacza,
że mamy być tylko jego biernymi
odbiorcami. Kiedy zostajemy obdarowani, możemy obdarowywać innych. Ten sam Bóg, który mówi do
mnie: „Kocham cię”, mówi także:
„ty też możesz kochać”. I daje do
tego siłę. Posyła cię do konkretnych
osób i sytuacji. Jak mówi Jan Paweł
II w cytowanej już encyklice: „Człowiek dociera do miłosiernej miłości
Boga, do Jego miłosierdzia o tyle,
o ile sam przemienia się wewnętrznie w duchu podobnej miłości
w stosunku do bliźnich” (Dives in
misericordia, 14). Innymi słowy –
jeśli chcesz wiedzieć, na ile pojmujesz, czym jest Boże Miłosierdzie,
popatrz na swój stosunek do ludzi!
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Swoją ostatnią pielgrzymkę do
Polski, w 2002 roku, schorowany
już papież Jan Paweł II poświęcił
w całości Miłosierdziu Bożemu,
jakby chcąc pozostawić nam je
w testamencie. W homilii wygłoszonej na Błoniach Krakowskich uczył:
„Trzeba spojrzenia miłości, aby
dostrzec obok siebie brata, który
wraz z utratą pracy, dachu nad
głową, możliwości godnego utrzymania rodziny i wykształcenia
dzieci doznaje poczucia opuszczenia, zagubienia i beznadziei. Potrzeba «wyobraźni miłosierdzia»,
aby przyjść z pomocą dziecku zaniedbanemu duchowo i materialnie; aby nie odwracać się od chłopca czy dziewczyny, którzy zagubili
się w świecie różnorakich uzależnień lub przestępstwa; aby nieść
radę, pocieszenie, duchowe i moralne wsparcie tym, którzy podejmują wewnętrzną walkę ze złem.
Potrzeba tej wyobraźni wszędzie
tam, gdzie ludzie w potrzebie wołają do Ojca miłosierdzia: «Chleba
naszego powszedniego daj nam
dzisiaj»„.
Papież nie tylko wymienił przykładowe uczynki miłosierdzia co do
ciała i co do duszy, ale mówił też
o „spojrzeniu miłości”, które nie
potępia, nie wyszydza, nie dowartościowuje się kosztem innych, ale
szuka dobra drugiego człowieka.
Ważne jest nie tylko to, co robię,
ale też jak to robię. To, czy moje
miłosierdzie rzeczywiście podnosi,
czy też nie, kiedy mniej lub bardziej
wyraźnie daję drugiemu do zrozumienia, że wprawdzie będąc chrześcijaninem, wyciągam do niego
rękę w trudnej sytuacji, ale w rzeczywistości nic mnie on nie obcho-

dzi. O wiele łatwiej niż u siebie,
za-uważamy to u innych – w szpitalu, w urzędzie, w szkole – wszędzie tam, gdzie sami korzystamy
z usług drugiego człowieka. Nietrudno nam wówczas dostrzec, kto
rzeczywiście służy, a kto „robi łaskę”. Dwie pielęgniarki mogą równie kompetentnie wykonywać swój
zawód, ale gdy leżąc po operacji
czujemy się całkowicie bezradni,
podniesie nas na duchu życzliwe
podejście jednej, a zaboli obojętność drugiej. Warto zastanowić się,
jakie obserwacje mogą mieć inni,
kiedy patrzą na mnie?

SZKOŁA MIŁOSIERDZIA
I  PRZEBACZENIA
Najlepszą szkołą doskonalenia
naszego nieoczyszczonego, czysto
ludzkiego miłosierdzia są nasze
rodziny i wspólnoty. Nikt skuteczniej niż nasi najbliżsi nie leczy nas
z pozerstwa i szukania siebie. To
nie przypadek, że często łatwiej jest
nam świadczyć miłosierdzie „na
wynos” niż we własnym domu. Tam
możemy sobie wmówić, że czynimy
coś wyjątkowego — tu nasze dawanie z siebie traktowane jest jako
rzecz normalna, a nasze odruchy
egoizmu szybko wychodzą na jaw
– chyba że do tego stopnia podporządkowaliśmy sobie pozostałych
członków rodziny, że już nawet nie
śmie zwrócić nam uwagi!
Bliskie relacje są też cenne dlatego, że uczą nas wzajemnego
przebaczenia – tego aktu miłości
miłosiernej, w którym rezygnujemy
z odpłacania wet za wet, z wyrównywania rachunków, a staramy się
przywrócić harmonię. Przebaczyć

7

nie znaczy zapomnieć, nie znaczy
udawać, że nie czujemy tego, co
czujemy, nie znaczy zgadzać się
na zło. Przebaczenie jest przede
wszystkim aktem woli, w którym
rezygnujemy z wszelkich form szukania zemsty na winowajcy. Szczerość tego aktu mierzy się gotowością do pojednania z winowajcą, o ile także i on jest już na to
gotowy.
Przebaczenie ma także jeszcze
inny aspekt, bo przecież – o czym
boleśnie nieraz przekonujemy się
w miarę upływu lat — nie tylko jesteśmy krzywdzeni, ale także sami
krzywdzimy. Jak zauważył pewien
rekolektant, po świecie chodzi dziś
wielu poranionych, ale bardzo niewielu raniących. Uczyć się przebaczenia to mówić nie tylko „przebaczam”, ale i „przepraszam” czy
„proszę o wybaczenie” – niekiedy,
choć oczywiście nie zawsze, nawet
tej samej osobie. To wziąć na siebie
odpowiedzialność za popełnione
zło bez zrzucania jej na innych, ale
i bez popadania w chore poczucie
winy. Doświadczenie Bożego Miłosierdzia stopniowo uzdalnia nas
także i do tego.
Jak widzimy, nasza odpowiedź
na Boże Miłosierdzie to zadanie na
całe życie. Na szczęście Bóg nie
rozlicza nas z wyników, a co najwyżej z trudu wierności w wypełnianiu
tego zadania. To właśnie ta wierność, nasze ciągłe powroty do
Boga i przekonywanie się, że On
niezmiennie jest miłosierny, czynią
nas świadkami Miłosierdzia Bożego
i przyczyniają się do jego szerzenia. „Bądźcie świadkami Miłosierdzia” znaczy tyle, co: „Żyjcie nim na
co dzień”!

Dynamika działania miłosierdzia

Osobiste doświadczenie Miłosierdzia Bożego zaczyna się zawsze od przekonania się na własnym
przykładzie, że „na bezmiar grzechu Bóg odpowiada
pełnią przebaczenia”. Jak przypomina papież Franciszek, „Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu, i nikt nie może zatamować miłości Boga,
który przebacza”. Przekonujemy się, że przed Bogiem
nie musimy niczego ukrywać, gdyż On kocha nas
mimo wszystko. Ta świadomość leczy duchowe rany,

przywraca nam godność, poczucie sensu i chęć do
życia.
Ale Miłosierdzie Boże ma jeszcze inne działanie –
poszerza serce. Zaczynamy akceptować to, że świat
nie kręci się wokół nas – naszych potrzeb, naszych
zranień, naszych wygód. Znajdując oparcie w niezasłużonej i bezinteresownej miłości Boga, nie musimy
już twardo egzekwować jej od ludzi lub rozpaczliwie
o nią żebrać. Uczymy się przekraczać siebie, opusz-
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czać swoje wygodne zakątki, aby służyć innym –
w pierwszej kolejności naszym najbliższym, wśród
których Bóg nas postawił i którzy są dla nas najlepszymi nauczycielami miłości.
jednak nie możemy się na tym zatrzymać, zamykając się w gronie najbliższych nam osób. Miłosierdzie
Boże stopniowo otwiera nas na coraz szersze kręgi.
Zaczynamy czuć się odpowiedzialni za większe wspólnoty, w których żyjemy – za sąsiedztwo, środowisko
pracy, parafię. Ojczyznę, a wreszcie za cały Kościół
i cały świat. Poszerza się nasza perspektywa. Dostrzegamy, że nasze akty nawrócenia, dobre uczynki
i ofiary, złączone z krzyżem Jezusa, przyczyniają się
do zbawienia innych, a nasze modlitwy mogą wypraszać Boże Miłosierdzie wszędzie tam, gdzie jest ono
potrzebne.
Fascynujące jest to, że dokładnie tę samą dynamikę odnajdujemy w tekście Koronki do Miłosierdzia
Bożego i przepięknej modlitwy będącej jakby streszczeniem całej teologii Miłosierdzia.

MIŁOŚĆ MOCNIEJSZA NIŻ ZŁO

Co właściwie mówimy Bogu, powtarzając pięciokrotnie słowa: „Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało
i Krew, Duszę i Bóstwo najmilszego Syna Twojego,
a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie
za grzechy nasze i całego świata”? Przede wszystkim
wyznajemy Mu wiarę w to, że Jego miłość – miłość
Ojca, który oddaje nam ukochanego Jedynego Syna,
oraz miłość Jezusa, który na krzyżu wydaje za nas
samego siebie – jest rzeczywiście mocniejsza niż całe

Niedziela, 7 kwietnia

zło świata. To właśnie ta miłość daje mnie, grzesznikowi, swobodny przystęp do Boga i pozwala z całą
śmiałością prosić o przebaczenie nawet największych
win ludzkości – w tym także moich własnych grzechów
oraz grzechów moich winowajców.
Wyznajemy też wiarę w' to, że Jezus jest nie tylko
umiłowanym Synem Bożym, ale również naszym
Panem. Słowa „Jezus jest Panem”, zapisane w Liście
do Rzymian wielkimi literami, były wyznaniem wiary
Kościoła pierwotnego. „Jeżeli
więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9) –
pisał św. Paweł. Odmawiana świadomie Koronka do
Miłosierdzia Bożego przypomina nam tę wielką obietnicę i wyraża naszą wolę postawienia Jezusa na
pierwszym miejscu w swoim życiu, aby On mógł
rzeczywiście być jego Panem.

MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS...

Powtarzamy następnie słowa: „Dla Jego bolesnej
męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Prosimy o miłosierdzie „dla Jego bolesnej męki”, czyli
mówiąc bardziej współczesną polszczyzną: „ze względu na Jego bolesną mękę”. Nie ze względu na własne
zasługi, ale na miłość Jezusa, która na krzyżu objawiła się najpełniej. Prosimy najpierw o „miłosierdzie
dla nas”, podobnie jak przed chwilą najpierw prosiliśmy
o przebaczenie „za grzechy nasze”. Nie występujemy
z pozycji „tych lepszych”, którzy modlą się o miłosierdzie dla innych, sądząc, że sami go nie potrzebują.

Czy nie chciałbyś wiedzieć, jak potoczyły się losy cudzołożnej kobiety po ocaleniu jej przez Jezusa
w tym pamiętnym dniu? Jan nic na ten temat nie pisze. Zresztą Ewangelia prawie nigdy nie informuje
nas, co działo się dalej w życiu ludzi, których Jezus uzdrowił czy odpuścił im grzechy. A przecież ci ludzie
po spotkaniu z Nim żyli jeszcze pewnie wiele lat. Spróbujemy więc wyobrazić sobie, co mogło stać się
z kobietą z dzisiejszej Ewangelii. Fakt, że Jezus jej nie potępił, musiał wstrząsnąć nią do głębi. Ten akt
miłosierdzia uratował jej życie nie tylko w sensie fizycznym, ale też i duchowym. Być może była ona tak
wdzięczna Jezusowi, że stała się Jego uczennicą. Może powróciła do swego męża, aby się z nim pojednać. Trudno sobie jedynie wyobrazić, że wróciła do tego rodzaju życia, jakie wiodła wcześniej. Takie
właśnie są skutki spotkania z Bożym miłosierdziem. Nasza wdzięczność za to, co Jezus dla nas uczynił,
skłania nas do wierniejszego kroczenia za Nim. Kruszy nasze serca i pomaga stawać się bardziej miłosiernymi w stosunku do innych. Otrzymujemy też łaskę mocniejszego opierania się pokusom. Czy chciałbyś przeżyć tego rodzaju spotkanie z Jezusem? Jest ono na wyciągnięcie ręki! Słowa wypowiedziane
przez Jezusa do kobiety cudzołożnej są mniej więcej tymi samymi słowami, które kapłan wypowiada do
nas na spowiedzi: „I ja odpuszczam tobie grzechy”. Nawet jeśli czujesz, że inni cię potępili, nawet jeśli
sam siebie potępiasz, to Jezus cię nie potępia. On ci przebacza. On cię zbawia. W ciągu następnych
dwóch tygodni skorzystaj z okazji do spowiedzi w swojej parafii lub innym kościele. Pozwól miłosierdziu
Jezusa uwolnić cię od grzechów. A następnie przez wszystkie dni dzielące nas od Wielkanocy dziękuj
Mu za to, że tak bardzo cię umiłował. Niech ta wdzięczność pomoże ci coraz wierniej kroczyć za Zbawicielem – i być miłosiernym wobec innych, tak jak On jest miłosierny wobec ciebie. „Jezu, dziękuję Ci za
Twoje nieskończone miłosierdzie!”
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Bierzemy odpowiedzialność za popełnione przez siebie zło, wiedząc, że rani
ono nie tylko nas samych, ale także
tych, z którymi żyjemy, podobnie jak
popełnione przez nich zło rani nas.
Doświadczając boleśnie tego, że bynajmniej nie jesteśmy wzorem dla całego
świata, powierzamy się Bożemu Miłosierdziu, które podnosi, uzdrawia i przywraca nam godność dzieci Bożych.
Taka modlitwa uczy nas ufności do
Boga. Pomaga nam zobaczyć, że
w walce o dobro, zgodę i miłość w naszych rodzinach i wspólnotach nie jesteśmy osamotnieni ani zdani na własne siły. Dotykające nas na co dzień zło i grzech każą
nam wołać o Boże Miłosierdzie – o ten rodzaj miłości,
który ujawnia się w zetknięciu z ludzką biedą. Modląc
się koronką, umacniamy w sobie wiarę w to, że Bóg
nas nie zostawi, że będzie nas prowadził i wspierał
nasz trud – ponieważ jest miłosierny.

...I  CAŁEGO ŚWIATA

Koronka nie pozwala nam jednak zatrzymać się na
sobie i własnych problemach. Prowadzi nas dalej.
Każe nam modlić się nie tylko o miłosierdzie dla siebie
i dla tych, których kochamy, ale dla wszystkich – i to
dosłownie „dla całego świata”.
Są to już zawrotne wysokości. Ja, szary człowiek,
zmagający się na co dzień ze swoją własną nędzą,
mogę modlić się za cały świat i – zdaniem św. Faustyny – zaprasza mnie do tego sam Jezus, który
przecież dokładnie wie, kim jestem i na co mnie stać!
Ten, kto bierze do ręki koronkę, ma szansę odkryć
swoją wielką godność, daną mu przez Boga – a także
od razu odpowiedzieć na ten dar poprzez uczynek
miło-sierdzia, jakim jest modlitwa za żywych o umarłych. Odwołując się w koronce do miłosiernej miłości
Boga danej nam w Jezusie, nie musimy już czuć się
bezradni i sfrustrowani wobec zalewu zła. Wiemy, co
mamy robić. Na mocy powszechnego kapłaństwa
wiernych, otrzymanego na chrzcie, stajemy wobec
Boga i wstawiamy się za światem, łącząc swoje zmagania o dobro z jedyną Ofiarą Jezusa Chrystusa – tą
Ofiarą, którą kapłani obdarzeni sakramentem święceń
uobecniają dla nas podczas każdej Mszy świętej. Na
koniec koronki, przez słowa: „Święty Boże, Święty
Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad
całym światem”, uświadamiamy sobie raz jeszcze
wielkość Boga i naszą własną małość. Stajemy przed
Nim w prawdzie i pokorze, ufni, że Jego miłosierdzie
jest w stanie podźwignąć nas samych i cały świat.
Odmawiana świadomie, nie „odklepywana”, koronka, przypomina nam, czym jest Miłosierdzie Boże i jak
ono działa. Kształtuje w nas postawę ufności wobec
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Boga i miłości wobec bliźnich. Uczy
wytrwałości i pokory. Nic dziwnego, że
w objawieniach św. Faustyny z koronką
związane są wielkie obietnice Jezusa:
„Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie moje ogarnie je w życiu,
a szczególnie w śmierci godzinie” „Przez
odmawianie tej koronki podoba mi się
dać wszystko, o co mnie prosić będą (...)
Gdy tę koronkę przy konających odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem a duszą konającą nie jako Sędzia sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel miłosierny”
a także zapewnienie: „Przez odmawianie
tej koronki zbliżasz ludzkość do mnie”.

NIE TYLKO O  GODZINIE 15.00

W wielu naszych kościołach przyjął się zwyczaj
odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego o godzinie 15.00, w połączeniu z godziną Miłosierdzia. Przemawiają za tym względy praktyczne, a także fakt, że
dekretem Penitencjarii Apostolskiej z 12 stycznia
2002 roku za pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem
(niekoniecznie wystawionym) można otrzymać odpust
zupełny. Gdy dodamy do tego jeszcze wartość wspólnej modlitwy, to z pewnością udział w takich nabożeństwach jest cenny i przynosi dobre owoce. Pamiętajmy
jednak, że w objawieniach św. Faustyny Koronka do
Miłosierdzia Bożego nie jest związana z żadnym konkretnym miejscem ani czasem. Sama Faustyna modliła się nią o różnych porach i w różnych miejscach
w klasztorze, w szpitalu, w ogrodzie. Co więcej, chociaż w momencie objawienia godziny Miłosierdzia
Faustyna znała już koronkę, Pan Jezus nie wymienił
jej wśród form zalecanych do odmawiania o godzinie
15.00, zalecając w tym czasie Drogę Krzyżową, nawiedzenie Najświętszego Sakramentu lub krótką
modlitwę w ciszy. Oznacza to dla nas, że możemy
modlić się koronką zawsze i wszędzie, a jeśli decydujemy się modlić nią o godzinie 15.00, dobrze jest
poprzedzić ją krótką modlitwą, w której zwracając się
wprost do Jezusa, podziękujemy Mu za dar zbawienia
i odwołując się do Jego miłosierdzia, poprosimy o łaski dla siebie i innych.
Miłosierdzia Bożego nie da się zamknąć w kilku
praktykach czy w określonej godzinie. Sięga ono samej istoty Boga, Jego dobroci i bezinteresownej miłości, z którą wychodzi nam naprzeciw, pragnąc przemieniać nas na swój obraz. Potrzebujemy wprawdzie
pewnych form kultu, jednak ich wartość mierzy się
przede wszystkim tym, na ile znajdują one potwierdzenie w naszym życiu – na ile przemieniamy się
wewnętrznie w duchu tej miłości, która została nam
dana.
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„Dla człowieka wierzącego istotne jest przede wszystkim to, że Całun to zwierciadło Ewangelii. Refleksja nad Całunem każe bowiem uświadomić sobie, że widniejący na nim wizerunek jest tak ściśle związany z tym, co Ewangelie opowiadają o męce i śmierci Jezusa, że każdy człowiek wrażliwy, kontemplując
go, doznaje wewnętrznego poruszenia i wstrząsu. Kto zbliża się do Całunu, zdaje sobie też sprawę, że nie
skupia on ludzkich uczuć na sobie, ale odsyła do Tego, któremu ma służyć zgodnie ze zrządzeniem miłościwej Opatrzności Ojca. Należy zatem zachować świadomość wielkiej wartości tego wizerunku, który
wszyscy mogą oglądać, ale którego tajemnicy nikt jak dotąd nie potrafi wyjaśnić. Każdego człowieka myślącego pobudza on do głębokiej refleksji i może nawet wpłynąć na zmianę jego życia.”
Jan Paweł II

Dziękuję Ci Boże za Twoją miłość

Wspólnota parafialna pw. św. Mikołaja gościła siostrę Annę Krogulską ze Stowarzyszenia Misjonarzy
Świeckich, która podjęła się przeprowadzenia rekolekcji wielkopostnych dla naszej młodzieży z gimnazjum,
szkoły zawodowej i liceum. Były również głoszone katechezy w kościele na Mszach św. o godz. 9.00 i 18.00.
Wspólnie odmawiana Koronka do Bożego Miłosierdzia. Tematem przewodnim rekolekcji był Całun Turyński – Boskie autoportrety. Na godzinę Miłosierdzia Bożego przychodzili również podopieczni Sióstr De
Notre Dame, aby uczestniczyć wraz z siostrami i wychowawcami w katechezach. Świadectwo wiary i sposób głoszenia miłości Boga do nas ludzi przekazany przez Siostrę Misjonarkę Świecką zapadł wszystkim
głęboko w sercu.
ks. Józef Siemasz

Kalendarium najważniejszych wydarzeń w naszej parafii

7-10 kwietnia – parafialne rekolekcje wielkopostne
12 kwietnia – miejska Droga Krzyżowa
21 kwietnia – Zmartwychwstanie Pańskie
3 maja – uroczystość NMP Królowej Polski
25 maja – święcenia prezbiteratu diakonów: Tomasza
Kowalczuka i Wojciecha Przyborowskiego w Świdnicy
i Gorzowie Wielkopolskim

26 maja – uroczystość I Komunii św.
26 maja – Msza św. prymicyjna ks. Tomasza
2 czerwca – rocznica I Komunii św.
2 czerwca – Msza św. prymicyjna ks. Wojciecha
13 czerwca – uroczystość Bożego Ciała
7 września – Festyn Rodzinny

Niedziela, 14 kwietnia Niedziela Palmowa

Jednym ze sposobów przybliżenia sobie męki Jezusa jest próba postawienia się na Jego miejscu.
Najpierw Jezus został zdradzony pocałunkiem przez jednego ze swoich Apostołów. Czy do ciebie także
ktoś uśmiechał się w oczy, a poza oczami świadomie robił ci krzywdę? Czy kiedykolwiek ktoś z twoich
najbliższych przyjaciół opuścił cię w trudnej chwili? Czy kiedykolwiek próbowano zniszczyć twoją reputację poprzez kłamstwa i fałszywe oskarżenia? Czy byłeś obiektem złośliwych żartów i szyderstw, które
naprawdę bolały?
Czy którekolwiek z tych doświadczeń było miłe? Oczywiście nie. Czy zraniło cię głęboko? Prawdopodobnie tak. Czy czułeś się wściekły, poniżony, obrażony? Z pewnością. Czy miałeś ochotę odpłacić tym
samym? Niewykluczone. Gdyby Jezus podczas męki choć przez ułamek sekundy żywił w sobie urazę
czy złość, nie byłby w stanie nas zbawić. Wszystko byłoby stracone. Ale tak się nie stało. Doznając
straszliwych katuszy z rąk ludzi, ani na chwilę nie przestał ich kochać. Poprzez tę całą gehennę, tak
niesprawiedliwą, Jezus zachowywał się jak baranek prowadzony na zabicie. Nie bronił się. Nie oddawał
ciosów. Powiedział jedynie: „Ojcze, przebacz im”. Każdy z nas w jakimś momencie życia spotyka się z
fałszywym oskarżeniem czy zdradą. Prawdopodobnie większość z nas już to przeżyła. Słu-chając dziś
opisu męki Jezusa, postanówmy sobie okazać miłosierdzie tym, którzy nas zranili, wyśmiali, skrzywdzili, zdradzili czy zniszczyli nam reputację. Postanówmy też sobie nigdy więcej świadomie nikogo nie
niszczyć ani nie ranić. Rozważanie męki Jezusa w naturalny sposób budzi w nas poczucie smutku. To
boli, gdy widzimy Jezusa tak bardzo cierpiącego z rąk ludzi – także z powodu naszych grzechów. Patrząc
na krzyż, prośmy Boga, by pomógł nam przebaczać – tak jak uczynił to Jezus. „Panie, spraw, bym stawał
się do Ciebie podobny”.
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Seminarium Odnowy Wiary

W dniu 16 marca zgromadzili się w kościele św. Mikołaja uczestnicy Seminarium Odnowy Wiary. Z pewnością ten dzień przejdzie do historii jako ważny
i potrzebny. Plan spotkania przedstawiał się następująco. O godz. 10.00 została odprawiona Msza św.,
której przewodniczył ks. Piotr Ochoński. Następnie
uczestnicy wysłuchali konferencji, którą wygłosiła
Jadwiga ze wspólnoty Mocnych w Duchu w Łodzi. Po
konferencji została odprawiona medytacja poprowa-

dzona również przez naszych wyjątkowych gości.
Warto wspomnieć że członkowie naszej wspólnoty
zatroszczyli się o to by nie zabrakło słodkości. Więc
po medytacji wszyscy uczestnicy zebrali się na agape
do walki przy plebani. Po przerwie wraz z adoracja
Najświętszego Sakramentu została odnowiona modlitwa o uzdrowienie. Następne takie spotkanie wraz
z udziałem mocnych w Duchu z Łodzi w sobotę za
5 tygodni.
ks. Piotr Ochoński

Piękne świadectwo

Młodzież maturalna z naszego
L i c e u m Og ól n o kszta ł cące g o
w Świebodzicach odpowiedziała na
zaproszenie bpa Ignacego Deca,
biskupa świdnickiego, i udała się
na pielgrzymkę na Jasną Górę
w piątek 15 marca 2019 r. wraz

nauczycielami i katechetą ks. Piotrem Ochońskim. Z intencją w sercu uczestniczyli we Mszy św., której
przewodniczył bp Ignacy Dec, wysłuchali konferencji. W duchu pokuty przeżyli nabożeństwo Drogi
Krzyżowej na wałach Jasnogór-

skich. Wrócili od Matki naszej
z wielką radością i optymizmem
w sercu i przesłaniem zawartym
w homilii Księdza Biskupa o potrzebie ciągłego nawracania się pod
okiem Matki.
ks. Piotr Ochoński

12

„Głos św. Mikołaja”, nr 4(30), kwiecień 2019

Drogi Krzyżowa dla młodzieży
„Przyjacielu, po coś przyszedł?” (Mt 26, 50)
– to pytanie zadałem apostołowi, którego sam
wybrałem. Zadałem mu je przed moją Drogą
Krzyżową. Judasz był takim samym człowiekiem jak ty: miał rozum i wolną wolę. Jako wybrany przeze Mnie, czuł się kimś wyjątkowym,
ale jego myśli i chęci były zbyt mocno przywiązane do dóbr tego świata. Tobie postawię to
samo pytanie na końcu drogi krzyżowej, na której będę odpowiada« na nurtujące Cię pytania.

Stacja I
Zostałem skazany na śmierć
Miałem wtedy ponad trzydzieści lat, 181 cm wzrostu; byłem zdrowy i miałem dobrą kondycję fizyczną.
Nikt Mi nie udowodnił żadnej winy. Skazano Mnie na
śmierć dlatego, że jestem Synem Bożym i jedynym
Królem – i na ziemi, i w niebie. Uzurpujący sobie władzę nie mogli Mnie znieść, zaakceptować.
„Czego chcesz od nas, Jezusie, Synu Boży?
Przyszedłeś tu przed czasem dręczyć nas?” (Mt 8,
29) – pytały złe duchy ustami opętanych przez nich
ludzi, gdy przechodziłem obok nich. Kiedy Mnie zobaczyły, wiedziały, że zbliża się ich koniec, że moja
moc przekracza ich moce, że wkrótce ziemia przestanie być ich rajem. Przyszedłem, by pokonać szatana, abyś ty mógł doświadczyć czegoś innego niż
to, co proponuje on. Ja przepędzam złe duchy, które

walczą o ciebie. Nie skazuj Mnie na
śmierć, bo dostaniesz się pod władzę tych, którzy uczynią cię niewolnikiem. Tylko Ja proponuje i mogę
dać ci wolność.

Stacja II
Nałożyli Mi na ramiona
patipulum
Ta poprzeczna belka krzyża ważyła około 50 kilogramów i była długa na 2 metry. To tak jak bym ciebie
wziął na ramiona i niósł pod górę, ratując z niebezpieczeństwa. Moje plecy były rozszarpane przez bicze – całe spływały krwią. Twój ciężar wciskał moją
tunikę w rany.
„Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć
życie wieczne?” (Mk 10,17) – zapytał Mnie bogaty
młody człowiek. Był on szanowanym obywatelem,
przestrzegał prawa i przykazań, dbał o swą edukację
i reputację, miał swój styl. Obserwował Mnie, korzystał z moich nauk – bo je przeanalizował i dostrzegł
w nich sens. Zapragnął więc być jeszcze lepszy,
niż był – chciał być doskonały. Ale moja odpowiedź
zaskoczyła go. Gdy zaleciłem mu, by wszystko, co
posiada, sprzedał, a pieniądze rozdał ubogim i podążył za Mną – odszedł zasmucony. Nie takiej propozycji się spodziewał – nie aż tak radykalnej. Ale

Niedziela, 21 kwietnia Zmartwychwstanie Pańskie

Kiedy jesteśmy chorzy, biegniemy do lekarza. Kiedy są wyprzedaże, biegniemy do galerii handlowych.
Kiedy nasz maluch się przewraca, biegniemy mu na ratunek. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam, że Piotr
i Jan także biegli. Pobiegli do grobu Jezusa w Niedzielę Wielkanocną, słysząc od Marii Magdaleny, że
nie ma tam Jego ciała. W Ewangelii wielu ludzi spieszyło na spotkanie Jezusa. Byli to między innymi:
setnik rzymski, człowiek opętany przez złego ducha, kobieta cierpiąca na krwotok, a także trędowaty,
kobieta cudzołożna, celnik Zacheusz, matka opętanego dziecka, bogaty młodzieniec i niewidomy Bartymeusz. A nie zapominajmy też o tych wszystkich ludziach, którzy tłoczyli się przy Jezusie w każdej miejscowości, do której przybywał.
Jezus powiedział kiedyś: „Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie; do takich bowiem
należy królestwo niebieskie”. Powiedział również: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”. A także: „Tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę”. Zaproszenie jest skierowane do wszystkich. Nie ma żadnych warunków, żadnych zobowiązań. Jezus pragnie,
aby każdy przyszedł do Niego. Dziś, kiedy świętujemy najbardziej doniosłe wydarzenie w historii ludzkości, przyjmij zaproszenie Jezusa. Pobiegnij do Niego. Niech nie powstrzy-muje cię poczucie własnej
niegodności. Biegnij, by przyjąć Jego nieskończone miłosierdzie. Biegnij, by przyjąć Go jako Chleb Żywy
we Mszy świętej. Gdy Piotr i Jan przybiegli do grobu, ich serca napełniły się nadzieją. W dzisiejszą Niedzielę Wielkanocną i my także złóżmy nadzieję w Tym, który „zasiada po prawicy Boga”. Jeśli pobiegniemy do Jezusa, znajdziemy Go. On zmartwychwstał. On żyje. I chce nam pomagać, tak jak pomagał tym
wszystkim, którzy do Niego przychodzili. „Panie, wierzę, że Ty zmartwychwstałeś. Dziękuję Ci za to, że
przyzywasz mnie do siebie”.
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innej drogi do pełnego szczęścia, do pełnej radości
– nie ma. Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem. Pójdź
za Mną, a sam się o tym przekonasz.

Stacja III
Upadam pod ciężarem krzyża

Droga jest kamienista, nierówna – nie ułatwiało mi
to niesienia belki. Potknąłem się i upadłem. Najpierw
na kolana, potem na twarz – bo ramiona miałem
przywiązane do belki, to uniemożliwiało Mi jakąkolwiek asekurację.
„Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem”(Mt 4,3) kusił Mnie szatan
na pustyni, gdy byłem bardzo głodny. Przez czterdzieści dni i nocy nic nie jadłem. Przez czterdzieści dni
i nocy pościłem i modliłem się, zanim podjąłem walkę
o ciebie. Ho/poczynała się walka na śmierć i życie –
o twoje życie wieczne. Zły wiedział, że stawka jest
lak wysoka, więc atakował całą swą mocą. Modlitwa
i post dają ogromną siłę, ale po czterdziestu dniach
w końcu odczułem głód. Jednak nie zamieniłem kamieni w chleb (chociaż mogłem to zrobić) z szatanem się nie dyskutuje. Nigdy nie zgadzaj się na propozycje złego, zawsze go przepędzaj. On doskonale
zna twoje słabości, potrzeby, pragnienia i wykorzysta
każdą| sytuację, byś był jego. Gdy jesteś spragniony,
usłyszysz pokusę: „Napij się piwa, wina czy innego
alkoholu. A dlaczego nie miałbyś spróbować narkotyków; jesteś przecież człowiekiem i nic co ludzkie nie
powinno być ci obce – zapal papierosa. Jesteś głodny i masz ochotę na mięso – jedz, nieważne, że jest
piątek. Przecież pracujesz, uczysz się – musisz mieć
dużo siły. Po co ci post, po co gotować coś specjalnego, postnego...?”. Na takie pokusy odpowiadaj tak,
jak Ja odpowiedziałem: „Nie samych chlebem żyje
człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust
Bożych” (Mt 4,4). Ja jestem Słowem Życia.

Stacja IV
Spotykam swoją Mamę

Było to trudne, bardzo bolesne spotkanie. Zobaczyłem, jak płacze moja ukochana Mama– kobieta,
która nosiła Mnie w swym łonie i karmiąc siebie, karmiła Mnie. Urodziła Mnie w bardzo trudnych warunkach – w nocy, w grocie, wśród zwierząt. Opiekowała
się Mną i starała się, abym miał dobre dzieciństwo.
Byłem Jej posłuszny i chciałem Ją chronić, tak by
nikt nie sprawił Jej bólu. Ale mój Ojciec zdecydował
inaczej – moja Mama doczekała na ziemi godziny,
gdy szedłem na Kalwarię, na której Mnie ukrzyżowano. Cierpiała ogromnie, będąc świadkiem konania
i śmierci swego Syna. Była tam ze względu na ciebie
– abyś nigdy nie był sam.
Moja Mama też zadała Mi pytanie: „Synu, czemuś
nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca
szukaliśmy Ciebie” (Łk 2,48). Miałem wtedy 12 lat
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i zamiast wracać z pielgrzymki wraz z Nią i Józefem,
moim opiekunem, zostałem w świątyni, w Jerozolimie. Ale to nie było nieposłuszeństwo – Ja zostałem
w domu mojego Ojca. Uczeni w Piśmie potrzebowali
wskazania, że chcąc odpowiedzieć na moje pytania,
muszą więcej się modlić i mocniej wierzyć. Wróciłem
z moją Mamą do domu. Uczonym w Piśmie Jej nie
zostawiłem, ale tobie Ją dałem na Kalwarii. Czy rozmawiasz z Nią modląc się na różańcu, który ci dała?
Nie obrażaj Jej, ale Ją kochaj, broń Jej czci – bo jest
Najświętsza. Dałem ci Ją tobie – i oby Mnie kiedyś
nie zapytała z bólem serca: „Czemuś mi to uczynił,
Synu...?”.

Stacja V
Szymona z Cyreny zmuszono,
by pomógł Mi dźwigać krzyż

Upadając, uderzałem o ziemię najpierw kola
nami; lewe miałem tak uszkodzone, że tę lewą nogę
mogłem tylko ciągnąć. Ulżyj mi czasem w niesieniu
krzyża.
„Czy nie ja, Panie?” (por. Mt 26, 25) – pytali Mnie
apostołowie, gdy im oznajmiłem, że jeden z nich Mnie
zdradzi. Było to podczas Ostatniej Wieczerzy, kiedy
to ustanowiłem sakramenty Eucharystii i kapłaństwa.
Obdarowałem ich wielkim przywilejami – najwięk
szymi, jakie człowiek może mieć na ziemi. Zadawali to pytanie, bo nie byli pewni ani swoich uczuć do
Mnie, ani swojej wiary. Przez trzy lata byłem z nimi,
nauczałem ich; widzieli moje cuda, chodzili ze Mną –
byli szczęśliwi. Wiara to dar w glinianych naczyniach
– uważaj, abyś się nie przewrócił. Zdobywaj ja. Proś
Ducha Świętego, by ją w tobie pomnażał. Jesteś
chrześcijaninem. Także i ty – tak jak apostołowie –
będziesz miał swój czas na danie świadectwa, i pros
Ojca byś go wygrał.

Stacja VI
Weronika ociera Mi twarz

Zostawiłem ci moje Oblicze. Nie musisz Mnie prosić, jak Filip, bym pokazał ci swego Ojca, bo Ja i Ojciec jedno jesteśmy.
„Poprzysięgam Cię na Boga żywego, powiedz
nam: Czy Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży?”(Mt 26, 63) —
zapytał Mnie arcykapłan Kajfasz. Satysfakcjonowała
go każda odpowiedź. Gdybym powiedział: „Nie” zaprzeczyłbym sobie, czyli Prawdzie. I mieliby podstawy do negowania Prawdy. Bo nie takiego Mesjasza oczekiwali. Nie oczekiwali Mesjasza ubogiego,
pochodzącego z Nazaretu, otoczonego nieuczonymi
apostołami i tłumami ludzi głodnych Jego nauk, obywającego się bez armii, gardzącego pieniędzmi, pozycją społeczną czy zaszczytami ziemskimi. Arcykapłan wiedział, że jeśli odpowiem: „Tak, jestem Synem
Bożym”, będzie miał podstawę, by skazać Mnie na
śmierć – bo uzna tę odpowiedź za bluźnierstwo.
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Czy ty mówisz „tak, tak; nie, nie” – jak nauczałem?
Pamiętaj, że „co nadto jest, od Złego pochodzi”
(Mt 5, 37). Odpowiedz sobie na pytania: „Czy znasz
moje oblicze? Czy wierzysz w moją obecność
w tabernakulum? Czy karmisz się moim ciałem podczas Eucharystii? Czy rozmawiasz ze Mną w ciągu
dnia?”. Pytam nie po to, by cię osądzić czy skazać,
ale po to, byś zrozumiał, jak żyć, by móc z pełną odpowiedzialnością powiedzieć: „Jestem katolikiem
i chcę nim być”.

Stacja VII
Jestem coraz słabszy i upadam
pod ciężarem krzyża po raz drugi
Podczas upadków najbardziej bolała Mnie rana,
jaką miałem na prawym ramieniu: zupełnie zdarta
skóra, zniszczone mięśnie – odsłonięty splot nerwowy. Powodowało to ogromny ból... Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, jest przecież napisane:”
Aniołom swoim rozkaże o tobie, a na rękach nosić
cię będą byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień” (Mt4, 6) – kusił zły duch, postawiwszy Mnie na
narożnik świątyni.
Nie zdołasz obronić się przed złym duchem sam,
beze Mnie. Broń się mną od przewrotności szatana.
Jest inteligentny i potrafi wykorzystać każdą twoją
słabość, Wykorzysta każdy fragment nieuformowanego twojego sumienia i woli., każdą sytuację, czy
okoliczność. Nigdy nie zgódź się na to, by do cze
gokolwiek cię zmusił. On wie, że jesteś dla Mnie bezcenny, więc nie ustanie w kuszeniu: „Jesteś młody,
więc korzystaj z życia – jedz, pij, szalej na drodze,

przekraczając dozwoloną prędkość jazdy, oglądaj
porno i uprawiaj seks z kim chcesz i jak chcesz; baw
się jak chcesz, graj, rób co chcesz. I nie obawiaj się
Boga, bo przecież On jest miłosierny – zawsze można się wyspowiadać...”. Źle ci doradza. Jeśli go posłuchasz, staniesz się jego niewolnikiem a więc nie
będziesz mógł robić tego, co będziesz chciał... Przepędzaj złego ducha słowami: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego” (Mt 4, 7).

Stacja VIII
Także podczas Drogi Krzyżowej
nauczam
Bardzo chciałem sam donieś krzyż na wzgórze
czaszki, ale upadki coraz bardziej mnie osłabiały.
Upadłszy po raz kolejny, zauważyłem płaczące kobiety. Płakały one nade Mną. Wstałem by zareagować. Ja wiedziałem na czym polega moja misja,
dlatego szybko wyjaśniłem im, że to nie nade Mną
powinny płakać.
„A Ty co mówisz?” (J 8,5) – zapytali Mnie fa
ryzeusze, postawiwszy przede Mną kobietę pochwyconą na cudzołóstwie. Prawo Mojżeszowe nakazywało taką kobietę ukamienować; faryzeusze spodziewali się, że moja odpowiedź na to ich pytanie będzie
sprzeczna z Prawem, co da im powód do oskarżenia
Mnie. Niektórzy mieli już w rękach kamienie, by tę
kobietę zabić, chociaż sami z nią cudzołożyli. Wykazałem tę ich perfidię, a kobietę ocaliłem od śmierci.
Nie potępiłem jej, ale ją upomniałem, by więcej nie
grzeszyła. Ciebie także ocalę, z każdej opresji, nie
bój się – tylko przyjdź do Mnie.

Niedziela, 28 kwietnia Niedziela Miłosierdzia Bożego

Działo się tak niemal za każdym razem, gdy Bóg objawiał siebie. Jan zobaczył w wizji zmartwychwstałego Jezusa i ze strachu „padł jak martwy”. Izajasz ujrzał majestat Boga i zawołał: „Biada mi! Jestem
zgubiony!”. Ezechiel zobaczył Boga przychodzącego na obłokach w otoczeniu ognistych kół i upadł na
twarz przejęty lękiem. Nawet bardziej „zwyczajne” objawienia świętości Boga wywoływały podobny skutek. Piotr upadł na kolana i zawołał: „Wyjdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny”, po tym jak
Jezus w cudowny sposób zapełnił rybami jego sieć. Są to dramatyczne sceny, ale jeszcze bardziej dramatyczne jest to, co wydarzyło się po nich. Do omdlałego z trwogi Jana Jezus powiedział: „Przestań się
lękać!”, a następnie przekazał mu przesłanie do Kościołów. Izajasz został oczyszczony z grzechów
i powołany przez Boga na proroka. Widząc Ezechiela leżącego twarzą do ziemi, Bóg poleci! mu wstać,
gdyż chciał do niego mówić. A Jezus powiedział do Piotra: „Nie bój się”, i powołał go na swego ucznia.
W każdej z tych historii Bóg pokazywał jasno, że ani grzeszność, ani śmiertelność człowieka nie są dla
Niego przeszkodą. Koncentrował się głównie na dziele, które chciał mu powierzyć do wykonania. Tak
wyglądało Boże działanie w czasach biblijnych i tak wygląda dzisiaj. Miłosierny Bóg przebacza nam
nasze grzechy, oczyszcza sumienia i koi lęki. Patrzy również ze smutkiem na grzeszny, pogrążony
w mroku świat i posyła nas do niego jako swoich przedstawicieli.
Przestań się lękać! Dziś Jezus wypowiada te słowa do ciebie. Nie obawiaj się Boga. On kocha cię
i przebacza ci twoje grzechy. Nie bój się też przekazywać Jego miłosierdzia ludziom, których masz wokół
siebie. Przebaczaj im tak, jak tobie przebaczono. Pozwól im zobaczyć w tobie miłosierne oblicze Boga.
„Jezu, spraw, by dobra nowina o Twoim miłosierdziu rozeszła się dziś po całym świecie!”
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Stacja IX
Upadam na Drodze Krzyżowej
po raz ostatni

Najbardziej okaleczoną miałem twarz. Bili Mnie
po niej pięściami, kijem, wyrywali Mi włosy z brody,
złamali Mi nos. Podczas upadków dotykałem ustami
ziemi a ciernie z kolczastego czepca, który miałem
na głowie, kaleczyły Mi skronie, a belka wgniatała te
ciernie jeszcze głębiej – w 50 miejscach przekłuły Mi
żyły i tętnice.
Szatan nigdy się nie poddaje. Pokazał Mi wszystkie królestwa świata i powiedział: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon” (Mt 4, 9).
Kariera, sława, pieniądze, władza – to właśnie jest
jego świat. Mogą być twoje ale musisz się mu pokłonić. Czy masz silną wolę, by powtórzyć za Mną: „Idź
precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Panu, Bogu
swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu
służyć będziesz” (Mt 4,10)? Zapamiętaj i te słowa:
„Nikt nie może dwóm panom służyć” (Mt 6, 24).
W świecie, w którym panuje zły i wypełnia się jego
polecenia, mnie Boga nie ma. Musisz wybrać.

Stacja X
Obnażyli mnie z szat

Najpierw ściągnęli ze Mnie grubą szatę wierzchnią,
a potem tunikę. Odrywali materiał od moich ran wraz
ze skrzepami krwi. Powodowało to taki ból, jakiego
nie jesteś w stanie sobie wyobrazić. Żołnierze postanowili nie dzielić mojej tuniki, bo była ładnie utkana
– każdy miał nadzieję, że to jemu się ona dostanie.
„Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat
wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy?”
(Mt 18, 21) – zapytał Mnie Piotr Apostoł. „Nie mówię
ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem
razy” (Mt 18, 22) odpowiedziałem. Nie znaczy to, że
masz być naiwny, że masz dawać się wykorzystywać, ale – dla własnego dobra – nie powinieneś chować w sercu urazy. Mój Ojciec, który jest w niebie,
jest także twoim Ojcem także tego, kto wyrządził ci
krzywdę. Ojciec będzie wiedział, co zrobić. Zaufaj,
pozwól Mu być między wami sędzią – tylko On jest
sędzią sprawiedliwym.

Stacja XI
Przybijają Mnie do krzyża

Najpierw przybili Mi ręce do belki poziomej i wciągnęli Mnie na belkę pionową, a potem przebili lewą
moją stopę, nałożyli na nią prawą – i obie przybili jednym gwoździem do belki pionowej.
[Ręce były przybite między kośćmi nadgarstka do
poprzecznej belki krzyża (patibulum) na ziemi. Następnie belka była mocowana do pala pionowego
(stipes). Gwóźdź wbijano w przegub, gdzie znajduje się struktura kostna wystarczająca do utrzymania
ciężaru ciała.]
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„Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki
i narodzić się?” (J 3,4) – zapytał Mnie dostojnik żydowski, faryzeusz Nikodem. Przyszedł do Mnie nocą
i prosił, abym wyjaśnił mu kilka spraw. Zawsze jestem
gotowy do rozmowy z tobą. Możesz przyjść kiedy
chcesz – czekam na ciebie. Wytłumaczę ci tak, że
zrozumiesz. Wystarczy słuchać. Jesteś ochrzczony
– a więc powtórnie narodzony – jesteś dzieckiem Bożym. Czy cenisz sobie ten zaszczyt? Przystępujesz
do sakramentu spowiedzi. Jak wygląda twój rachunek
sumienia? A obietnica poprawy? A jej realizacja? Przyjąłeś bierzmowanie. Czy wiesz, jak wielką moc dał ci
ten sakrament? Uczestniczysz w Eucharystii. Czy
czujesz, co dzieje się w twoim sercu, gdy przyjmujesz
moje Ciało w Komunii Świętej? Twoje świadectwo wiary pomogło by innym uwierzyć, że jestem Miłością?

Stacja XII
W piątek 7 kwietnia 30 roku
o godzinie 15.00 umieram na krzyżu

Konanie na krzyżu jest niewypowiedziane bolesne. Co kilka minut unosiłem się nieco na przybitych
nogach, by złapać oddech. Umierałem zupełnie wycieńczony, cierpiałem ogromne pragnienie. Umierałem świadomie i dobrowolnie-z miłości do ciebie.
„Panie, czy mamy uderzyć mieczem?” (Łk 22, 49)
– zapytali apostołowie, gdy po zdradzie Judasza
chciano Mnie aresztować. Apostołowie byli silnymi
i odważnymi mężczyznami; Piotr nawet chwycił za
miecz. Może i ty poświęciłbyś życie w czasie wojny czy w czasie prześladowań, może skoczyłbyś
w ogień czy do wody, by ratować drugiego człowieka. Ale dawanie o Mnie świadectwa to nie jest jeden
gest czy chwila – to postawa życia. Nie żądam od
ciebie świadectwa na miarę męczeństwa. Kiedy zrozumiesz, czym jest Miłość, sam zapragniesz, by żyć
tylko dla Niej, by oddać za Mnie życie. Ale już teraz
wymagam od ciebie właściwej postawy – świadectwa
w każdy piątek. Przeżywaj ten dzień w sposób szczególny. Pomoże ci w tym post, wyciszenie, modlitwa,
sakrament spowiedzi. I upominaj innych – w porę,
nie w porę (2 Tm 4, 2) – tak jak i dziś to czynią moi
uczniowie, współcześni męczennicy. Czy należysz
do moich świadków, męczenników-współczesnych
bohaterów?

Stacja XIII
Moje martwe ciało zdjęto z krzyża

Zbliżał się szabat, więc trzeba było się spieszyć
z pogrzebaniem Mnie. Dla pewności ze nie żyje,
przebili Mi bok. Włócznia sięgnęła serca i wypłynęły
z niego krew i woda – świadectwo mojej śmierci.
„Które przykazanie w Prawie jest największe?”
(Mt 22, 36) – zapytali Mnie uczeni w Piśmie. Nie
przyszedłem znieść prawa – przyszedłem je wy-
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pełnić. Nie zniosłem Dziesięciu Przykazań Bożych
przekazanych ludziom na górze Synaj, aleje otuliłem
miłością: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym
swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem” (Mt 22, 37 – oto najważniejsze przykazanie.
Bóg jest jeden. Jego masz czcić, a nie bożki. Nie wolno ci wzywać Jego imienia nadaremno. Dzień święty
masz święcić.
Drugie z największych przykazań mówi: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”
(Mt 22,39). Zastanów się, czy chciałbyś, aby ktoś
sprawił ci przykrość, zdradził cię, okradł, obmówił
czy aby ci czegoś zazdrościł? Czy chciałbyś, aby
ktoś wyrządził krzywdę twoim bliskim, rodzicom, rodzeństwu, by cię ktoś uderzył, skaleczył odebrał ci
ukochaną osobę? I ty nie rób tego nikomu. Pamiętaj,
„co chciałbyś by ci inni czynili, ty im czyń”.

Stacja XIV
Złożyli moje ciało do grobu

Józef z Arymatei odstąpił Mi swój grób. Trochę
Mnie obmyto i owinięto w Całun.
„Panie, nie wiemy dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?” (J 14, 5) – zapytał Tomasz apostoł,
gdy oświadczyłem, że wkrótce ich opuszczę. Zanim
Mnie pojmano, apostołowie wiedzieli o Mnie mniej,
niż wiedziałeś ty przystępując do I Komunii świętej. Ty już wtedy wiedziałeś, że umarłem na krzyżu
i zmartwychwstałem, a więc nie musisz lękać się

Niedziela, 31 marca

śmierci – bo Ja ją pokonałem. Już wtedy wiedziałeś,
że śmierć to nie koniec życia, ale początek – początek życia wiecznego w domu Ojca. Pamiętaj: Już nikt
niczym nie może cię przestraszyć czy zaszantażować – masz zapewnione życie wieczne. Zmartwychwstałem. Kościół świętuje to moje zwycięstwo co tydzień – w niedzielę. Czy czekasz na ten dzień? Czy
chętnie spotykasz się ze Mną na Mszy Świętej? Czy
to spotkanie jest dla ciebie ważne?
Przyjacielu, po coś przyszedł? Otworzyłem
przed tobą swoje serce, obnażyłem swe umęczone ciało. Odpowiedziałem na wiele pytań. Już
dużo wiesz. Przyjacielu, po coś przyszedł? Ucałować Mnie jak Judasz, zdradzić Mnie przy najbliższej okazji – za pieniądze, sławę, władzę...?
Czym będziesz Mnie bił – kijem, pięścią...? W jaki
sposób poniżysz siebie, by był usłyszany chichot
diabla – oglądając porno, uprawiając seks, upijając się, biorąc narkotyki...? Przyjacielu, po coś
przyszedł? Nabrać sił, obmyć Mi twarz, obronić
Mnie przed uderzeniami, pomóc Mi nieść krzyż,
słuchać mojego głosu – pięknie żyć...? Przyjacielu, po cokolwiek przyszedłeś, będziesz szczęśliwy, jeśli dążenie do świętości stanie się twoją
pasją – pasją twojego życia.
„Całun. Boskie autoportrety”
Anna Krogulska

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 przykładzie 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 nawracania 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. Dlatego 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 oczekiwani przez Boga z otwartymi ramionami. „Ojcze, dziękuję Ci za to, że przyjmujesz mnie do domu”.
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Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK)

Ponad 100 tysięcy osób weźmie
w tym roku udział w EDK. Pójdą
nocą, w milczeniu, samotności lub
niewielkich grupach, każdy z nich
przejdzie pieszo jedną z kilkuset
tras liczących minimum 40 km.
Kolejny raz wyruszymy na EDK
ze Świebodzic. Rozpoczynamy 5
kwietnia o godz. 20.00 Mszą św. w
intencji uczestników EDK, która
odbędzie się w parafii św. Mikołaja.
Wyjdziemy na trasę św. Mikołaja.
W Ekstremalnej Drodze Krzyżowej chodzi o wyjście poza strefę
komfortu. Nocna wędrówka w trudnych warunkach, fizyczny i psychiczny wysiłek na granicy wytrzymałości, a czasem już poza nią,
dają pątnikom doświadczenie
przekroczenia siebie, swoich ograniczeń i przyzwyczajeń, a to prowadzi ich do prawdziwej, głębokiej
zmiany. Pomaga im otworzyć się
na Boga i drugiego człowieka.
Ekstremalna Droga Krzyżowa
czerpie z duchowości św. Franciszka – dużo ducha przy pełnym zaangażowaniu ciała. Odbywa się
zawsze w Wielkim Poście.
Podczas drogi krzyżowej obowiązuje zasada skupienia i milczenia. Uczestnicy mają ze sobą aplikację na smartfonach z opisem
trasy i śladem GPS. Ci, którzy nie
korzystają jeszcze z takich urządzeń mogą korzystać z przygotowanych map lub pójść z innymi
osobami. Z orientacją w terenie
muszą jednak sobie radzić sami.
Wszyscy są świadomi, że przejście Ekstremalnej Drodze Krzyżo-

wej odbywa się na własną odpowiedzialność. Lider nie zabezpiecza tras ani nie odpowiada za
bezpieczeństwo przejścia. Ekstremalna Droga Krzyżowa – od momentu zakończenia Mszy Świętej
– jest indywidualną i prywatną
praktyką duchową uczestników. Po
drodze zatrzymują się przy wyznaczonych stacjach drogi krzyżowej,
gdzie czytają specjalnie dla nich
przygotowane rozważania lub słuchają ich, korzystając z urządzeń
mobilnych. Wędrówka kończy się
zazwyczaj rano dotarciem w naszym przypadku do kościoła pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła.
– Na trasie czerwonej św. Mikołaja o długości 43 km, suma podejść 553 m., na którą wyjdziemy
będą m.in. wszystkie kościoły w
naszym mieście, ruiny kościoła św.
Anny, kościół św. Jadwigi w Mokrzeszowie, mauzoleum rodziny
Hochbergów koło zamku Książ,
krzyże przydrożne i krzyże pokutne
(5) – mówi Rysiek Stochła, lider
rejonu EDK Świebodzice.
Ekstremalna Droga Krzyżowa to
aktualnie jedna z najszybciej rozwijających się inicjatyw religijnych
na świecie. Korzysta z nowoczesnych technologii, a jednocześnie
stanowi powrót do korzeni chrześcijaństwa. Pierwsi chrześcijanie,
podobnie jak ludzie w XXI wieku,
nie mieli czasu w ciągu dnia, dlatego odprawiali mszę świętą w nocy.
I dla nich również praktykowanie
chrześcijaństwa było inwestycją w
nowe życie.

Pomysł na EDK zrodził się w
roku 2009 w środowisku duszpasterstwa akademickiego prowadzonego w Krakowie przez ks. Jacka
Stryczka. Był odpowiedzią na poszukiwanie dróg pobożności na
miarę XXI wieku i sposobem na
połączenie Ewangelii i nowoczesności przez ludzi, którzy chcą łączyć życie religijne z rodzinnym i
biznesowym.
Rozwojowi EDK sprzyjał ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, a uczestnikiem i promotorem wydarzenia
został również nuncjusz apostolski
w Polsce, abp Celestino Migliore.
Projekt wspiera także obecny arcybiskup metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Błogosławieństwa wszystkim uczestnikom udzielił papież Franciszek.
Obserwujcie nasz profil na Facebooku – EDK Świebodzice. Tam
znajdziecie aktualne informacje.
Warto zajrzeć na You Tube i pooglądać filmy z poprzednich edycji
EDK. Wiele z nich to prawdziwa
inspiracja.
Na naszą trasę można się zapisać przez Internet: www.edk.org.pl/
trasa-edk/2674 lub telefonicznie:
Rysiek 535 145 615, Justyna 698
730 383.
WYCHODZĄC NA EDK WIESZ
KIM JESTEŚ. NIE WIESZ KIM
BĘDZIESZ, KIEDY UKOŃCZYSZ
TRASĘ.
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sakrament bierzmowania

„Owocem zaś ducha jest miłość,
radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość dobroć, wierność, łagodność,
opanowanie” Ga 5, 22-23.
W dniu 26 marca 2019 r. biskup
ordynariusz udzielił sakramentu
bierzmowania młodzieży z parafii
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach:
1. Adamcewicz Marcin
2. Aletorowicz Seweryn
3. Bachman Martyna
4. Bednarczyk Alicja
5. Bęben Wiktoria
6. Boguś Arkadiusz
7. Brągiel Przemysław
8. Bronicki Maciej
9. Bydłowski Adam
10. Chruszcz Jakub
11. Czarnecka Kamila
12. Drabo Emilia
13. Dubina Zuzanna
14. Dulska Kamila
15. Dyjak Amelia
16. Fuja Dawid
17. Głód Agnieszka
18. Gniewek Martyna
19. Gregorczyk Paulina
20. Hałuszka Weronika

21. Janik Alicja
22. Jankiewicz Emil
23. Jankowska Julia
24. Jóźwik Marcin
25. Kacprzak Julia
26. Karbownik Bartłomiej
27. Klepek Szymon
28. Klimowicz Paulina
29. Kołaczek Tymoteusz
30. Kostrzewa Julia
31. Kot Sebastian
32. Krupa Michał
33. Kurgan Karolina
34. Kusiel Jakub
35. Laśkiewicz Wiktor
36. Luchowska Iga
37. Ludwinowska Aleksandra
38. Łyczba Julia
39. Matras Kamil
40. Mazur Michał
41. Mikoda Julia
42. Mostowa Zuzanna
43. Nieborak Olaf
44. Orkusz Alicja
45. Parkitna Emilia
46. Paszkowiak Krzysztof
47. Paź Karolina
48. Piękoś Magdalena

49. Pilarski Okawian
50. Piotrowska Amelia
51. Pochroń Dawid
52. Pochroń Kamila
53. Ptak Paulina
54. Rachwał Adrianna
55. Rajca Aleksandra
56. Ratuszniak Wiktoria
57. Rubnikowicz Weronika
58. Sierosławski Adrian
59. Sitkiewicz Julia
60. Smędra Natalia
61. Sorbian Anastazja
62. Stawiak Karol
63. Stypa Mikołaj
64. Sztebel Karol
65. Szydlik Kacper
66. Szymczak Klaudia
67. Ślusarczyk Piotr
68. Targosz Nicole
69. Tarkowski Adam
70. Turczańska Alicja
71. Wojnar Adrian
72. Wojtkiewicz Oliwia
73. Wojtyniak Damian
74. Wroński Bruno
75. Wzgarda Oliwia
76. Ziemnicki Cyprian
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Rekolekcje na Wielki Post
w parafii p.w. Mikołaja w Świebodzicach
6-10 kwietnia 2019 r.
o. Błażej Kurowski OFM – z diecezji opolskiej

Sobota 6.04.2019 r. Rozpoczęcie rekolekcji
Msza św. godz. 18.00
Niedziela 7.04.2019 r.
Msza św. godz. 7.30
Msza św. godz. 9.00
Msza św. godz. 10.15 – z udziałem dzieci
Msza św. godz. 11.30
Msza św. godz. 13.00
Gorzkie Żale godz. 17.00
Msza św. godz. 18.00
Poniedziałek 8.04.2019 r.
Msza św. godz. 9.00 kościół
Rekolekcje szkolne w SP nr 3
od godz. 10.50 kl. 1-3,
od godz. 11.45 kl. 4-6,
od godz. 12.45 kl. 7-8
Msza św. godz. 18.00 kościół
Wtorek 9.04.2019 r.
Msza św. godz. 9.00 kościół
Rekolekcje szkolne w SP nr 3
od godz. 10.50 kl. 1-3,
od godz. 11.45 kl. 4-6,
od godz. 12.45 kl. 7-8
Msza św. godz. 18.00 kościół

Środa 10.04.2019 r. Zakończenie rekolekcji
godz. 9.00 Msza św.
godz. 10.30 Msza św. dla dzieci
godz. 12.00 Msza młodzież
godz. 18.00 Msza św.
Spowiedź św. Wielkopostna – środa 10.04.2019 r.
godz. 8.00-9.00
godz. 16.30-18.00

Spowiedź
Wielkopostna
Spowiedź św.
św. Wielkopostna
w wDEKANACIE
ŚWIEBODZICE
DEKANACIE ŚWIEBODZICE
PARAFIA

DZIEŃ SPOWIEDZI

GODZINA SPOWIEDZI

PIOTRA I PAWŁA
ŚWIEBODZICE

3.04.2019
Środa

8:00-09:00
16:30-18:00

ŚW. MIKOŁAJA
ŚWIEBODZICE

10.04.2019
Środa

8:00-09:00
16:30-18:00

NMP KRÓLOWEJ
POLSKI
ŚWIEBODZICE-CIERNIE

20.03.2019
Środa

9:00-9:30
16:30-17:30

ŚW. FRANCISZKA
ŚWIEBODZICE

1.04.2019
Poniedziałek

9.00-10.00
16:30-18:00

ŚW. BRATA ALBERTA
CHMIELOWSKIEGO
ŚWIEBODZICE

2.04.2019
Wtorek

8:00-9:00
16:30-18:00

ŚW. MICHAŁA
ARCHANIOŁA
DOBROMIERZ

9.04.2019
Wtorek

8:30-9:00
15:30-18:00

ŚW. JADWIGI
MOKRZESZÓW

13.04.2019
Sobota

8.00-9.00
17.00-18.00

Michałowa poleca

PASZTET Z NATKĄ

Składniki:
10 jajek kurzych, ugotowanych na twardo,
2 jajka surowe,
2 pory,
0,5 pęczka natki pietruszki,
3 łyżki masła,
3 łyżki bułki tartej,
szczypta suszonego rozmarynu,
szczypta zmielonej gałki muszkatołowej,
sól i pieprz do smaku.

Przygotowanie:
Pory oczyścić, umyć dokładnie pod bieżącą wodą,
po czym pokroić w krążki i poddusić na rozgrzanym

maśle. Ugotowane jajka obrać, pokroić w średnią
kostkę. Wymieszać z porami, posiekaną natką pietruszki, surowymi jajkami i bułką tartą. Masę doprawić
solą, pieprzem, rozmarynem i gałką muszkatołową.
Małą foremkę keksową wysmarować masłem i wysypać bułką, napełnić przygotowaną masą, wyrównać
wierzch. Piec w temp. 185 stopni, 35-40 minut.
Rada:
Natkę można zastąpić szczypiorkiem, a do masy
dodać kilka łyżek startego sera żółtego – wtedy pasztet będzie miał ostrzejszy smak.
Smacznego!
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Poniedziałek 1.04.2019 r.
godz. 700
godz. 900 + Teresa Molęda (21 r. śm.)
godz. 1800 + Kazimierz Sztorc (10 r. śm.)
Wtorek 2.04.2019 r.
godz. 700
godz. 900 + Zygmunt (28 r. śm.) + zm. z rodziny
godz. 1800 + Maria Koza (1 r. śm.)
Środa 3.04.2019 r.
godz. 700
godz. 900 + Władysław Przybycień (11 r. śm.)
godz. 1800 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze Boże błog. opiekę Matki Bożej, zdrowie
dla Małgorzaty
Czwartek 4.04.2019 r. I czwartek miesiąca
godz. 700
godz. 900 + Wanda Krajewska (4 r. śm.) o łaskę życia w nie
bie (od córki z zięciem, wnuków i prawnuków i przyjaciół)
godz. 1800 Do Bożej opatrzności o potrzebne laski
zdrowie dla wnuków: Łukasza i Marka z ok. urodzin
oraz ich rodziców: Teresy i Mariana
Piątek 5.04.2019 r. I piątek miesiąca
godz. 700 + Danuta Pędzisz (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Regina, Władysław Sasal o pokój duszy
godz. 1800 W int. zm. z rodziny + Dworakowskich,
Sulikowskich i Ugilsów
Sobota 6.04.2019 r. I sobota miesiąca
godz. 700 + Michał Kowalski (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 Intencja wynagradzająca Niepokalanemu
Sercu Maryi
godz. 1800 + Andrzej, + Józef Jakubów (od córek,
siostry i Mamy)
V Niedziela Wielkiego Postu 7.04.2019 r. Rekolekcje
parafialne
godz. 730 + Adela Węgłowska, + Jan, + Leonard,
+ Franciszek, + Petronela, + Paweł
godz. 900 + Beata Krynicka (3 r. śm.)
godz. 1015 D Bożej opatrzności o potrzebne łaski
zdrowie i błog. Boże dla Michała z ok. 7 rocz. urodzin
godz. 1130 + Zofia Tętnowska (19 r. śm.)
godz. 1300 I) Marianna Jeśonowicz (20 r. śm.)
II) + Rodziców: + Marianna, + Józef Olczyk
godz. 1800 + Zbigniew Bylicki i zm. z rodz. Bylickich
Poniedziałek 8.04.2019 r.
godz. 700 + Krystyna Filas (od Marii z córką Barbarą
z rodziną)

godz. 900 + Zdzisław Płatek (1 r. śm.)
godz. 1600 W int. dzieci odprawiających rekolekcje św.
godz. 1800 + Artur Sotek
Wtorek 9.04.2019 r.
godz. 700
godz. 900 + Zdzisław Acela (od rodz. Dembowskich)
godz. 1600
godz. 1800 + Janina Radlińska (42 r. śm), + Jan, + Jerzy
Radlińscy
Środa 10.04.2019 r. Zakończenie rekolekcji św.
godz. 700
godz. 900
godz. 1600
godz. 1800 + Emilia Grudzińska (3 r. śm.)
Czwartek 11.04.2019 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Brat Krzysztof Kowalczuk, + rodzice:
+ Helena i + Czesław
Piątek 12.04.2019 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Edward Kowsiński (1 r. śm.)
Sobota 13.04.2019 r.
godz. 700
godz. 900 + Marian Raszewski (od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Jan Płaniak (24 r. śm.), + Fabian Pułaniek,
+ Emilia (k), + Aleksander, + Antonina (k) Pijanowscy
Niedziela Palmowa 14.04.2019 r.
godz. 730 Do Bożej opatrzności i potrzebne łaski
zdrowie i błog. Boże dla Danuty i Jana Stelmach
z ok. 35 rocz. ślubu
godz. 900 + Józefę (k) Michalską (14 r. śm.), + Jerzego,
+ Marka, + Antoniego, + Teresę i zm. z rodz. Michalskich
godz. 10.10 Poświęcenie palm przy pomniku św. Jana
Pawła II i procesja do kościoła
godz. 1015 + Bronisław Tętnowski (6 r. śm.)
godz. 1130 Do Bożej opatrzności łaski zdrowie i błog.
Bożę dla Ireny i Edwarda Furtyk z ok. 40 rocz. ślubu
oraz Wioletty i Pawła Furtyk z ok. 10 rocz. ślubu
godz. 1300 Dziękczynno-błagalna za otrzymane łaski
zdrowie, z prośbą o dalsze błog. Boże dla Antoniego
i Kajetana w 8 rocz. urodzin i dla ich rodziców
godz. 1800 + Rodziców: + Jadwigę i + Władysława, + Braci:
+ Józefa i Tadeusza i zm. z rodz. Jesionowiczów
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Wielki Poniedziałek 15.04.2019 r.
godz. 700 + Jan Kazieczko (od uczestników pogrzebu)
godz. 900
godz. 1800 + Justyna Chuchra (3 r. śm.)
Wielki Wtorek 16.04.2019 r.
godz. 700
godz. 900 + Ryszard Zacharuk
godz. 1800 + Mąż Jan Woropaj (37 r. śm.)
Wielka Środa 17.04.2019 r.
godz. 700
godz. 900 Do Bożej opatrzności o potrzebne łaski
zdrowie i błog. Boże dla Anny z ok. 80 rocz. urodzin
godz. 1800 + Maria Mroczek, + Bolesław, + Leokadia
Kmieć
Wielki Czwartek 18.04.2019 r. Dzień kapłański
godz. 1800 W int. parafian
godz. 1800 W int. kapłanów z podziękowaniem
Dobremu Bogu za kapłanów z naszej parafii obecnych
i byłych z prośbą o Boże błog., zdrowie i siły do
pokonywania trudów dnia codziennego (od wspólnoty
Odnowy w Duchu Świętym)
godz. 1800 Msza św. dziękczynna w int. Oskara
z ok. urodzin o potrzebne łaski zdrowia i błog. Boże
godz. 1800 + Anna Obiegły
Wielki Piątek 19.04.2019 r. Liturgia Męki Pańskiej
godz. 1800 Liturgia Męki Pańskiej
Wielka Sobota 20.04.2019 r. Liturgia Światła
godz. 1800 W int. parafian
godz. 1800 + Andrzej Czarnik
godz. 1800 Marcin Antonowicz (10 r. śm.)
godz. 1800 + Ryszard Manierak (11 r. śm.), + Wanda,
+ Teodor, + Zbigniew Iwanowscy
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 21.04.2019 r.
Rezurekcja godz. 600 w int. parafian
godz. 900 + Rodziców; + Marię, + Tadeusza Dziegieć,
+ siostry: + Krystynę, + Halinę, + szwagra: + Leszka
godz. 1015 + Mama i żona + Janina Lasota (1 r. śm.),
+ Zofia i + Wojciech Lasota, + Ludmiła, + Franciszek
Karkosa
godz. 1130 + Jan, + Wadysław Kożuchowicz,
+ Stanisławę i + Leona Dołhan
godz. 1300 + Franciszek Repin (od wnuczka)
godz. 1800
Poniedziałek Wielkanocny 22.04.2019 r.
godz. 730 + Jan, + Maria Kuropatwa
godz. 900 + Rodziców: + Irena, + Witold Wilczyńscy
godz. 1015 + Władysław, Małgorzata, w int. zm. rodziców
i + z rodziny
godz. 1130 + Henrykę (k) Zabielską (1 r. śm.) od rodziny
godz. 1300 + Teresa, Karol Sokołowscy i ich zm. rodziców
godz. 1800 + Grzegorz Suchecki (1 greg.)

23

Wtorek 23.04.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (2 greg.)
godz. 900 + Zdzisław Acela (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Anna Obiegły o spokój duszy (od grona
pedagogicznego Szkoły Podstawowej nr 3)
Środa 24.04.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (3 greg.)
godz. 900 + Zdzisław Acela (od kuzyna Andrzeja z rodziną)
godz. 1800 + Helenę Hyży (1 r. śm.)
Czwartek 25.04.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (4 greg.)
godz. 900 + Filas Krystyna (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Helena Acela (4 r. śm.), + Marian Acela
(21 r. śm.), + Zdzisław Acela, + Wiktoria, + Eugeniusz,
+ Krystian Staciwa, + Władysław Jędrzejowski, + Irena,
+ Jan, + Wioletta Fundakowscy, + Zbigniew Gredes,
+ Ireneusz Raczyński
Piątek 26.04.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (5 greg.)
godz. 900 + Maria Jacoszek (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Anna Obiegły (od uczestników pogrzebu)
Sobota 27.04.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (6 greg.)
godz. 900 + Wiktoria (k),+ Kazimiera Bugajny
i zm. z rodziny
godz. 1800 Do Bożej opatrzności o zdrowie i błog. Boże
dla Jubilatów Mieczysławy i Tadeusza Cisoń z ok. 50-tej
rocznicy ślubu o błog. Boże dla całej rodziny
Niedziela Miłosierdzia Bożego 28.04.2019 r.
godz. 730 + Józef, + Maria, + Stanisław Stelmach
godz. 900 + Adela, + Edmud, + Kubiak
godz. 1015 + Elżbieta, + Piotr, + Marian Talarscy
godz. 1130 + Emilia Czapla (12 r. śm.), + Bronisław
+ z rodz. Borek i Czapla, + Jadwiga Kaczorowska
godz. 1300 I) + Grzegorz Suchecki (7 greg.)
II) + Bolesław Giedrowicz (30 r. sm), + Michalina,
+ Leonard i + Leonarda (k) Giedrowicz
godz. 1800 I) + Antoni Dajlidko (12 r. śm.) + Maria i + Michał
II) + Tadeusz Marszałek (20 r. śm.) i zm. z rodziny
Poniedziałek 29.04.2019 r. św. Katarzyny Sieneńskiej,
patronki Europy
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (8 greg.)
godz. 900 + Krystyna Filas (od Dariusza i Małgorzaty)
godz. 1800 W int. Grupy modlitewno-pielgrzymkowej
Wtorek 30.04.2019 r. św. Wojciech Bpa i męcz.
Głównego Patrona Polski
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (9 greg.)
godz. 900
godz. 1800 + Stanisław Sznajder (3 r. śm.) o dar życia
wiecznego

24

„Głos św. Mikołaja”, nr 4(30), kwiecień 2019

Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Anastazja Alicja Pura,
10 marca

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Michał Kowalski, zm. 1 marca,
przeżył 96 lat
+ Danuta Magdalena Pędzisz zd. Wójcik,
zm. 4 marca, przeżyła 86 lat
+ Marian Raszewski, zm. 7 marca, przeżył
65 lat
+ Jan Kazieczko, zm. 9 marca, przeżył 77 lat
+ Zdzisław Acela, zm. 15 marca, przeżył 67 lat
+ Jan Skalski, zm. 17 marca, przeżył 90 lat
+ Anna Agnieszka Obiegły, zm. 18 marca,
przeżyła 44 lata
+ Krystyna Filas zd. Urbańska,
zm. 20 marca, przeżyła 78 lat
+ Maria Jacoszek zd. Cehelik,
zm. 20 marca, przeżyła 97 lat
+ Halina Zofia Melner zd. Jendrasik,
zm. 22 marca, przeżyła 73 lat

WIELKANOCNY KOSZYCZEK

SYMBOLICZNE ZNACZENIE TRADYCYJNIE PRZYGOTOWANEJ „ŚWIĘCONKI”

W Wielką Sobotę udajemy się wszyscy do naszych kościołów, aby
poświęcić pokarmy. Ten słowiański zwyczaj sięga średniowiecza.
Wtedy to święconą wodą skrapiano całe stoły zastawione jedzeniem.
Nie brakowało na nich pieczonych prosiaków i baranków, stosów
kiełbas, dekorowanych lukrem bab i mazurków pełnych bakalii. Dziś
do koszyczka wkładamy te same produkty, tyle że w symbolicznych
ilościach. Co one symbolizują:
BARANEK: symbol Zmartwychwstałego Chrystusa i zwycięstwa
dobra nad złem. Początkowo figurki formowano z masła, potem pieczono z ciasta teraz zwykle są cukrowe.
JAJKA: symbol Życia i Zmartwychwstania. Największą moc przypisywano tym w czerwonych odcieniach, bo kojarzono je ze zwycięstwem i dobrą nowiną
WĘDLINA: kiełbasa lub kawałek szynki nawiązują do Ofiary Baranka.
Oznaczają kończący się post, dostatek, zdrowie i płodność.
CHLEB: nawiązuje do Ciała Chrystusa. Zapewnia dobrobyt i pomyślność.
CIASTO: to znak umiejętności i doskonałości. Tradycyjnie do koszyczka wkłada się kawałek baby drożdżowej własnego wypieku.
SÓL I PIEPRZ: symbolizują gorzkie zioła chroniące pożywienie przed
zepsuciem. Sól to też symbol prawdy, oczyszczenia i przymierza
człowieka z Bogiem.
ZIELONE GAŁĄZKI: wiecznie zielonymi gałązkami barwinka lub
bukszpanu – symbolem nieśmiertelności – ozdabia się koszyczek.
W różnych częściach Polski do koszyczka wkłada się inne pokarmy.
Na przykład w okolicach Tarnowa święci się słoninę, masło i chrzan,
w Wielkopolsce ocet, oliwę i ser, a w Łodzi białą kiełbasę.
W dawnych czasach, gdy święcono suto zastawione stoły, to księża
przyjeżdżali w Wielką Sobotę rano do pałaców, na dwory i wsie.
W późniejszych czasach pokarmy przynoszono do kościoła w ogromnych wiklinowych koszach. Jedzenia było dużo, bo wierzono, że to
poświęcone ma moc niezwykłą. Znany obecnie mały koszyczek pojawił się dopiero w XX wieku.

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
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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
• 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

