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Dowody Zmartwychwstania
Jedyny znany materiał dowodowy

Świadkami Zmartwychwstania są uczniowie, którym
dał się widzieć żyjący Chrystus i tym samym potwierdził prawdziwość swojego bóstwa. Ci sami uczniowie
głosili tę prawdę, a większość z nich oddała za nią
własne życie. W końcu niektórzy z nich zapisali to, co
przeżyli w sercu i co rzeczywiście oglądały ich oczy,
aby w ten sposób, pod natchnieniem Ducha Świętego,
stać się autorami świętych tekstów Pisma Świętego
Nowego Testamentu. Ewangelie, Dzieje Apostolskie,
Listy i Apokalipsa są dla nas jedynym wiarygodnym
źródłem tego, co dało początek życiu Kościoła. Tylko
Biblia, rozumiana jako zapis żywej tradycji, czyli przekazywania prawdy objawionej, jest godnym zaufania
dokumentem potwierdzającym wiarę Kościoła w zmartwychwstanie Chrystusa. Jest jedynym znanym nam
materiałem dowodowym w odniesieniu do tego, co

widzieli uczniowie piszący o ukazywaniu się Zmartwychwstałego.
W kontekście tak rozumianej prawdy o Zmartwychwstaniu, dowody, jak niektórzy mogliby oczekiwać, nie
są zestawem faktów, które zapisał jakiś postronny
kronikarz. Jak już o tym była mowa powyżej, świadkami były osoby wierzące, które pragnęły przekazać
swoje doświadczenie spotkania ze zmartwychwstałym
Chrystusem jako fakt historyczny. W tym sensie można powiedzieć, że uczniowie opisują fakty: dotykali
ciała zmartwychwstałego Jezusa, rozmawiali z Nim,
a nawet jedli (choć pamiętać należy, że teksty biblijne
odnotowały wyraźnie przemienioną jakość ludzkiego
ciała zmartwychwstałego Chrystusa). Nie były to jednak wydarzenia dostrzegalne dla każdego, niezależnie
od wiary. Nie znamy żadnych świadków, którzy zachowując zupełnie niezaangażowaną
(cd. na str. 2)

Droga Krzyżowa ulicami miasta

Tradycją się stało, że w piątek V tygodnia Wielkiego Postu wspólnoty
parafialne naszego miasta organizują
wyjątkowo podniosłe i ważne nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Tak było
i w tym roku. W piątkowy wieczór
12 kwietnia, mieszkańcy i goście
Świebodzic, zgromadzili się przy
krzyżu jubileuszowym na osiedlu Sudeckim, by z modlitwą i pieśnią na
ustach, przechodząc arteriami miasta,
rozważyć 14 stacji Męki Pana Jezusa.
W to nabożeństwo wpisuje się wielkie
zaangażowanie parafian. Nie zabrakło chętnych do niesienia krzyża,
pochodni i nagłośnienia. Tegoroczne
rozważania przygotowane zostało
przez ks. Wiktora Bednarczyka.
(cd. na str. 3)
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Dowody Zmartwychwstania

(cd. ze str. 1)

postawę wobec prawdy objawionej w Chrystusie,
mogliby zaświadczyć, że widzieli Go powstałego
z grobu.
Moglibyśmy doszukiwać się oczywiście wielu ściśle
historycznych przesłanek, które mogłyby wskazywać
na cudowne powstanie z martwych Chrystusa, jak
choćby fakt, że u wejścia do groty czuwali strażnicy
i mimo ogromnego kamienia, który zamykał wejście
do grobu, obudzili się następnego dnia zdziwieni tym,
że w sposób niezrozumiały leżał teraz odsunięty. Nie
da się również obiektywnie udowodnić zmartwychwstania Jezusa z Nazaretu na podstawie wiarygodności zapisów o zastanym na trzeci dzień przez kobiety pustym grobie. Niektórzy powtarzają argument
niezwykle szybkiego rozwoju chrześcijaństwa, który
dokonywał się spektakularnie u początków historii
Kościoła, a na co wskazywać miało właśnie owo silne
przekonanie pierwszych chrześcijan o zmartwychwstaniu Syna Bożego. Żadne z tych niezwykłych
okoliczności nie jest jednak wprost dowodem na
Zmartwychwstanie. Pełnią one raczej rolę drugorzędnego sposobu argumentacji i zobrazowania prawdy
podstawowej. Tym bowiem, co stanowi treść przekazu Kościoła o Zmartwychwstaniu, są świadkowie,
którzy osobiście widzieli zmartwychwstałego Pana.
Tym zaś, co sprawiło, że ich oczy ujrzały i rozpoznały
zmartwychwstałego Chrystusa, była wiara.

Błogosławieni, którzy nie widzieli,
a uwierzyli

Jednym z najlepszych komentarzy biblijnych do
stawianej tutaj tezy jest początek Pierwszego Listu
św. Jana, w którym czytamy: „To wam oznajmiamy,
co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia,
co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy
i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się.
Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam
życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione” (1 J 1, 1-2). Św. Jan pisze o życiu wiecznym,
które się objawiło. Chodzi więc nie tylko o niezwykłość
historycznych wydarzeń towarzyszących zmartwychwstaniu Chrystusa, ale także i przede wszystkim
o sens ludzkiej egzystencji, jaki odsłania się przez
historyczne wydarzenie zmartwychwstania Chrystusa.
Jeśli chrześcijanie naszego czasu wierzą, że Jezus
naprawdę zmartwychwstał, czynią to nie tylko na
podstawie ustnego czy pisemnego przekazu. Jest
raczej odwrotnie. Właśnie dlatego, że Duch Święty
ukierunkowuje ludzkie serca i umysły na spotkanie
z prawdą objawioną, przekaz o tajemnicy Zmartwychwstania nie dociera do nas jedynie z zewnątrz, jak list

przekazany przez pocztę. Serce ludzkie niejako wyczekuje prawdy, którą ogłasza mu Kościół. Budzi się
do życia pod wpływem łaski i pozwala w Chrystusie
rozpoznać dar Bożej miłości, która okazała się większa
niż grzech i śmierć. W tym sensie nauka o zmartwychwstaniu Chrystusa z jednej strony opiera się na świadectwie pierwszych uczniów, niejako wierzy historycznym faktom, które przytaczają w tekstach Pisma
Świętego, z drugiej jednak strony równie mocno odnajduje swoją wiarygodność intelektualną w sercu
człowieka, które w sposób naturalny oczekuje ostatecznego uwolnienia ludzkości od zła i śmierci oraz
odpowiedzi na pragnienie życia wiecznego. Zgodność
owego złożenia pragnień serca z nauką Kościoła jest
jednym z najbardziej racjonalnych „dowodów” prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa. Rozumiejąc
tę podwójną złożoność, dochodzimy także do pełniejszego pojmowania słów samego Jezusa, który po
swoim zmartwychwstaniu zwraca się do niewiernego
Tomasza: „Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli”
(J 20, 29).
O dowodach dotyczących prawdziwości zmartwychwstania Chrystusa trudno jest mówić w sensie ścisłym.
Przynajmniej w odniesieniu do sposobu dowodzenia,
który zdominowany jest przez nauki empiryczne. We
współczesnej nauce za prawdziwe uznaje się często
jedynie to, co zostało zanotowane przez ludzkie zmysły i co może zostać w jakiejś mierze materialnie potwierdzone. W ten sposób Zmartwychwstanie nigdy
nie znajdzie wystarczającego potwierdzenia. Jeśli
jednak sprawę wiarygodności intelektualnej poszerzyć
na obszar ludzkich pragnień i pytań egzystencjalnych,
okaże się, że Zmartwychwstanie nie tylko idealnie na
nie odpowiada, ale potrafi także głęboko człowieka
poruszyć i zafascynować swoją wewnętrzną siłą przekonania.
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Droga Krzyżowa ulicami miasta
Obecni byli prawie wszyscy księża proboszczowie wraz z wikariuszami z naszego miasta. Wszystkim uczestnikom, zarówno duchownym jak i świeckim, z serca dziękujemy za modlitwę oraz za żywe
świadectwo wiary.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, podczas Mszy św. o godz. 18.00, ks. Piotr poświęcił dzieciom
przygotowującym się do przyjęcia I Komunii św. modlitewniki. Te wyjątkowe książeczki powinny stać się pomocą duchową na drodze poszukiwania Boga, którego już za niebawem pragną przyjąć w darze chleba.
Niech im służą w codzienności w modlitwie a przede wszystkim w stawaniu się prawdziwym dzieckiem Bożym.
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Pięćdziesiąt dni łaski

Jak zazwyczaj spędzasz Wielkanoc? Może uczestniczysz w Wigilii Paschalnej, słuchając tekstów czytań
i świętując wraz z innymi radość zmartwychwstania
Chrystusa. Może idziesz na rezurekcję, ciesząc się
biciem dzwonów i rozbrzmiewającym głośno „Alleluja”.
Może spotykasz się z rodziną i przyjaciółmi na świątecznym śniadaniu czy obiedzie. Pod koniec dnia
czujesz się szczęśliwy – choć pewnie też zmęczony.
Cenimy sobie Niedzielę Wielkanocną i świętujemy
ją w sposób bardzo uroczysty. Ale czas radości wielkanocnej to nie tylko ten jeden dzień, lecz całe pięćdziesiąt dni, aż do Zesłania Ducha Świętego. W tym
czasie Bóg w szczególny sposób zaprasza nas do
przemiany mocą zmartwychwstania Jezusa. Przemiany podobnej do tej, której podczas pierwszej Wielkanocy doświadczyli Maria Magdalena, Piotr, Jan i pozostali Apostołowie. Bóg zaprasza nas, abyśmy w tym
czasie zaczerpnęli tyle Jego łaski – łaski nowego
życia – ile tylko będziemy w stanie.
W Wielkim Poście wielu z nas przygotowuje się do
Wielkanocy poprzez trzy tradycyjne praktyki: modlitwę,
post i jałmużnę. Może więc teraz powinniśmy zastanowić się nad innymi praktykami, które przygotowałyby nas na przyjęcie daru Ducha Świętego w dzień
Pięćdziesiątnicy? Po odbyciu czterdziestodniowej
pokuty za nasze grzechy, zobaczmy, w jaki sposób
możemy świętować pięćdziesiąt dni radości z tego,
że Jezus wyprowadza nas ze śmierci do nowego
życia. Pomyślmy też, jak to świętowanie może pomóc
nam w większym otwarciu na Ducha Świętego i dary,
których On pragnie nam udzielić. Oto kilka sugestii.

ROZWAŻAJ SŁOWA ZMARTWYCHWSTAŁEGO
CHRYSTUSA
Podczas Wielkiego Postu i Wielkiego Tygodnia
niektórzy praktykują rozmyślanie nad siedmioma
ostatnimi słowami Chrystusa wiszącego na krzyżu.
W Okresie Wielkanocnym spróbujmy zatrzymać się
nad słowami zmartwychwstałego Chrystusa. Znajdują się one w relacjach o Jego zmartwychwstaniu zapisanych w czterech Ewangeliach oraz w pierwszym
rozdziale Dziejów Apostolskich. Są to ostatnie pożegnalne myśli i wskazówki Jezusa, przeznaczone nie
tylko dla Jego pierwszych uczniów, ale także dla nas.
Wybierz sobie jedną z tych wypowiedzi i rozważaj ją.
Możesz, na przykład, wybrać słowa Jezusa skierowane do Tomasza: „Nie bądź niedowiarkiem, lecz
wierzącym” (J 20,27). Pomyśl przy tym, jak zmieniała
się i wzrastała twoja wiara na przestrzeni lat. Możesz
też umiejscowić się w gronie Apostołów, kiedy Jezus
ukazuje się im po raz pierwszy, mówiąc: „Pokój wam!”
(J 20,19). Zobacz w wyobraźni, jak Jezus kieruje te

słowa do ciebie. Co czujesz, słysząc je? Jak możesz
pełniej przyjąć te słowa do swojego życia? Może warto zanotować nasuwające się refleksje, aby móc od
czasu do czasu do nich powracać. Możesz też wyobrazić sobie scenę z 21. rozdziału Ewangelii Jana,
w której Jezus ukazuje się Piotrowi i kilku innym
uczniom łowiącym ryby. Jak odpowiadasz Jezusowi,
gdy zadaje ci pytanie: „Czy kochasz Mnie?”. Jaki
związek z twoim życiem mają słowa Jezusa: „Paś
owce moje” Wsłuchaj się w głos Pana, który mówi te
słowa do ciebie i wypowiedz przed Nim swoje serce.

MODLITWA KSIĘGĄ DZIEJÓW APOSTOLSKICH
Dzieje Apostolskie opowiadają o tym, jak Duch
Święty, posłany przez zmartwychwstałego Jezusa,
uzdolnił pierwszych chrześcijan do stania się Jego
świadkami „w Jeruzalem i w całej Judei, i w Samarii,
i aż po krańce ziemi”. Ten sam Duch, który działał
w początkach Kościoła, jest obecny i aktywny także
dzisiaj. Lektora Dziejów Apostolskich może obudzić
w nas wiarę w to, że Bóg będzie nas prowadził i umacniał podobnie jak pierwszych uczniów. W Okresie
Wielkanocnym Kościół czerpie pierwsze czytania
mszalne właśnie z Księgi Dziejów Apostolskich. Ponieważ jest to jedna z najdłuższych ksiąg Nowego
Testamentu, nie jesteśmy w stanie rozważyć w liturgii
wszystkich jej wersetów. Tak więc w te dni, kiedy
pewne fragmenty zostają opuszczone, postarajmy się
je również doczytać w domu. Dzieje Apostolskie są
fascynującą relacją o Bożym działaniu o głoszeniu
słowa, poprzez które nawracały się tysiące, oraz o zadziwiających znakach i cudach objawiających moc
o miłość Boga. Rozważając na modlitwie Dzieje Apostolskie, zwróćmy uwagę zwłaszcza na to, jak Duch
Święty prowadził Apostołów, którzy wychodzili ze
słowem Dobrej Nowiny daleko poza swoje własne
środowisko.
Na przykład, w rozdziale 10. czytamy o tym, jak
Duch Święty daje Piotrowi niezwykłe widzenie, w którym mówi mu, że nie powinien już uważać za nieczyste tego, co Bóg oczyścił. Następnie Piotr zostaje
wezwany do domu pogańskiego żołnierza imieniem
Korneliusz, a kiedy głosi tam Dobrą Nowinę, na Korneliusza i wszystkich jego domowników zstępuje Duch
Święty. Piotr przekonuje się, że moc zmartwychwstania Jezusa może przemienić każdego, nawet pogan!
WSPÓLNY POSIŁEK
Czytając Dzieje Apostolskie, widzimy, że większość
pierwszych chrześcijan żyła we wspólnocie. Modlili
się wspólnie, spożywali razem posiłki, dzielili się
wszystkim, co posiadali, aby nikt nie cierpiał niedo-
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statku. W naszych dzisiejszych parafiach nie żyjemy
wprawdzie w ten sposób, ale Bóg wezwał nas jako
jedno Ciało, które wzmacnia się, gdy szukamy okazji
do spotykania się ze sobą. Wspólny posiłek z rodziną
czy przyjaciółmi jest doskonałym sposobem przedłużenia świątecznej radości płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa, ponieważ pozwala nam podzielić się
nią z innymi. Poza tym, zauważ, jak wiele razy Jezus
po swoim zmartwychwstaniu dzielił z uczniami posiłek.
Jeśli więc wciąż odkładasz spotkanie z nowo poznanym małżeństwem ze swojej parafii, masz teraz
okazję je sfinalizować. Jeśli od dawna masz ochotę
zaprosić na obiad samotną matkę z sąsiedztwa, przestań zwlekać i zrób to. Nie wymawiaj się natłokiem
zajęć. Nie musisz przygotowywać wykwintnego posiłku ani nawet nie musi on się odbyć u ciebie w domu
można spotkać się w pobliskim barze z naleśnikami
czy pizzerii. Najważniejsze, by spędzić razem czas.
Możesz uczynić to spotkanie bardziej znaczącym,
prosząc wszystkich obecnych o podzielenie się jednym drobnym błogosławieństwem doznanym w minionym tygodniu. Także osoby niepraktykujące, czy
nawet niewierzące, lubią opowiadać o tym, co dobrego ich spotkało i za co są wdzięczni. Także słuchanie
o błogosławieństwach doznanych przez innych buduje naszą wiarę i dodaje otuchy. Okres Wielkanocny
znajduje swój finał w Pięćdziesiątnicy, tym wielkim
dniu, w którym na Apostołów zstąpił Duch Święty. Jego
dary umocniły Apostołów i zjednoczyły ich we wspólnotę Kościoła.
Tradycyjnie w ciągu dziewięciu dni pomiędzy wniebowstąpieniem Jezusa a Pięćdziesiątnicą Kościół
odprawia nowennę do Ducha Świętego. Słowo „nowenna” pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego

„dziewięć”. Jest to doskonała okazja, by prosić Ducha
Świętego o głębszą świadomość Jego obecności
w naszym życiu. Nawet jeśli przeżywasz czas posuchy
duchowej lub czujesz, że twoja wiara słabnie, wykorzystaj te dziewięć dni, aby prosić Boga o nowe wylanie Jego Ducha, którego udzielił ci już w sakramentach
chrztu i bierzmowania.
W tym czasie możesz także prosić Ducha Świętego
o konkretne dary, na przykład te, które wymienia prorok Izajasz lub św. Paweł. Możesz prosić o „owoce
Ducha”, jak te wymienione w Liście do Galatów. Módl
się o to, czego najbardziej potrzebujesz, to, co Bóg
najbardziej pragnie ci dać.
Może jest to dar uzdrawiania albo dar modlitwy za
innych. Może Bóg chce dać ci więcej mądrości, opanowania, łagodności. Nie bój się prosić o wiele! Bóg
jest hojny. Jak pisał prorok Joel, Bóg pragnie wylewać
swego Ducha na wszelkie ciało. W tym także na każdego z nas!
CZAS ŁASKI
Bóg w Okresie Wielkanocnym chce pociągnąć cię
do siebie. Może pomocne okażą się sugestie omówione w tym artykule, a może otrzymasz na modlitwie
jakieś inne natchnienie. Cokolwiek po-stanowisz,
pamiętaj, że Wielkanoc jest czasem łaski Bożej. Ważne jest nie tylko to, co ty zrobisz, ale przede wszystkim
to, że Bóg pragnie obdarzać cię swym Bożym życiem.
Jest to czas przemiany twojego życia mocą zmartwychwstania Jezusa. Rozbudź więc swoją nadzieję!
Chrystus zmartwychwstał i jest blisko ciebie. „Panie,
otwieramy nasze serca na przyjęcie wszystkich darów,
jakich chcesz nam udzielić!”.

Wielkość Bożych darów

Jezus, oprócz przebaczenia
grzechów i nadziei na niebo, pragnie obdarować nas jeszcze hojniej
– dać nam życie w obfitości. Teraz
przyjrzymy się niektórym z darów,
jakich nam udzielił przez swoją
śmierć i zmartwychwstanie. Spróbujemy się zastanowić, czy przypadkiem nie zamykamy się na
niektóre z nich.

DAR 1: ŻYWA RELACJA
Pamiętasz może przypowieść
Jezusa o faryzeuszu i celniku?
Faryzeusz modli! się: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie:
zdziercy, niesprawiedliwi, cudzo-
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łożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu,
daję dziesięcinę ze wszystkiego, co
nabywam”. Faryzeusz nie był złym
Żydem, przeciwnie, był Żydem
prawowiernym, ale traktował swoją
wiarę jako listę obowiązków. Ściśle
przestrzegał tego wszystkiego,
czego, jak sądził, Bóg od niego
oczekiwał. Uważał, że jeśli spełnia
te wymagania, jest sprawiedliwy i
miły Bogu.
Z kolei celnik wypowiadał o wiele prostszą modlitwę: „Boże. miej
litość dla mnie, grzesznika!”. Zdawał sobie sprawę, że obrażał Boga,
i żarliwie błagał Go o przebaczenie,

ponie-waż pragnął przywrócenia
więzi z Nim.
Tu właśnie kryje się klucz do
prowadzenia autentycznego życia
chrześcijańskiego. Nie jest ono listą
obowiązków do wypełnienia, ale
relacja. Nie mówimy swojemu
dziecku: „Odprowadziłem cię dziś
do szkoły, dopilnowałem, żebyś
odrobił lekcje, dałem ci kolację i
położyłem spać. Wypełniłem swoje
rodzicielskie obowiązki”. Jako rodzice, robimy to wszystko, ale
także o wiele więcej. Kochamy
swoje dzieci, okazujemy im czułość, słuchamy tego, co mówią.
Wspieramy je i wychowujemy. A
także modlimy się za nie.
To samo dotyczy naszej relacji z
Panem. Oczywiście należy prze-
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strzegać Bożych przykazań, są to
bowiem zasady, jakimi powinien
kierować się uczeń Jezusa. Ale Bóg
pragnie przede wszystkim być z
nami w bliskiej relacji i wejść w
naszą codzienność. A będąc naszym Ojcem, zapewnia nas, że
może uczynić dla nas o wiele więcej, niż my będziemy w stanie kiedykolwiek uczynić dla Niego!
Podobnie jak żona i mąż dzielą
ze sobą radości i smutki, tak Bóg
pragnie, abyśmy dzielili się z Nim
wszystkim, co leży nam na sercu.
Chce, abyśmy przychodzili do Niego, kiedy zgrzeszymy– oczekując
Jego miłosierdzia. Chce udzielać
nam łaski, pokoju i mądrości, których potrzebujemy, aby stawić
czoło codziennym wyzwaniom.
Życie chrześcijańskie jest relacją
miłości. Sam Jezus nazwał nas
swoimi przyjaciółmi i właśnie w
przyjaźni z Nim doświadczamy nie
tylko Jego przebaczenia, ale także
radości i pokoju serca – niezależnie
od tego, co dzieje się wokół nas.

Pewnego poranka podczas urlopu Karolina wybrała się na spacer
po plaży. Modląc się i dziękując
Bogu za piękny dzień, zobaczyła w
jakiejś odległości przed sobą inną
samotną kobietę. Chociaż nie miała ochoty przerywać modlitwy, poczuła, że Bóg chce, aby zbliżyła się
do niej i zagadnęła. Przełamała
więc opór, podeszła i pozdrowiła ją.
Podczas rozmowy kobieta wyznała,
że wybrała się sama nad wodę,
żeby przemyśleć pewne problemy
rodzinne, z którymi nie umiała sobie
poradzić. Karolina zaproponowała
wspólną modlitwę. Kobieta zgodziła się, a na koniec powiedziała:
„Teraz już wiem, dlaczego tu przyszłam. Żeby spotkać ciebie. Jesteś
wysłannikiem Boga, który chciał
dodać mi otuchy!”. Karolina postąpiła tak, jak dobry Samarytanin.
Otworzyła się na cichy głos Boga,
przynaglający ją do rozmowy z
obcą kobietą. A Bóg posłużył się
nią, aby zapewnić tę kobietę, że nie
jest sama w trudnościach, z którymi
się zmaga.

DAR 2: MIŁOŚĆ, KTÓRA
UZDALNIA NAS DO KOCHANIA
Przypowieść Jezusa o dobrym
Samarytaninie mówi nam, że Bóg
pragnie, aby Jego uczniowie wychodzili z miłością do innych. Kapłan i lewita, obaj będący wiernymi
Żydami, minęli rannego człowieka
leżącego na skraju drogi. Dopiero
Samarytanin, człowiek nienależący
do ludu Bożego, ulitował się nad
rannym i otoczył go opieką. To on
okazał miłość tam, gdzie inni zawiedli. Gdzie znaleźć siłę do miłowania ludzi, zwłaszcza tych, których trudno nam kochać? W obecności naszego miłującego Boga.
Znajdujemy ją we Mszy świętej, w
adoracji eucharystycznej, we
wspólnocie modlitewnej, w rodzinie
czy wśród wypróbowanych przyjaciół. Tymi wszystkimi, a także innymi kanałami Bóg wlewa w nas
swoją miłość, abyśmy i my mogli
otwierać serca dla innych. Ta miłość przynagla nas do dzielenia się
nią.

DAR 3: BRACIA I SIOSTRY
W CHRYSTUSIE
Jezusowi zależy nie tylko na
naszej relacji z Nim samym, ale
także na tym, byśmy mieli zdrowe
relacje ze sobą nawzajem. Chrześcijańskie przyjaźnie pomagają
nam wzrastać w wierze i pod-trzymują nas w trudnych chwilach.
Oczywiście ich nawiązanie i pielęgnowanie wymaga pewnego wysiłku, ale są one ogromnym błogosławieństwem. Jacek był dobrym
mężem i ojcem, ciężko pracującym
na utrzymanie swojej rodziny. Co
niedziela szedł z żoną dziećmi do
kościoła, ale nie miał czasu ani
ochoty na nawiązywanie bliższych
relacji z innymi parafianami. Chociaż co tydzień siedzieli w tej samej
części kościoła i przekazywali znak
pokoju mniej więcej tym samym
osobom, nie był zainteresowany
poznaniem ich. Wszystko to zmieniło się, kiedy sąsiad zaprosił go na
wspólne śniadanie, które zaczęli

organizować co tydzień mężczyźni
w parafii. Jacek postanowi! się tam
wybrać z poczucia obowiązku.
Jednak to, co miało być pojedynczym wydarzeniem, szybko przerodziło się w cotygodniowe zaangażowanie, z którego rzadko rezygnował. Podobało mu się to, w jaki
sposób przychodzący tam mężczyźni rozmawiali o wierze i modlitwie, a także o piłce nożnej i ojcostwie. Zaczął nawiązywać nowe
przyjaźnie, a podczas Mszy świętej
nie czuł się obco, gdyż spotyka tam
wielu znajomych. Dzięki nim parafia
stała się dla niego czymś w rodzaju domu.
Kilka miesięcy później u żony
Jacka stwierdzono raka. Towarzyszył jej w pełnych cierpienia zmaganiach z chorobą, zajmując się
jednocześnie dziećmi. W końcu
choroba okazała się silniejsza. W
tym trudnym czasie błogosławieństwem dla niego było wsparcie
otrzymywane od nowych znajomych. Pomagali w robieniu zakupów, przygotowywaniu posiłków,
opiece nad dziećmi. Modlili się też
o siłę i pociechę Bożą dla całej
rodziny. „Czułem, że Bóg przez nich
okazuje mi swoją miłość – opowiada Jacek. – Wciąż brakuje mi żony,
ale nie czuję, że zostałem sam.
Mam tę grupę i mam swoją parafię.
Ci mężczyźni stali się moimi prawdziwymi braćmi w Chrystusie, a ich
przyjaźń pomogła mi z wiarą, a
nie ze złością stawić czoło żałobie
i samotności. Jestem bardzo
wdzięczny za to, że nie idę przez
życie samotnie”.
Wiara pod wieloma względami
ma charakter osobisty. Bóg kocha
każdego z nas jako odrębną osobę.
Ale wiara ma także wymiar wspólnotowy. Wszyscy jesteśmy członkami Kościoła, Ciała Chrystusa.
Wszyscy jesteśmy członkami ludu,
który Bóg przywołał do siebie.
Co więcej, nasza przyjaźń w Chrystusie wprowadza nas w komunię miłości, jaka istnieje wewnątrz Trójcy Świętej. To właśnie
ta komunia pozwala nam cieszyć

się głęboką więzią ze sobą nawzajem.
Spoglądając wstecz na swoje
życie, zauważamy, że często motywacją do głębszego zaangażowania się w sprawy Pana był dla
nas drugi człowiek. Może sposób,
w jaki mówił o Bogu i Jego miłości,
uświadomił nam, że wiara to coś
więcej, niż sądziliśmy do tej pory.
Może ktoś zaprosił nas na Mszę,
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na spotkanie modlitewne czy krąg
biblijny. Dzięki niemu nasze życie
zaczęło się zmie-niać. Zrozumieliśmy, że możemy żyć w bliższej
relacji z Jezusem. Może nawet
pomagaliśmy odkryć to także innym.
Bóg ma nam do zaoferowania o
wiele więcej, niż jesteśmy w stanie
to sobie wyobrazić. Chce wejść z
nami w relację. Chce objawiać nam
swoją miłość, abyśmy przekazywa-

li ją dalej w naszym otoczeniu. Daje
nam braci i siostry w Chrystusie,
których przyjaźń i świadectwo życia
mobilizują nas do głębszej wiary i
zaufania Bogu. Rozważając w tym
radosnym Okresie Wielkanocnym
zmartwychwstanie Jezusa, próbujmy otwierać się na wszystkie te
dary. Otwierajmy się na Boże życie,
którego Jezus pragnie nam udzielać.

Przyjaźń
Idąc po szlakach górskich w Tatrach, spotyka się
na swojej drodze mnóstwo ludzi. Jednak rzadko kiedy
spotyka się samotnego wędrowca, zazwyczaj ludzie
podróżują w mniejszych lub większych grupach. Podobnie rzecz się ma z innymi miejscami rekreacyjnymi tj. plaża, park, las. Człowiek ma w sobie naturalną
potrzebę relacji z drugim człowiekiem.
Bez relacji z drugim człowiek praktycznie nie istnieje, prosta rzecz, gdyby ludzie ze sobą nie rozmawiali,
nie nawiązywaliby ze sobą relacji gatunek by wymarł,
bo nie było by dzieci, które są owocem relacji kobiety
i mężczyzny. W tym artykule chcę powiedzieć kilka
słów o relacji, która zwie się przyjaźnią. Na początku
rozgraniczenie: przyjaźń to nie to samo co koleżeństwo, albo zwykła znajomość, to nie ilość znajomych
na facebooku. Przyjaźń to nie to samo co miłość,
nakazana przez Chrystusa w przykazaniu miłości
Boga i bliźniego, bo miłość, którą nakazał Chrystus
powinniśmy otaczać każdego człowieka, nawet wrogo
nastawionego do nas, a przyjaźnią możemy obdarzyć
co najwyżej kilka osób.
Co to jest przyjaźń? Polskie słowo Przy – jaźń,
oznacza być przy jaźni drugiej osoby, przy ja drugiej
osoby, czyli być blisko najgłębszego wymiaru drugiej
osoby. Jaźń to coś co jest w nas bardzo głębokie,
osobiste, coś co stanowi że ja jestem taki a nie inny.
Przyjaźń jest troską o jaźń, o serce drugiego, czyli
o jego myśli, pragnienia, uczucia. Przyjaźń to wspólne
patrzenie w przód, wspólny cel.
Jądro atomowe zbudowane jest z protonów i neutronów. Protony mają ładunek elektryczny dodatni,
neutrony neutralny, a elektrony ujemny. Plus i minus
się przyciągają a plus i plus, albo minus i minus się
odpychają. To jest prawda, ale jest jeszcze w fizyce
takie coś co się nazywa oddziaływanie międzycząsteczkowe, przyciąganie między cząsteczkowe, które
jest 100 razy silniejsze od oddziaływań elektrycznych,
ale dział tylko przy bardzo małych odległościach. To
dlatego jądro atomowe składa się z posklejanych ze

sobą protonów, które przyciągają się nawzajem, bo
są blisko siebie.
Analogicznie przyjaźnić mogą się tylko osoby, które
patrzą wspólnie w przód, czyli mają wspólny cel, przekonania, poglądy, sposób myślenia, muszą mieć coś
wspólnego, inaczej ich relacja niemiałaby sensu, no
nie może się przyjaźnić ortodoksyjny islamista z gorliwym katolikiem, bo jeden drugiego zabije. To taki
ekstremalny przykład, ale chodzi o to, że aby powstała relacja to trzeba mieć coś ze sobą wspólnego, aby
rozmawiać trzeba mieć wspólny temat, rozmowa nie
może wyglądać jak dwa monologi.
Cyceron mówił, że: Przyjaźń jest zgodnością
w sprawach ludzkich i boskich, połączoną z życzliwością i miłością. W skrócie dwa plusy się przyciągają,
gdy są bardzo blisko siebie, przy jaźni.
Żyjący w średniowieczu cysterski opat Elred z Rievalux (Anglia) napisał dzieło pt.: „Przyjaźń duchowa”,
w której robi pełny wykład chrześcijańskiej przyjaźni.
Elred przestrzega przed przyjaźnią cielesną zwieraną tylko ze względu na niezaspokojone potrzeby
seksualne, albo inne takie jak potrzeba bliskości,
czułości, uwagi, której dana osoba nie otrzymała od
rodziców. Tak przyjaźń nie jest przyjaźnią, ale jej patologią i rodzi same problemy, często zazdrość, dziwne wyrzuty, kłótnie, a w efekcie prowadzi do destrukcji po obu stronach. Drugi rodzaj patologii przyjaźni to
przyjaźń światowa, zwierana ze względu na korzyści,
materialne lub inne przykładowo związane z pozycja
społeczną, znajomościami, no bo dla przyjaciela nie
załatwisz bez kolejki, albo od przyjaciela będziesz
ściągała pieniądze za usługę. Trzeci rodzaj przyjaźni
to przyjaźń duchowa, której celem jest przyjaźń sama
w sobie. I właśnie o tej relacji chciałbym dzisiaj powiedzieć.
Instrukcja co trzeba zrobić aby mieć przyjaciela?
Po pierwsze trzeba go sobie wybrać spośród grona
znajomych, kolegów, tak samo jak mężczyzna wybiera sobie kobietę na żonę. Uwaga! Przyjaźń nie jest
kolejnym etapem znajomości, bo nie każdą znajomość
można przekształcić w przyjaźń. Niektóre osoby nie
są zdolne budować głębokich więzi. (Np.: Osoba,
która żyje w izolacji, ma w sobie nieuświadomiony
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głód relacji tak duży, że nie jest w stanie stworzyć
przyjaźni, bo będzie to relacja symbiotyczna tylko na
wyłączność). Ta ostrożność w wyborze przyjaźni nie
wynika z tego że kimś gardzimy, ale z tego że ktoś po
prostu nie jest zdolny do tego typu relacji. Nie można
proponować wyprawy górskiej na Rysy, komuś, kto
ma lek wysokości i na dodatek nigdy nie chodził po
górach.
Po wyborze jest okres próbny, kiedy to utwierdzamy
się w naszym wyborze, albo dochodzimy do wniosku
że to nie był dobry wybór, to trochę tak jak w narzeczeństwie, już podjęli decyzje ale jeszcze mogą się
wycofać, albo można porównać to do czasu formacji
seminaryjnej, jeszcze nie ksiądz ale już nie świecki.
„Jeśli chcesz mieć przyjaciela, zdobądź go po próbie,
a niezbyt szybko mu zaufaj! Bywa bowiem przyjaciel,
ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim
w dzień twojego ucisku” (Syr 6, 7)
Ostatni etap to przyjaźń i pogłębianie jej.
Kiedy nieznajomy puka do naszych drzwi, to najpierw spoglądamy przez judasza kto to, następnie
nieufnie otwieramy drzwi i pytamy o co chodzi, nie
wpuszczając go do środka, czasami wpuszczamy do
przedpokoju. Gdy przychodzi znajomy zapraszamy
go do pokoju i częstujemy tym co mamy najlepsze,
aby pokazać się z jak najlepszej strony. A gdy przycho
dzi do naszego domu przyjaciel, to prowadzimy go do
piwnicy, nie boimy się pokazać mu najmroczniejsze
zakamarki swojego serca, skrywane przed wszystkimi
innymi ludźmi. Przedpokój jest dla nieznajomych – gdy
kogoś nie znamy rozmawiamy o pogodzie.
Pokój jest dla znajomych, kolegów, koleżanek –
rozmawiamy o tym co nas dotyczy, jakie mamy problemy, ale tylko i wyłącznie pozostajemy na etapie
zewnętrznym, jak nam poszło na egzaminie, jakie
sporty uprawiamy, jakie mamy zainteresowania, mówimy co prawda o sobie, ale tylko zewnętrznie, nie
wchodzimy do środka.
Piwnica – jest dla przyjaciół, tylko ich możemy
wprowadzać do głębi naszego serca, czyli do naszych
myśli, uczuć, ukrytych pragnień. Z przyjacielem możemy rozmawiać o uczuciach.
Aby stworzyć dojrzałą więź trzeba umieć mówić
o swoich uczuciach, wyrażać swoje uczucia, pragnienia, myśli. Nie tylko uczucie radości sprzyja budowaniu głębokich przyjacielskich więzi, każde uczucie
w odpowiedni sposób wyrażone, przedyskutowane
zacieśnia relację, przybliża do jaźni drugiej osoby.
Uczuciem, które buduje przyjaźń może być na przykład agresja. Zobaczcie, kiedy okazujemy agresję,
gniew, złość tylko wtedy gdy kogoś bardzo dobrze
znamy, gdy czujemy się bezpiecznie, nie okazujemy
jej w gronie nieznajomych. Zobaczmy na przyjaźń
Jezusa z Piotrem. Jezus zapowiada swoją mękę,
śmierć i zmartwychwstanie, przepowiada to co ma się

wkrótce stać Apostołom. Piotr bierze Jezusa na bok
i upomina Go: „Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie”. A Jezus odpowiada mu:
„Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie
myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”. Ile
agresji, ile złości, jaki ogromny ładunek emocjonalny,
ile energii w tym dialogu dwóch przyjaciół. I to agresja
po obu stronach. Jezus jest prawdziwym Bogiem, ale
i prawdziwym człowiekiem, nie zapominajmy o tym,
On też ma uczucia i ma prawo je wyrażać, to nic złego wyrażać agresję, oczywiście w odpowiedni sposób,
nie że od razu zamienił by Piotra w żabę, to nie byłoby przyjaźnio-twórcze raczej. Nawiązując do analogi
atomu, aby dwa protony zbliżyły się do siebie, trzeba
ogromnej energii aby pokonać opór ze strony sił elektrycznych, aby zaczęły działać potężne siły przyciągania między cząsteczkowego. Tak samo jest w relacjach między ludzkich, też potrzeba energii, wyrażania
swoich uczuć aby zbliżyć się do jaźni drugiej osoby.
Czyli, aby budować dojrzałą przyjaźń trzeba nauczyć się rozmawiać o uczuciach i wyrażać je inaczej
nici z przyjaźni, nie zbudujemy dojrzałej relacji gadając o sporcie, grach komputerowych, czy najnowszym
modelu telefonu.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego (28 kwietnia) został
poświęcony obraz Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ofiarowany do naszego kościoła przez parafian.
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Niedziela Palmowa

O godz. 11.20
rozpoczęła się
procesja z palmami do kościoła parafialnego,
której przewodniczył wikariusz
ks. Piotr Ochoński.

Książki warte przeczytania
Polecam wszystkim „Pismo Święte Starego i Nowego
Testamentu” w wydaniu dźwiękowym „Ewangelia według
św. Jana”. Sądzę, iż nie trzeba dziś nikogo przekonywać,
jak bardzo skuteczne są nowe środki przekazu i jak wiele
mogą one zdziałać – dobrze użyte – w dziele ewangelizacji.
W przypadku AudioBiblii mam nadzieję przekazać w ręce
wielu osób Księgę nad Księgami – Pismo Święte, z którym
będą mogli stale obcować, nawet jeśli – z bardzo różnych
względów – nie są w stanie korzystać z ogólnodostępnych
wydań tradycyjnych. Ta Biblia jest czymś wyjątkowym. Jest
ona wyjątkowa dla wszystkich poszukujących wartości i tych
wszystkich którzy tęsknią za ich wartościami w codziennym
życiu.

Kolejna pozycja, którą polecam to książka R. Piątkowskiej
„Nigdy tego nie zapomnę”. Książka powinna być najlepszym
przyjacielem dziecka, a może się nim stać tylko wtedy,
kiedy rodzice będą proponować dziecku mądrą i rozwijającą lekturę, dostosowaną do jego wieku z wielką przyjemnością zapraszam Państwa do lektury najnowszej książki
lubianej i cenionej aktorki – R. Piątkowskiej. Mam nadzieję,
ze przygoda Marcina i jego spotkanie z Papieżem Franciszkiem będzie okazją do podjęcia wielu ważnych tematów jak
wrażliwość, zawiść czy uczciwość, a przy okazji wspaniałym
spotkaniem z książką dla dzieci.

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…

Elwira Kirklo-Rusek
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„Miłosierdzie wyraża zachowanie Boga w stosunku do grzesznika, ofiarujące mu jeszcze jedną możliwość
skruchy, nawrócenia i wiary”
(Misericordiae Vultus, 21)

Niech Pan obdarzy Was Pokojem!

Od soboty 6 kwietnia do środy 11 kwietnia 2019 roku miałem zaszczyt głosić w Waszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne. Bardzo dziękuję Ks. Kanonikowi Józefowi Siemaszowi, proboszczowi
parafii i jego współpracownikom, za zaproszenie i zaufanie, bym towarzyszył wiernym w tym ważnym
czasie. Był to dla nas czas łaski, modlitwy, rachunku sumienia, trudu nawrócenia i czas przemiany życia.
Wielu z nas przychodziło ze świadomością pytaniem: „czy od ostatniego Wielkiego Postu staliśmy się
lepszymi ludźmi: lepszymi rodzicami, kapłanami, małżonkami, dziećmi, pracownikami, obywatelami i mieszkańcami miasta?” Rekolekcje na nowo miały poprawić nasze życie i nasze relacje z Panem Bogiem.
Może lepiej zrozumieliśmy: jak bardzo potrzeba nam nawrócenia w życiu codziennym, zawodowym,
społecznym. Jak bardzo potrzeba nam modlitwy za świętych kapłanów, osoby konsekrowane, świętych
małżonków, rodziców, świętych pracowników i rządzących. Potrzeba walki ze złem i grzechem.
Bóg dał Tobie i wszystkim nam kolejną szansę, i nie wytnie NAS z tej planety, bo jest ktoś, kto się za
NAMI wstawił – Jezus z Nazaretu.
Ufam, że w czasie tych rekolekcji udało się nam się zobaczyć, czego tysiące ludzi nie umieją i nie chcą
dopatrzeć się w drzewie krzyża? Ono jest martwe, bezlistne, bez korzenia, bez życia, bez wartości, a jednak przez fakt zawieszenia na nim jednego jedynego Owocu, stało się najsensowniejszym znakiem nadziei.
Tym Owocem jest Jezus Chrystus. Jest Żywym Owocem, który każde martwe drzewo przywróci do życia,
nawet Twoje, bylebyś uczynił wszystko, by być z Nim w komunii!
Bardzo wszystkim parafianom dziękuję za udział w rekolekcjach, oraz pomoc w budowie studni w Togo.
Niech Pan was błogosławi i strzeże
o. Błażej Kurowski OFM

Niedziela 5 maja

Czy to nie dziwne? Spodziewalibyśmy się raczej wdzięczności Apostołów za to, że w ogóle udało im
się ocalić życie. Lub ulgi, że nie zostali ukarani jeszcze surowiej. Być może również takie myśli przechodziły im przez głowę, jednak najwyraźniej więcej radości sprawiło im to, że okazali się „godni” aresztowania, gróźb i bicia przez swoich własnych rodaków.
Co pozwoliło Apostołom przyjąć taką właśnie postawę? Odpowiedź znajdujemy w jednym prostym
zdania z dzisiejszego czytania. Wyjaśniając swoje postępowanie przed Sanhedrynem, Piotr i pozostali
oświadczyli: „Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego wy straciliście, zawiesiwszy na drzewie”.
To zmartwychwstanie Jezusa zmieniło całą rzeczywistość! Apostołowie widzieli, jak poniósł bolesną
śmierć, a po jej przejściu stanął przed nimi pełen chwały Bożej. Zobaczyli na własne oczy niezbity dowód
tego, że śmierć została pokonana. Nie była ona końcem historii Jezusa – ani też ich własnej historii.
Około siedemdziesięciu pięciu lat po tym wydarzeniu, podobne słowa wypowiedział Ignacy, biskup
Antiochii. Został on aresztowany za wiarę w Chrystusa i w drodze do Rzymu, gdzie miał zostać stracony
napisał do tamtejszych chrześcijan, prosząc ich, by nie zabiegali o jego uwolnienie. Ignacy miał już za
sobą długie życie i nie lękał się śmierci. Wręcz przeciwnie, wyglądał jej z utęsknieniem. „Pozwólcie mi
się stać pożywieniem dla dzikich zwierząt, dzięki którym dojdę do Boga” – pisał w swoim liście do Rzymian.
Zarówno Piotr, jak i Ignacy zapewniają nas, że bramy nieba stoją przed nami otworem. Śmierć, i wszystko, co ona sobą przedstawia, straciła nad nami władzę. Podobnie też stracił nad nami władzę lęk, gdyż
wszystkie lęki mają swoje źródło w lęku przed śmiercią. Jezus, nasz zmartwychwstały Pan, pokonał
wszystko, a teraz zaprasza nas do udziału w swoim zwycięstwie. Śmierć nie jest końcem naszej historii.
To dopiero początek.
„Jezu, wychwalamy Cię za Twoje zwycięstwo, jakie odniosłeś mocą swego zmartwychwstania”.
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Remonty
Bogu niech będą
dzięki i naszym parafianom za to, że udało
nam się przeprowadzić
kolejne remonty przy
naszym kościele: naprawiono dwa wybite
okna witrażowe –
koszty naprawy pokryło ubezpieczenie –
suma 9240 zł. Zamontowano witraż po renowacji przy Bożym Grobie – koszt do zapłacenia 7540 zł. Wróciły kolejne trzy ławki z renowacji –
koszt 4500 zł. Mamy już odnowione wszystkie ławki
w nawie lewej, do renowacji pozostały ławki boczne
i na chórze kościoła.
Dziękujemy za ofiary złożone na kwiaty i światło do
Bożego Grobu – zebrano kwotę 2460 zł. Zakupiono
nową figurę Jezusa Frasobliwego – koszt 2450 zł oraz
nowe tabernakulum do ciemnicy – 1860 zł.
Rozpoczęty został remont kapitalny zakrystii w naszym kościele.
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Siostry Szkolne de Notre Dame

Założycielka Sióstr
Szkolnych de Notre
Dame – błogosławiona
Matka Teresa od Jezusa, gorąco pragnęła
jedności wszystkich
w Bogu, oparła Zgromadzenie na fundamencie Eucharystii,
zakotwiczyła je w ubóstwie i poświęciła Maryi.
Maryja jest dla każdej siostry: MATKĄ,
WZOREM, GWIAZDĄ
PRZEWODNIĄ, KRÓLOWĄ, DROGĄ prowadzącą do JEZUSA.
Siostry zarówno indywidualnie jak i we wspólnocie
siostrzanej oraz razem z wychowankami – przez
wstawiennictwo Maryi, codziennie upraszają potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla siebie, zgromadzenia, naszego miasta, całej Ojczyzny. Ulubioną
formą modlitwy jest: różaniec, litania loretańska, pieśni
maryjne i pielgrzymowanie do różnych sanktuariów
maryjnych.

Niedziela, 12 maja

Chciałabym śpiewać Ci Mario
pieśń Twego Zwiastowania
wyśpiewać serce i duszę
do nocy i do zarania.
I chcę Ci śpiewać pieśń Narodzenia
Syna Bożego w stajence
i złożyć serce ciało i duszę
w Twoje przeczyste ręce.
I pragnę śpiewać smutną
pieśń krzyża
na wzgórzu, na Golgocie
i oddać ciało, duszę i serce
za czystych łez Twoich krocie.
A tę chwalebną pieśń Wniebowzięcia
pozwól nie będę śpiewała
lecz powiem cicho
w sercu i w duszy
Chwała Maryjo, chwała Ci Maryjo!!!
28 marca 2019 r. w godzinach popołudniowych
wspólnota Sióstr Szkolnych de Notre Dame,
niepełnosprawni Wycho-

Wiemy z doświadczenia, że zazdrość jest bliska miłości (której często towarzyszy). A jednak są to
całkowicie przeciwstawne uczucia. Granica między nimi bywa bardzo subtelna. Oba są pło-mienne i pełne pasji. Jednak zazdrość pojawia się wtedy, gdy widzimy, jak ktoś cieszy się czymś, co sami chcielibyśmy posiadać, natomiast miłość, gdy chcemy, by inni cieszyli się posiadaniem jakiegoś dobra. Zazdrość
jest więc skupiona na sobie, podczas gdy miłość jest skupiona na innych.
Różnica ta pomoże nam lepiej zrozumieć reakcję niektórych Żydów z synagogi w Antiochii Pizydyjskiej.
Ogarnęła ich zazdrość na widok wielkiego tłumu ludzi zebranych, by posłuchać nauczania Pawła i Barnaby. Dotknęło ich to, że jacyś nieznani przybysze zyskali sobie taki rozgłos, o jakim oni sami mogli tylko
pomarzyć. My ciągle spotykamy się z uprzedzeniem, szykanami i dyskryminacją – myśleli sobie. A ci
dwaj, ledwie przyjechali, a już wszyscy słuchają ich z zapartym tchem nie wyłączając pogan. W taki
właśnie sposób działa zazdrość. Jakaś osoba ma coś, co uważa-my za atrakcyjne. Gdy patrzymy, jak
z tego korzysta, wzrasta nasze pragnienie posiadania tego. Jeśli nie będziemy czujni, pragnienie to
szybko przerodzi się w niechęć do tej osoby. Ta niechęć może rozwinąć się do tego stopnia, że nawet
zapomnimy o tym, czego pragnęliśmy. Nasza uwaga przesunie się z pożądanego obiektu na osobę,
której zazdrościmy. Dlatego właśnie Kain zabił Abla. Dlatego Dawid zabił Uriasza. Dlatego niektórzy faryzeusze nienawidzili Jezusa. I dlatego Żydzi z dzisiejszego czytania „wzniecili prześladowanie Pawła
i Barnaby i wyrzucili ich ze swoich granic”. Najlepszym sposobem na przezwyciężenie uczucia zazdrości
jest modlitwa do Boga, aby pomógł ci zobaczyć brata w tym, komu zazdrościsz. Zamiast zżymać się na
szczęśliwego posiadacza pożądanego przez ciebie dobra, pomyśl, jak sam zostałeś obdarowany, i dziękuj za to Bogu. Kiedy czujesz, że ogarnia cię zazdrość, proś Boga, by pomógł ci ją przezwyciężyć miłością, błogosławień-stwem i współczuciem. Zazdrość nie musi tobą rządzić. Dzięki łasce Bożej ty możesz
rządzić nią. „Jezu, pomóż mi docenić to, co mi dajesz, i dobrze życzyć wszystkim, których mam wokół
siebie”.
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wankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci wraz
z Personelem, dyrekcją i nauczycielami Zespołu Szkół
Specjalnych w Świebodzicach oraz Stowarzyszenie
im bł. Matki Teresy od Jezusa Gerhardinger, pod
przewodnictwem ks. Józefa Siemasza i ks. Dariusza
Strzeleckiego dziękowali podczas uroczystej Mszy św.
sprawowanej w kaplicy Domu, za kilkunastoletnią,
piękną, pełną poświęcenia i kreatywności służbę siostry dyrektor mgr Marii Jowity Styś wobec niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w Świebodzickim DPS.
Po Eucharystii grupa najmłodszych wychowanków,
pod kierunkiem pań terapeutek i pracownika kulturalno-oświatowego, w dowód wdzięczności dla swej
długoletniej dyrekcji przedstawiła humorystyczną inscenizację z życia milusińskich „smerfów”. Były również piękne i wzruszające podziękowania, życzenia
i śpiewy wdzięczności od wszystkich zgromadzonych
gości i domowników.
Obecnie odpowiedzialność za placówkę przejęła
siostra mgr Mariola Wijas, która ma również długoletnie doświadczenie w służbie dla niepełnosprawnych
dzieci. Osobę nowej siostry dyrektor polecajmy wstawiennictwu Maryi naszej Matki i Królowej.
W NIEDZIELĘ PALMOWĄ, kiedy Kościół obchodzi
pamiątkę triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy,
aby dokonać paschalnego misterium Swej męki –
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podczas Mszy Św. chłopcy, panie i siostry pod przewodnictwem Ks. Dariusza Strzeleckiego uczestniczyli w uroczystej liturgii, podczas której odbyło się również poświęcenie palm. Nasze tegoroczne palmy
(piękne i kolorowe) były przygotowane przez chłopców
i panie podczas zajęć terapeutycznych.
Chłopcy uczestniczyli też w modlitwie przy pomniku
JP II wraz z zebranymi tam kapłanami, ministrantami
i ludem z parafii św. Mikołaja. Ksiądz wikary Piotr
Ochojski poświęcił wszystkim zebranym przyniesione
piękne palmy oraz odczytał uroczyście Ewangelię
związaną z uroczystością Niedzieli Palmowej.

Piątek 29 marca 2019 był dniem wielkiej radości dla wszystkich uczniów Liceum Ogólnokształcącego
w Świebodzicach. tego dnia do szkoły na zaproszenie katechety ks. Piotra zawitały siostry ze zgromadzenie
sióstr Klaretynek. Przybyły z niedalekiej Świdnicy, by katechizowanej młodzieży różnych klas przybliżyć charyzmat posługiwania. Do tego zapoznały młodych ludzi z łaską powołania do życia zakonnego. Za to piękne
świadectwo wiary siostrom Krystynie i Magdalenie dziękujemy.
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Droga Krzyżowa w Zlatych Horach

W piątkowy wieczór 5 kwietnia
pielgrzymi, pod przewodnictwem ks.
Piotra, wyruszyli do sanktuarium w
Zlatych Horach w Czechach (koło
Głuchołaz) na nabożeństwo Drogi
Krzyżowej. Ta wyjątkowo piękna liturgia rozpoczęła się o godz. 21.00.
W atmosferze ciszy i skupienia przeszli 14 stacji Drogi Krzyża, pokonując
dystans ponad 3 kilometrów. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia
była pięknie odśpiewana przez młodych scholistów męskich, litania do
Serca Jezusowego. W następnym
dniu pielgrzymi uczestniczyli we
Mszy św., której przewodniczył rektor
tego nadzwyczaj pięknego miejsca.

Niedziela, 19 maja

Można podejść do tego polecenia Jezusa w sposób bardzo prosty. Bądź miły, troszcz się o swoich
bliskich, od czasu do czasu złóż ofiarę na ubogich. Ale czy to naprawdę wszystko, o co chodziło Jezusowi? Czy może miał On na myśli jeszcze coś innego? Aby to zrozumieć, spróbujmy przyjrzeć się sytuacji, w jakiej Jezus wypowiedział te słowa. Jezus dopiero co umył nogi Aposto-łom, a Judasz wyszedł
z Wieczernika, aby Go zdradzić. Jezus wie, że nie pozostanie już długo z nimi i że czas Jego męki jest
coraz bliższy. Kiedy więc poleca uczniom miłować się wzajemnie, jak On ich umiłował, wzywa ich do
miłości będącej odzwierciedleniem Jego własnej miłości – bezinteresownej i ofiarnej, wypływającej z bezwarunkowej miłości Boga do każdego człowieka na ziemi. Taka miłość rzeczywiście wyróżnia uczniów
Jezusa, ponieważ jest zasadniczo odmienna od tego, co większość ludzi uważa za miłość. Jak miłował
Jezus? Umył nogi zdrajcy. Przebaczył tym, którzy przybili Go do krzyża. Przekraczał wszelkie bariery –
nie stronił od Samarytan i pogan, niósł uzdrowienie także ludziom z marginesu czy przeciwnikom politycznym. Taka miłość pozyskiwała Kościołowi wieku coraz to nowych wyznawców, którzy widzieli, że
wierzący troszczą się o najsłabszych, jak wdowy i sieroty, i że dzielą się ze sobą wszystkim, co posiadają. Podobnie działo się w kolejnych epokach. W średniowieczu ludzie nawracali się, gdy widzieli, jak
wielu chrześcijan troszczy się o ofiary zarazy. Podczas II wojny światowej wielu wierzących dawało
świadectwo wiary, narażając swoje życie, aby ukrywać Żydów. Serca wielu ludzi poruszył fakt, że Jan
Paweł II przebaczył człowiekowi, który usiłował go zabić. Także postawa Matki Teresy z Kalkuty, z oddaniem służącej najuboższym, pociągnęła wiele innych kobiet do tej posługi i dziś siostry miłosierdzia są
obecne na całym świecie. Podziwiając świętych, myślimy czasem, że taka miłość jest dla nas nieosiągalna. Ale Chrystusowe wezwanie do miłości nie jest przeznaczone tylko dla świętych. Jezus żyje dziś
także w nas, podobnie jak żył w nich. Na czym polega więc sekret świętych? Wydaje się, że najważniejsze było dla nich doświadczenie miłości Jezusa. To zmieniło ich stosunek do ludzi, których mieli wokół
siebie. Prośmy więc Jezusa, aby pozwolił nam doświadczyć swojej miłości. „Jezu, naucz mnie kochać
tak, jak Ty kochasz”.
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Święte Triduum Paschalne
W Wielki Czwartek
uroczyście rozpoczęliśmy obchody Świętego
Triduum Paschalnego.
Ten dzień przypomina
nam o ustanowieniu
przez Chrystusa dwóch
sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. Mszy
św. przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz
ks. kan. Józef Siemasz.
W tej Mszy Świętej kapłani dziękowali za dar
swojego kapłaństwa.
Wielki Piątek – liturgia Męki Pańskiej rozpoczęła się w naszym kościele 19 kwietnia o godz. 18.00.
Liturgii przewodniczył wikariusz ks.
Piotr Ochoński, który także wygłosił
Słowo Boże. Parafianie zgromadzili
się bardzo licznie w świątyni. Swoją
obecnością zaszczycił nas diakon
Wojciech Przyborowski, który niebawem – w maju przyjmie święcenia
kapłańskie. Wspominaliśmy Mękę
i Śmierć Chrystusa na Krzyżu oraz
złożenie w grobie. Po Mszy Świętej
adoracja trwała do godz. 22:00.

Wigilię Paschalną rozpoczęliśmy o godz. 18.00
przed kościołem od poświęcenia ognia. Liturgii Wigilii
Paschalnej – najważniejszej Mszy św. w roku liturgicznym Kościoła, przewodniczył wikariusz ks. Artur Merholc, który też wygłosił homilię. Po raz pierwszy od
wielu lat w uroczystości wziął udział diakon, który na
początku Liturgii wyśpiewał Exsultet – Orędzie wielkanocne. Tak świętowaliśmy pierwszą Mszę o Zmartwychwstaniu Jezusa. Liturgiczna Służba Ołtarza
i Schola parafialna – na bardzo wysokim poziomie!

W niedzielny poranek przybyliśmy, aby być świadkami pustego Grobu Pańskiego. Uczestniczyliśmy
w rezurekcji, która odbyła się tradycyjnie o 6.00.
Przewodniczył jej proboszcz ks. kan. Józef Siemasz.
Sporo parafian uczestniczyło w tej Eucharystii.
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Spotkanie wielkanocne Emerytów
i Rencistów w Świebodzicach

Niedziela, 26 maja

Czy nie czujesz, że w twoim życiu, a także na całym świecie brakuje pokoju? W mediach wciąż pojawiają się doniesienia o kolejnych konfliktach, zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych. Niezgoda
i brak zrozumienia niszczą rodziny i relacje między ludźmi. Nawet w naszych własnych myślach i pragnieniach znajdujemy wiele sprzeczności. Skąd może przyjść pokój? Oczywiście może on przyjść od
Jezusa! W dzisiejszej Ewangelii, obdarzając swoich uczniów pokojem, Jezus używa słowa „szalom”,
które oznacza także dostatek i dobrostan. Słowo „szalom” było używane zarówno jako powitanie, jak
i pożegnanie – zwykle pomiędzy przyjaciółmi, którzy życzyli sobie jak najlepiej. Jednak Jezus nie tylko
życzy pokoju swoim uczniom, ale również go im daje. Daje pokój zbawienia. Spokojną świadomość, że
zostali pojednani z Ojcem niebieskim. Radosną pewność, że wszystko jest we właściwym porządku
i wszelkie przeszkody na drodze do pokoju zostały usunięte.
Jezus daje ten pokój także tobie. Zaczyna się on wewnątrz, gdy poznajesz miłosierdzie, miłość i zbawienie, które otrzymałeś w Chrystusie. Za każdym razem, gdy idziesz do spowiedzi, gdy modlisz się
przed Najświętszym Sakramentem, uczestniczysz w Eucharystii pokój Jezusa mocniej wnika w twoje
serce. A wtedy przestajesz denerwować się wszystkim, co widzisz wokół siebie i w sobie. Za każdym
razem gdy modlisz się słowami: „Przyjdź, Panie Jezu”, otwierasz się na Tego, który daje pokój twemu
sercu. I stopniowo nabierasz ufności, że miłość Boga do ciebie jest w stanie przezwyciężyć każdą trudność, jaką napotykasz, każdy konflikt, jaki się pojawia.
Kiedy pielęgnujesz ten wewnętrzny pokój, zaczyna się on przelewać z ciebie na twoje relacje. Coraz
rzadziej odpowiadasz tym samym na czyjeś wybuchy. Łatwiej ci zachować spokój, gdy ktoś zajeżdża ci
drogę. Zaczynasz dążyć do pojednania z tymi, z którymi od dawna nie utrzymujesz kontaktów z powodu
jakiejś zadawnionej urazy. Okazujesz życzliwość zgryźliwemu sąsiadowi. Masz więcej cierpliwości do
dziecka A to przecież dopiero początek!
Jeśli każdy z nas zacznie zabiegać o pokój, świat stanie się o wiele bardziej przyjaznym miejscem.
„Jezu, dziękuję Ci za dar Twojego.
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Kalendarz imprez
26 maja
Koncert z okazji Dnia Matki – Quintessenza

Plan obchodów 740-lecia Miasta Świebodzice
23 maja godz. 13.00 dzieci i młodzież ze szkół,
godz. 17.00 mieszkańcy
Spotkanie autorskie. Maciej Zaboronek, historyk,
przewodnik, autor prac „Rozwój przestrzenny Świebodzic do końca XVIII wieku” (praca magisterska) oraz
„Świebodzice w średniowieczu” (licencjat) – organizator: Miejski Dom Kultury w Świebodzicach
2 czerwca
Koncert organowy w kościele pw. św. Piotra i Pawła
– organizator: Miasto Świebodzice
7 czerwca godz. 17.00-22.00
Gród średniowieczny w Parku Miejskim – organizator:
Miasto Świebodzice
22 czerwca godz. 11.00
„Miasta Hochbergów”, wykład dr hab. Rafała Eysymontta, Uniwersytet Wrocławski, Zakład Historii Sztuki

17

Pradziejowej i Średniowiecznej – organizator: Miasto
Świebodzice, Miejski Dom Kultury w Świebodzicach
23 czerwca
Koncert organowy w kościele pw. św. Piotra i Pawła
– organizator: Miasto Świebodzice
13 września godz. 13.00
Wernisaż wystawy – „Emil Krebs – u granic geniuszu”
– organizator: Miejski Dom Kultury w Świebodzicach,
Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach
październik
Stulecie świebodzickich bonów zastępczych. Spot
kanie z dr. Januszem Kujatem – organizator: Miejski
Dom Kultury w Świebodzicach
październik – finał projektu i wernisaż wystawy
74 zdjęcia świebodziczan na 740 lat miasta
Grupa fotografująca z MDK (projekt ruszy od maja br.)
wykona zdjęcia mieszkańców Świebodzic w okresie
do końca września; zostanie przygotowana wystawa
i katalog – organizator: Miejski Dom Kultury w Świebodzicach

Michałowa poleca

CZEKOLADOWO-ORZECHOWY TORT BEZOWY Z POMARAŃCZAMI

SKŁADNIKI NA BLATY BEZOWE:
białka z 6 dużych jajek
300 g drobnego cukru do wypieków
100 g orzechów laskowych
60 g deserowej czekolady, roztopionej i przestudzonej
szczypta soli
(wszystkie składniki powinny być w temp. pokojowej)

Masę bezową wyłożyć równomiernie na narysowane
koła. Uwaga: blaty bezowe bardzo spłaszczą się
w piekarniku (przez dodatek orzechów i czekolady)
dlatego rozmieszczamy je jak najdalej od siebie, by
się nie połączyły.
Piekarnik rozgrzać do temp. 180 stopni. Włożyć do
niego blachę z bezami i natychmiast zmniejszyć
temp. do 140 stopni (bez termoobiegu). Piec/suszyć
przez ok. 1,5 godz. aż beza będzie chrupka i wypieczona z wierzchu. Wyłączyć piekarnik i uchylić,
WYKONANIE:
Orzechy laskowe podprażyć na suchej patelni od blaty bezowe pozostawić w nim do wystudzenia.
czasu do czasu mieszając. Obrać z brązowych łusek–
najlepiej schodzą jeśli zawiniemy orzechy w papie- KREM ŚMIETANKOWY:
rowy ręcznik i potrzemy w dłoniach. Obrane orzechy 300 ml śmietany kremówki 36% schłodzonej
wystudzić, następnie włożyć do malaksera i zmikso- 3 łyżki serka mascarpone, schłodzonego
wać do otrzymania orzechowej mączki. Nie miksować Śmietanę ubić na sztywno mikserem, a następnie
dodać serek i razem wymieszać.
zbyt długo, by orzechy nie zamieniły się w pastę.
Płaską blachę z piekarnika wyłożyć papierem do pieczenia, na nim narysować 2 okręgi o średnicy 20 cm. WYKONANIE:
Białka ubić na sztywno ze szczyptą soli. Dalej ubija- Każdy z blatów bezowych posmarować kremem
jąc dodawać cukier, łyżka po łyżce. Powinna powstać i ułożyć je na sobie. Na wierzch położyć kawałki
gęsta i błyszcząca piana bezowa. Dodać zmielone obranych ze skórki i błonek 2 pomarańczy, a następorzechy i delikatnie, kilkoma ruchami szpatułki, wy- nie oprószyć wiórkami startej czekolady.
mieszać. Dodać roztopioną czekoladę i wymieszać
Smacznego!
krótko – jednym ruchem szpatułki.
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Środa 1.05.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (10 greg)
godz. 900 + Elżbieta Karczmarz (2 rocz. śm.)
godz. 1800 O dary Ducha św. i o opiekę Bożą dla Filipa
na czas egzaminów maturalnych (od babci Władzi)
Czwartek 2.05.2019 r. św. Atanazego
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (11 greg)
godz. 900 + Zbigniew Ołdakowski (od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Zdzisław Acela (od Maryli z mężem)
Piątek 3.05.2019 r. NMP Królowej Polski
godz. 730
godz. 900 W int. członków Róż Różańcowych, bractwa
św. Józefa, Towarzystwa Przyjaciół WSD o zdrowie
i błog. Boże i opiekę MB Królowej Polski (od Róż
Różańcowych)
godz. 1015 + Anna + Stanisław Rawscy + z rodziny
godz.1130 + Anna Obiegły
godz1300 + Grzegorz Suchecki (12 greg)
godz. 1800 + Łucja + Anna + Franciszek + Eugeniusz
+ z rodziny oraz dusze w czyśćcu
Sobota 4.05.2019 r. św. Floriana
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (13 greg)
godz. 900 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki
Bożej i o łaskę zdrowia dla Tomasza z ok. 30 rocz.
urodzin
III Niedziela Wielkanocna 5.02.2019 r.
godz. 730 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Jarosława
godz. 900 + Maria + Edward Ziętek
godz. 1015 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski zwłaszcza za udane 2-ie operacje,
z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej i o łaskę
zdrowia dla Marii Talarskiej z ok. 89 rocz. urodzin
godz. 1130 + rodziców: Zofia i Józef + brat Stanisław
+ szwagier Marek
godz. 1300 + Zofia + Wojciech Erazmus
godz. 1800+ Grzegorz Suchecki (14 greg)
Poniedziałek 6.05.2019 r. św. Apostołów Filipa
i Jakuba
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (15 greg)
godz. 900 + z rodziny Włoczkowskich: Piotr, Aleksandra (k),
Roman, Jerzy

godz. 1800 + rodzice: Władysław, Janina (k) z domu
Dziwisz + córka Małgorzata, + mąż Stanisław Dziduch
Wtorek 7.05.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (16 greg)
godz. 900 + Eugeniusz Rusinek (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Zdzisław Acela (od syna Mariusza, Beaty
z dziećmi)
Środa 8.05.2019 r. św. Stanisława
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (17 greg)
godz. 900 I) + Franciszek + Karolina + Stanisław
+ Stanisława (k) + Wiesława (k) Polak
II) + Sylwester Tchórzewski
godz. 1800 + z rodziny Jarońskich: Wacław, Andrzej,
Katarzyna + z rodziny Dziduchów: Jan, Stefania,
Aleksander, Stanisław, Mieczysława (k)
Czwartek 9.05.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (18 greg)
godz. 900 + Tadeusz Skoczylas + Jerzy Włoczkowski
+ syn Tadeusz Skoczylas
godz. 1800 Dziękczynna za szczęśliwy przebieg operacji
z prośbą o Bożą opiekę i zdrowie
Piątek 10.05.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (19 greg)
godz. 900 + Agnieszka, + Piotr + Wojciech Janowscy
+ Marianna + Piotr Gruszka
godz. 1800 + Anna Obiegły
Sobota 11.05.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (20 greg)
godz. 900 + Joanna Węsala
godz. 1800 + rodziców: Karolina i Klemens Janeczków
+ Anna Ból
IV Niedziela Wielkanocna 12.05.2019 r.
godz. 730 W int. Jana Czarnik prosząc o wolę Bożą dla
niego
godz. 900 + Maria + Alfons + Marek + Alina Hillenberg
godz. 1015 + Amelia + Mieczysław Chojniak
godz. 1130 + Zofia Tętnowska z ok. imienin za życia
godz. 1300 + Stanisława (k) + Wiktor + Marian Kasprzak
godz. 1800 + Grzegorz Suchecki (21 greg)
Poniedziałek 13.05.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (22 greg)
godz. 900
godz. 1800 W intencjach za żywych i zmarłych ku czci
MB Fatimskiej
Wtorek 14.05.2019 r. św. Macieja
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (23 greg)
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godz. 900
godz. 1800
Środa 15.05.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (24 greg)
godz. 900 + Antonina Małkowska (1 rocz. śm.)
godz. 1800 + Zofia + Andrzej + Marian z rodz. Patelów
+ Czesław Dziura
Czwartek 16.05.2019 r. św. Andrzeja Boboli
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (25 greg)
godz. 900 + Zofia + Władysław + z rodz. Mendelowskich
godz. 1800 + Jan + Stanisława Muzyk
Piątek 17.05.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (26 greg)
godz. 900 + Dariusz Zieliński (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 Zofii
Sobota 18.05.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (27 greg)
godz. 900 Msza św. przebłagalna o łaskę zdrowia
i pomyślny przebieg operacji dla Heleny
godz. 1800 + Zygmunt Pawiłojć + rodzice: Pelagia
i Władysław + rodzeństwo
V Niedziela Wielkanocna 19.05.2019 r.
godz. 730 + Franciszek Bełczącki
godz. 900 + Franciszek i Anna z rodz. Garazdowskich
+ Franciszek i Anna z rodziny Klasa
godz. 1015 + Grzegorz Suchecki (28 greg)
godz. 1130 + Jan (4 rocz. śm.) + Marianna (5 rocz. śm.)
+ rodzice: Kazimiera (k) i Bolesław
godz. 1300 + Julia Czajkowska
godz. 1800 I) + Krystyna + Marta + Zygmunt
II) + Zofia i Stefan Byra + z rodz. Kulasów i Byrów
Poniedziałek 20.05.2019 r.
godz. 700 + Grzegorz Suchecki (29 greg)
godz. 900
godz. 1800 + Sabina Krakus (od uczestników pogrzebu)
Wtorek 21.05.2019 r. św. Jana Nepomucena
godz. 700 + Tadeusz Kotara (3 rocz. śm.) + Barbara
Kotara (3 rocz. śm.)
godz. 900
godz. 1800 + Grzegorz Suchecki (30 greg)
Środa 22.05.2019 r.
godz. 700
godz. 900 + Mieczysława (k) + Stefan Cholewa + Teresa
Zdyb
godz. 1800 + Jan Ławniczak (2 rocz. śm.) + Apolonia
Ławniczak (13 rocz. śm.)
Czwartek 23.05.2019 r.
godz. 700
godz. 900
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godz. 1800 Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą
o Boże błog, prowadzenie Ducha św. oraz o opiekę MB
dla ks. Piotra Ochońskiego z ok. 15 rocz. święceń
kapłańskich (od wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym)
Piątek 24.05.2019 r. NMP Wspomożycielki Wiernych
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + ojciec Czesław Kowalczuk + mama Helena
+ brat Krzysztof
Sobota 25.05.2019 r.
godz. 700
godz. 900 + Marian Piechocki (1 rocz. śm.)
godz. 1800 + Paweł (40 rocz. śm.) + Marcin (10 rocz. śm.)
Antonowiczów
VI Niedziela Wielkanocna 26.05.2019 r.
godz. 730 + Wanda Buturla + Jan + Bronisław Buturla
godz. 900 + Wacława (k) + Piotr + Wanda Kościukiewicz
+ z rodz. Kościukiewicz
godz. 945 Msza św. z ok. I Komunii św.
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla mamy Marii
z ok. 65 rocz. urodzin oraz z okazji dnia matki
godz. 1300 Msza św. prymicyjna
godz. 1800 + Anna Obiegły
Poniedziałek 27.05.2019 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 W intencji grupy modlitewno-pielgrzymkowej
Wtorek 28.05.2019 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Janusz Wiszniewski (1 rocz. śm.)
Środa 29.05.2019 r. św. Urszuli Ledóchowskiej
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 rodzin: Kościukiewicz
i Ślusarczyk
Czwartek 30.05.2019 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Piątek 31.05.2019 r. Nawiedzenie NMP
godz. 700 + Krystyna Filas (od Piotra i Doroty z rodziną)
godz. 900 + Honorata Moszumańska (16 rocz. śm.)
i Władysław
godz. 1800 + Zenon Gulak (10 rocz. śm.) + z rodz.
Gulak
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Ignacy Garycki, 14 kwietnia
Pola Chmiel, 22 kwietnia
Adrianna Czarkowska, 22 kwietnia
Szymon Matelus, 22 kwietnia
Amelia Panońko, 22 kwietnia
Szymon Jędrzejczyk, 27 kwietnia
Helena Sędziak, 28 kwietnia

Małżeństwo zawarli:
Grażyna Matylda Gorska
i Krzysztof Robert Kubas,
21 kwietnia

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Dariusz Zieliński, zm. 17 kwietnia
+ Sabina Krakus zd. Siwak,
zm. 17 kwietnia, przeżyła 78 lat

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

Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 1600-1700, czwartek w godz. 1600-1700,
sobota w godz. 1000-1200
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

