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Prymicje na pielgrzymce na Jasną Górę

(cd. na str. 2)

III LetnI Festyn u św. MIkołaJa
Drodzy Parafianie i Goście!
Gorąco i serdecznie pragniemy 

Was zaprosić do udziału w naszym 
parafialnym festynie. Dochód jest 
przeznaczony na cele remontowe 
naszego kościoła. Miejmy nadzieję, 
że jako jedna wielka rodzina, będzie-
my się wspólnie bawić. Organizato-
rzy przygotowali wiele atrakcji. Nie 
zabraknie występów artystycznych 
różnych śpiewaków, będą stoiska 
obficie wypełnione w różnorodne 
smakołyki, nie zabraknie loterii fan-
towej z ciekawymi nagrodami.

Chcemy by ten dzień był przezna-
czony na integracje i zabawę. Liczy-
my na Waszą obecność i do udziału 
WSZYSTKICH ZAPRASZAMY!

Swoją pierwszą pielgrzymkę 
odbyłem kilka lat temu w grupie 
ósmej. Byłem wtedy w szkole 
średniej. Był to dla mnie szcze-
gólny czas poszukiwań swojego 
powołania życiowego. Mocno 
rozważałem kapłaństwo, cho-
ciaż nie byłem do końca przeko-
nany i miałem duże opory. To 
była moja główna intencja piel-
grzymowania. Ówczesna grupa 
ósma składała się głównie z mło-
dzieży pochodzącej z Jedliny, 
Mieroszowa i Głuszycy. Prze-
wodnikiem grupy był ks. Damian 
Fleszer.
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(cd. ze str. 1)

Pielgrzymka była dla mnie czasem refleksji nad tym, 
czy powinienem pójść do seminarium, czy nie.

Na kolejnej pielgrzymce kilka lat później, już jako 
diakon, wędrowałem razem z grupą piątą świebodzic-
ko-strzegomską. Tę pielgrzymkę przeżyłem w duchu 
otwartości na drugiego człowieka. Poznałem wtedy 
mnóstwo nowych ludzi.

W tym roku pielgrzymowałem z grupą drugą, była 
to moja trzecia pielgrzymka w życiu, ale pierwsza jako 
ksiądz, duszpasterz. W Skorogoszczy przewodniczy-
łem Eucharystii, jako przedstawiciel księży neoprezbi-
terów naszej diecezji. Każda Msza Święta prymicyjna 
jest dla mnie mocnym przeżyciem. Kiedy odprawiam 
swoją pierwszą Mszę Świętą w danym miejscu, za-
wsze uświadamiam sobie jak wielki dar otrzymałem 
od Boga i jak wielka odpowiedzialność jest z nim 
związana. Zawsze mam w pamięci, że jeszcze kilka 
lat temu siedziałem jako uczeń, słuchając kazań swo-
ich duszpasterzy, uczestnicząc w Eucharystii jako 
świecki. A teraz choć nadal jestem uczniem, pełnię 
również rolę nauczyciela. Podczas Mszy św. prymi-
cyjnej na pielgrzymce, dało się to szczególnie odczuć, 
kiedy stanąłem jako główny celebrans pośród kilku-

dziesięciu księży starszych od mnie. Wśród nich był 
proboszcz z rodzinnej parafii – ks. kan. Józef Siemasz.

Podczas odprawiania Eucharystii w Skorogoszczy 
zdałem sobie sprawę z tego że jeszcze 8 lat temu 
siedziałem na jednym z kamieni i rozważałem swoje 
powołanie. Dlatego też odprawiłem tę Eucharystię 
w intencji powołań do służby kapłańskiej i zakonnej, 
mając świadomość, że ktoś może tak jak ja osiem lat 
temu, rozważać wstąpienie na drogę tej szczególnej 
służby dla Kościoła. Pamiętam, jak trudna była to dla 
mnie decyzja, jak wiele oporów musiałem pokonać, 
aby wstąpić w mury Wyższego Seminarium Duchow-
nego Diecezji Świdnickiej.

Dzisiaj, patrząc z perspektywy tych ośmiu lat, widzę, 
jak mocno Pan Bóg zmienił mnie, jak wiele łaski do-
stałem od Niego. Pan Bóg powołuje słabych, aby przez 
nich okazywać swoja moc. Jestem ogromnie wdzięcz-
ny Dobremu Bogu, za to, że doprowadził mnie do tej 
radosnej chwili, kiedy mogę cieszyć się darem Chry-
stusowego kapłaństwa, w gronie swoich pielgrzymko-
wych braci i sióstr. Mam nadzieję, że w kolejnych la-
tach również będę miał możliwość pielgrzymować na 
Jasną Górę.

ks. Tomasz Kowalczuk

Prymicje na pielgrzymce na Jasną Górę

Pieszo do Mamy
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W dniach 31.07. – 9.08.2019 r. 
odbyła się po raz 16 Piesza Piel-
grzymka Diecezji Świdnickiej na 
Jasną Górę. Jak co roku pielgrzym-
ka rozpoczęła się Mszą Świętą 
sprawowaną w katedrze świdnickiej 
pod przewodnictwem Jego Eksce-
lencji bpa Ignacego Deca – pierw-
szego biskupa świdnickiego. 
W trakcie Mszy św. bp Ignacy 
ogłosił nowego Przewodnika Głów-
nego Świdnickiej Pielgrzymki – ks. 
kan. Krzysztofa Iwaniszyna, który 
przygotowywał się do tej funkcji od 
trzech lat. Dotychczasowy Prze-
wodnik Główny, którym przez pięt-
naście lat był ks. prał. Romuald 
Brudnowski, został mianowany 
Przewodnikiem Honorowym Pie-
szej Pielgrzymki na Jasną Górę. 
Wręczone zostały także podzięko-
wania dla osób zasłużonych piel-
grzymce. Po Mszy Świętej grupy 
pielgrzymkowe zaczęły się ze sobą 
zbierać i radośnie witać, by już po 
chwili wyruszyć na pielgrzymi szlak 
do Częstochowskiej Pani.

Pierwszy dzień pielgrzymowania 
jest stosunkowo niedługi i ma 19 ki-

lometrów. Brali w nim udział rów-
nież pielgrzymi, którzy z różnych 
względów nie mogli wziąć udziału 
w całej pielgrzymce. Kolejne dni są 
dłuższe i liczą około 30 kilometrów, 
ale nie ma się co martwić, gdyż nie 
jest to dystans pokonywany na raz. 
Trasa każdego dnia jest podzielona 
przeważnie na cztery etapy, pomię-
dzy którymi są odpowiednio długie 
przerwy na regenerację sił, posiłek, 
a czasem nawet na drzemkę. Piel-
grzymka, to oczywiście nie tylko 
„suchy” marsz. Podczas drogi czas 
umilała ekipa muzyczna, która dba-
ła o radosną atmosferę i głośny 
śpiew na trasie. Ich posługa zdecy-
dowanie pomagała w drodze, bo do 
rytmicznych piosenek pielgrzymko-
wych nogi same rwały się do przo-
du. Kolejnym elementem nie-
odzownym na pątniczym szlaku 
jest codzienna modlitwa. Każdego 
dnia pierwszy etap rozpoczynali-
śmy od modlitw porannych i od-
śpiewania Godzinek ku Niepokala-
nemu Poczęciu NMP. Na kolejnym 
etapie był czas na modlitwę indy-
widualną w ciszy, a także na Róża-

niec z odczytywaniem licznych in-
tencji pielgrzymów wypisanych na 
kartkach, których za każdym razem 
było ponad sto. W okolicach godzi-
ny 15 odmawialiśmy Koronkę do 
Bożego Miłosierdzia, a także No-
wennę do św. Ojca Pio, który jest 
patronem Grupy 5, do której przy-
należy nasza parafia. Szczytem 
modlitwy każdego dnia była Eucha-
rystia, która w zależności od warun-
ków odbywała się w kościołach lub 
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polowo. Każdego dnia na ubogacenie duchowe wpły-
wały konferencje duchowe, które w tym roku dotyczy-
ły darów Ducha Świętego, czyli: mądrości, rozumu, 
rady, męstwa, umiejętności, bojaźni Bożej i pobożno-
ści. Każdego z tych darów dotyczyła jedna z konfe-
rencji przygotowanych przez kapłanów idących w piel-
grzymce. Nieodzownym elementem szlaku pielgrzym-
kowego były rozmowy indywidualne, duchowe, 
a także świadectwa wiary i swojego życia.

A co, gdy dochodziliśmy na miejsce noclegu? Baza, 
to wyjątkowe miejsce, gdzie dochodzi do integracji 
między grupami pielgrzymkowymi; to miejsce wy-
tchnienia i odpoczynku; to miejsce pierwszej pomocy 
dla utrudzonych drogą nóg. Ale zanim przyjemności, 
to pierwszą rzeczą po przyjściu, którą należało wyko-
nać, to odnalezienie swojego bagażu, który przyjechał 
ciężarówką i rozbicie namiotu, który był naszym apar-

tamentem na najbliższą noc. Następnie kąpiel w misce 
lub podróż w poszukiwaniu ludzi dobrego serca, którzy 
udostępnią swoją łazienkę pielgrzymom. Będąc już 
czystym pomocy lekarskiej, która dotyczyła głównie 
otarć i bąbli na stopach, szukać można było w punkcie 
medycznym. Wieczorami odbywały się apele – wspól-
ne lub grupowe, które były świetną okazją do lepsze-
go poznania się w swoich grupach i między grupami, 
a także do modlitwy i adoracji. Następnie był czas na 
sen, by z samego rana wstać, zwinąć swój namiot 
i ruszyć w drogę.

Dziesiąty i zarazem ostatni dzień pielgrzymki, po-
mimo tego, że jest najkrótszy, był wyjątkowy. Rano na 
bazie pojawiło się dużo więcej osób, niż położyło się 
spać – to pielgrzymi, którzy dojechali autobusami, by 
wspólnie z pielgrzymami pieszymi wejść na Jasną 
Górę, by pomimo przeciwności osobiście zanieść do 
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wakacje wychowanków Domu Pomocy 
społecznej dla Dzieci w świebodzicach

stóp Matki swoje intencje. Po dojściu na Wały Jasno-
górskie każda z grup została przywitana przez 
bp Ignacego Deca i przedstawiona mu. Następnie 
każda grupa przywitała się krótko z Matką Boską 
Częstochowską w kapicy Cudownego Obrazu, po 
czym odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem 
biskupa Ignacego, będąca uwieńczeniem XVI Pieszej 
Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej na Jasną Górę.

Pielgrzymka, to wspaniały czas rekolekcji w drodze, 
podczas którego można nawrócić się do Boga, odna-
leźć sens życia, a także siłę i motywacje do dalszej 

pracy nad sobą. To czas spędzony z fantastycznymi 
ludźmi i przyjaźnie zawarte na całe życie. Pielgrzym-
ka, to także zmaganie się ze sobą, ze swoimi słabo-
ściami i pokusami, to taka siłownia dla duszy pod 
okiem wspaniałych trenerów – duszpasterzy naszej 
diecezji, wśród których nie zabrakło także naszego 
księdza proboszcza Józefa Siemasza, dla którego 
była to jubileuszowa dwudziesta pielgrzymka. Już nie 
mogę się doczekać przyszłorocznej pielgrzymki, a Ty? 
Dołącz do grupy 5 i wyrusz z nami już za rok!!!

kl. Grzegorz Wołoch

Nasi wychowankowie od 18 do 
23.08.2019 r. przebywali nad zato-
ką w Pucku. Jest to projekt dofinan-
sowany przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnospraw-
nych, który realizuje Związek Har-
cerstwa Polskiego pn. „RYTM ŻY-

CIA”. Nasi podopieczni należą do 
Drużyny Harcerskiej ,,Nieprzetar-
tego szlaku” i jako harcerze uczest-
niczyli w warsztatach: wokalnych, 
tanecznych, teatralnych, muzycz-
nych itp. Uczyli się zasad popraw-
nej komunikacji i ruchu sceniczne-

go, by jako grupa z całej Polski – 
harcerzy niepełnosprawnych za-
prezentować przedstawienie opery 
„Straszny Dwór” Stanisława Mo-
niuszki. Ponadto zadaniem uczest-
ników było przygotowanie dekora-
cji, stroi, wystroju sceny itp.
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W wolnych chwilach poza ćwi-
czeniami do opery chłopcy pływali 
po morzu motorówką, jachtami, 
łowili ryby, kraby oraz krewetki. 
Uczestniczyli w różnych wyciecz-

kach, poznawali historię i kulturę 
Kaszub i zwiedzali ciekawe miej-
sca. Wieczorami integrowali się 
przy wspólnym ognisku z osobami 
z różnych części Polski, nawiązy-

wali nowe i przyjacielskie kontakty. 
Czas pobytu w Pucku był czasem 
pełnych niespodzianek, zdobywa-
nia ciekawej wiedzy i nowych zna-
jomości.

wyDaRZenIa Z nasZeGo DoMu
26.08.2019 r. w naszym Domu obchodzimy Odpust. Nasza 

kaplica, jest pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej. To 
w Niej każdego dnia odprawiana jest Msza św. na którą przycho-
dzą też nasi wychowankowie. Raz w miesiącu jest Msza św. 
w intencji naszych Dobroczyńczów, którzy w różnej formie obda-
rowują naszych podopiecznych. Za każdy dar duchowy i mate-
rialny z serca wszystkim DZIĘKUJEMY! Wszystkie prośby ludzi 
o modlitwę są składane przez nas Bogu przez ręce Maryi, która 
patronuje i króluje w naszym Domu. Maryja jest Matką nas wszyst-
kich, a szczególnie najuboższych, ludzi chorych cierpiących du-
chowo i fizycznie, niepełnosprawnych. To w Jej Matczyne ramio-
na każdego dnia oddajemy nasz Dom, samych siebie, naszych 
wychowanków, personel pracujący i wszystkich którzy odwiedza-
ją naszą Placówkę. Niech Maryja króluje w naszych sercach, 
domach, rodzinach i całej Ojczyźnie.

Numer konta bankowego Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci w Świebodzicach: 

24 1090 2356 0000 0006 0000 1365
Dziękujemy za każdy DAR w imieniu niepełnosprawnych dzieci 

i obiecujemy pamięć w modlitwie
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DynIa FasZeRowana
składniki (4 porcje):
1 mała dynia, 2 
łyżeczki oliwy z oliwek, 
sól, pieprz
na farsz:
100 g ryżu basmati, 
250g mięsa mielonego, 
0,5 papryki czerwonej, 
5 ząbków czosnku, 
2 cebule, 1 łodyga 
selera naciowego, 
0,5 papryczki chili, 
1 jajko, sól, pieprz, 
tymianek, majeranek, 
olej do smażenia, 
starty żółty ser

Michałowa poleca

PRZyGotowanIe:
1. Z dyni odetnij czapeczkę. Łyżką wydrąż środek, usuń pestki. Dynię w środku 
nakłuj widelcem. Przesmaruj oliwą z oliwek, posyp solą i pieprzem, odstaw na 
15 minut, następnie wstaw do nagrzanego piekarnika, piecz 20 min. w temp. 
190 st. C.
2. Ugotuj ryż basmati. Czosnek, cebulę, paprykę, seler i chili pokrój w kostkę, 
przesmaż. Do warzyw dodaj ugotowany ryż, całość wymieszaj i smaż jeszcze 
chwilę. Warzywa przełóż do miski. Zmielone mięso, najlepiej samodzielnie, 
krótko przesmaż na oleju. Dopraw przyprawami, dodaj do warzyw i ryżu, dopraw, 
dodaj roztrzepane jajko.
3. Całość dobrze wymieszaj. Farszem napełnij dynię, nakryj „czapeczką”. Dynię 
piecz 40-50 min. w temp. 190 st. C. Czas pieczenia uzależniony jest od mięk-
kości dyni jaką lubimy. Na 15 min. przed końcem pieczenia zdejmij „czapeczkę” 
i posyp wierzch mięsa serem. Dopiecz do końca czasu.

Smacznego!

Polecam kolejne pozycje książkowe na jesienne  wieczory.

ks. M. Rosik „arka i Gołębi-
ca”. Rosik to znakomity przewod-
nik po rzeczywistości charyzma-
tycznej, który pokazuje, że dary 
z wysoka nie są wymysłem prote-
stantów czy jakiejś wąskiej grupy 
osób, lecz są zakotwiczone w życiu 
i historii całego Kościoła. Analizując 
szczegółowo słowo Boże, historię 
Kościoła i doświadczenie Odnowy 
w Duchu Świętym, ks. prof. M. Rosik zachęca nas do 
wołania: Przyjdź, Duchu Święty! Oto niektóre recenzje:

Tego  nam wszystkim potrzeba: spokojnej refleksji po 
pięćdziesięciu latach istnienia katolickiej Odnowy Chary-
zmatycznej. Refleksji mądrej, opartej na głębokiej znajo-
mości tematu, a równocześnie bliskiej i osobistej...

Wiara domaga się zrozumienia! Tylko w ten sposób 
będziecie zawsze gotowi „do  obrony wobec każdego, kto 
domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was 
jest”. Bierz i czytaj, bo w tej książce znajdziesz naprawdę 
wiele: chrzest w Duchu, modlitwa o uwolnienie, sakramen-
ty, charyzmaty a hierarchia, posługa uzdrawiania i uwal-
niania, Biblia a Tradycja, przebaczenie, Kościół,chodzenie 
w Duchu, no i Maryja – pierwsza charyzmatyczka.

Virginia ann Froehle „kobiece serce 101 medytacji”. 
Nieustanna gonitwa między pracą, domem, przedszkolem, 
szkołą. Zabieganie, zmęczenie, poczucie przytłoczenia 
obowiązkami. Spełnianie życzeń najbliższych zawsze 

z uśmiechem na twarzy. Brzmi 
znajomo?

„Kobiece serce 101 medytacji” 
to odpowiedź na rozterki każdej 
z nas. Wszystkie potrzebujemy 
miłości, spokoju, wyciszenia i na-
dziei. Pięć minut codziennej  me-
dytacji wystarczy, abyśmy odzyska-
ły radość w tym który nas umacnia. 
Otwórzmy się na łaskę Boga – On 
nie oczekuje od nas niczego  więcej.

Bp Grzegorz Ryś „Rut Moabit-
ka”. Pogłębione i wyczulone na 
niuanse odczytywanie biblijnej 
opowieści o Rut Moabitce jako 
objawienia nie zwykłej prawdy 
o Bogu. Bóg który jest gotowy za-
wiesić prawa religijne, które sam 
ustanowił. Bogu, który jest obrońcą 
grzeszników. Bogu, który jest na-
szym krewnym.

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

Elwira Kirklo-Rusek

ksIążkI waRte PRZecZytanIa
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Niedziela, 1 września
Pierwsza część dzisiejszej Ewangelii wydaje się łatwa do przyjęcia. Biesiadnik, który skromnie zajmu-

je ostatnie miejsce, zostaje zauważony przez gospodarza i spotyka go wyróżnienie na oczach wszystkich. 
Czujemy, że tak właśnie powinno być. Ludzie, którzy rozpychają się łokciami, bezwzględnie egzekwując 
swoje prawa, budzą naszą instynktowną niechęć. Jest rzeczą słuszną, żeby pycha została ukarana, 
a pokora nagrodzona – i to najlepiej natychmiast.

Jednak w dalszej części swojej nauki Jezus podnosi poprzeczkę. Człowiek, który bezinteresownie 
czyni dobro ubogim, zapraszając ich na ucztę, nie otrzymuje nagrody od razu. Mówiąc najprościej, nic 
z tego nie ma. Nikt mu się nie zrewanżuje, nikt nie zaprosi, a może nawet spotka się z niezrozumieniem 
otoczenia. Jednak Jezus mówi, że ten człowiek jest szczęśliwy właśnie dlatego, że uczynione przez 
niego dobro nie zostało nagrodzone na ziemi – otrzyma bowiem odpłatę przy zmartwychwstaniu spra-
wiedliwych.

Obchodząc dziś osiemdziesiątą rocznicę wybuchu II wojny światowej, nie sposób nie wspomnieć tych 
wszystkich, którzy swój opór wobec szalejącego zła okupili życiem, zdrowiem, zniszczoną psychiką, 
utratą najbliższych. Prośmy Boga, aby udzielił im tego. o czym mówi dzisiejsza Ewangelia „odpłaty przy 
zmartwychwstaniu sprawiedliwych”. Wierzymy, że dobro, jakie uczynili, i ofiara, jaką złożyli, doczeka się 
nagrody nie tylko od potomnych w postaci naszej wdzięcznej pamięci czy pomników – ale przede wszyst-
kim od Boga.

Chociaż w znacznej części dzięki ofierze naszych przodków – żyjemy dziś w czasach niewymagających 
aż takiego heroizmu, każdy z nas, jak mówił św. Jan Paweł II, „znajduje w życiu jakieś swoje Westerplat-
te, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie 
walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować”. Po-
dejmując te powinności, zwykle nie odniesiemy korzyści od razu. Może nawet po ludzku poniesiemy 
stratę. Jednak ostatnie słowo i jak mówi dzisiejsze drugie czytanie – będzie należało „do Boga, który 
sądzi wszystkich”. „Panie, bądź nagrodą dla wszystkich, którym zawdzięczamy niepodległość naszej 
Ojczyzny, a nam pozwól tak żyć, abyśmy mogli kiedyś dołączyć do «duchów ludzi sprawiedliwych, którzy 
już doszli do celu»

Był 19 września 1846 r. Świat 
zanurzał się coraz głębiej w odmę-
tach niewiary. Górskie stoki Alp 
Izerskich tonęły w blaskach poran-
ka, kiedy dwoje dzieci: 11-letni 
chłopiec Maksymin Giraud i 15-let-
nia pasterka Melania Calvat, pę-
dząc przed sobą osiem krów, 
wspinało się na trawiastą halę góry 
Les Baisses, która leżała powyżej 
maleńkiej, nikomu nieznanej wioski 
La Salette. Maksyminowi towarzy-
szyła koza i pies Loulou. Kiedy 
dzwony w kościele obwieściły „ 
Anioł Pański”, dzieci popędziły 
krowy do wodopoju znajdującego 
się w małej kotlinie. Po napojeniu 
bydła chłopiec i dziewczyna pogna-
li je na łąkę, na zbocza góry Gar-
gas. Zostawili tam krowy i poszli do 
„źródła dla ludzi”. Spotkali przy nim 
innych pasterzy, a potem oddalili 

się i – po spożyciu skromnego po-
siłku – zapadli w sen. Melania 
obudziła się nagle pełna niepokoju 
o pozostawione samopas bydło. 
Pobiegli na miejsce, gdzie je pozo-
stawili, i odetchnęli z ulgą – krowy 
nadal się tam pasły.

Nagle obok źródełka dzieci zo-
baczyły wielką jasność – „jakby 
słońce tam spadło”.

Z ognistej kuli wyłoniła się postać 
młodej kobiety ubranej jak miejsco-
we gospodynie, w czepku na gło-
wie, zwieńczonym świetlistym 
diademem i w białych szatach 
ozdobionych kwiatami róż. Na szyi 
Pięknej Pani wisiał złoty krucyfiks 
z młotkiem i obcęgami – narzędzia-
mi męki Jezusa Chrystusa. Młoda 
kobieta siedziała i płakała, zakry-
wając twarz dłońmi. Po chwili wsta-
ła i zwróciła się do dzieci po fran-

cusku: „Zbliżcie się, moje dzieci, nie 
bójcie się, jestem tutaj, aby wam 
opowiedzieć wielką nowinę!”. Po-
słuchały. Płacząc cały czas, Maryja 
rozmawiała z nimi. Opowiadała 
o czekających ludzi strasznych 
wojnach, głodzie i epidemiach, 
błagała o nawrócenie.

Oto co mówiła: „Jeżeli mój lud 
nie będzie chciał się podporządko-
wać, będę zmuszona puścić ramię 
mojego Syna. Jest ono tak mocne 
i tak ciężkie, że nie zdołam go dłu-
żej powstrzymywać. Od jak dawna 
cierpię za was! Jeśli chcę aby mój 
Syn was nie opuścił, muszę Go 
nieustannie prosić za was, a wy 
z tego sobie nic nie robicie. Choć-
byście nie wiem jak się modlili, nie 
wiem co czynili, nigdy nie będziecie 
mogli wynagrodzić Mi trudu, które-
go się dla was podjęłam. Dałam 

objawienia w La salette we Francji
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wam sześć dni do pracy, a siódmy 
zarezerwowałam dla siebie, a nie 
chcą mi go przyznać! (Maryja mówi 
tak w imieniu swego Syna i Jego 
Ojca). To obciąża tak bardzo ramię 
mojego Syna.

A także ci, którzy powożą woza-
mi, przeklinają i wkładają pomiędzy 
przekleństwa Imię mego Syna. To 
są właśnie dwie rzeczy, które tak 
bardzo obciążają ramię mojego 
Syna.

Jeżeli zbiory się psują, to tylko 
z waszej winy. Pokazałam wam 
w zeszłym roku na ziemniakach: 
ale wy sobie z tego nic nie robili-
ście. Przeciwnie, znajdując ziem-
niaki zepsute, przeklinaliście, 
i wkładaliście pomiędzy przekleń-
stwa Imię mojego Syna. Będą się 
one psuły nadal i tego roku, na 
Boże Narodzenie nie będzie ich 
wcale”.

Wypowiedziane przez Płaczącą 
Panią słowo „pommes de terre” 
(ziemniaki) zaciekawiło Melanię. 
Miejscowi mówili na ziemniaki „las 
trufas”, a słowo „pomme” oznacza-
ło jabłko. Melania nie mogła zrozu-
mieć czym są owe „jabłka ziemi”. 
Chciała zatem poprosić Maksymi-
na, który nie pochodził z tego re-
gionu, aby wyjaśnił jej znaczenie 
tego wyrażenia. Piękna Pani uprze-
dziła ją, wyjaśniając; „Wy nie rozu-
miecie, moje dzieci? Powiem wam 
to inaczej”. Zwracając się do nich 
w miejscowej gwarze, powtórzyła 
fragment swojej wypowiedzi od 
słów: „Jeżeli zbiory się psują...”.

Mówiła, nadal posługując się 
gwarą: „Jeżeli macie zboże, nie 
trzeba go zasiewać. Wszystko, co 
posiejecie, zjedzą robaki, a wszyst-
ko, co wzejdzie, stanie się prochem 
przy młóceniu. Nastanie wielki głód. 
Zanim to nastąpi, dzieci poniżej lat 
siedmiu dostaną gorączki i będą 
umierać na rękach trzymających je 
osób. Inni będą pokutować przez 
głód. Orzechy staną się puste, 
a winogrona się zepsują”.

Kolejne słowa Pięknej Pani usły-
szał jedynie Maksymin. Melania 
widziała jedynie, że Piękna Pani 

porusza wargami. Po chwili Mela-
nia słyszała słowa, które nie dotar-
ły do uszu Maksymina. Chłopiec 
spędził tę krótką chwilę, bawiąc się 
kapeluszem i przesuwając końcem 
kija leżące przed nim kamyki. Dal-
szą część orędzia znów mogli 
usłyszeć obydwoje.

„Jeżeli się nawrócą, kamienie 
i skały zamienią się w sterty zboża, 
a ziemniaki same się zasadzą. Czy 
dobrze się modlicie moje dzieci?” 
– zapytała Maryja.

„Nie proszę pani, nie bardzo” – 
odparły.

„Ach moje dzieci, trzeba się do-
brze modlić, rano i wieczorem. 
Jeżeli nie macie czasu, odmawiaj-
cie przynajmniej Ojcze nasz... 
i Zdrowaś Maryjo.., a jeżeli będzie-
cie mogły, módlcie się więcej. La-
tem tylko kilka starszych kobiet 
chodzi na Mszę św. Inni pracują 
w niedzielę przez całe lato. Zimą, 
kiedy nie wiedzą, czym się zająć, 
idą na Mszę św. jedynie po to, by 
drwić z religii. W wielkim poście idą 
do rzeźnika jak psy. Moje dzieci, 
czy widziałyście kiedyś zepsute 
zboże?”

„Nie, proszę pani” – powiedziały 
bez namysłu.

„Lecz, ty, moje dziecko, musiałeś 
je widzieć z twoim ojcem jednego 
razu w okolicy Coin. Właściciel pola 
powiedział do twojego ojca, aby 
zobaczył jego zepsute zboże. Po-
szliście tam. Twój ojciec wziął dwa 
lub trzy kłosy w rękę, roztarł je, 
i wszystko obróciło się w proch. 
Wracając, kiedy byliście około pół 
godziny drogi od Corps, twój ojciec 
dał ci kawałek mówiąc: Masz dziec-
ko, jedz jeszcze chleb tego roku, 
bo nie wiem, kto będzie go jadł 
w przyszłym roku, jeżeli zboże bę-
dzie się dalej psuło”.

„Rzeczywiście tak było, proszę 
Pani. Przypominam sobie. Przed 
chwilą o tym nie pamiętałem” – od-
powiedział Maksymin. Na koniec 
Piękna Pani znów przemówiła po 
francusku: „A więc, moje dzie-
ci, ogłoście to całemu mojemu lu-
dowi”.

Po chwili Piękna Pani zrobiła 
krok w lewo i podążyła w stronę 
wzniesienia, z którego przed chwi-
lą zbiegły dzieci. Dzieci przesunęły 
się, żeby zrobić Jej przejście. Pła-
cząca Pani przeszła przez potok 
i nie odwracając się, powtórzyła 
jeszcze raz: „A więc, moje dzieci, 
przekażcie to całemu mojemu lu-
dowi”.

Potem nieznajoma Pani poszła 
stromą i krętą ścieżką, a po dotar-
ciu do wierzchołka wzgórza, unio-
sła się prawie półtora metra w górę. 
Po chwili rozpłynęła się w świetle.

Dzieci nie wiedziały, kim była 
napotkana na górze Pani. „Może to 
była wielka święta?” – zastanawia-
ła się Melania. Wieczorem Maksy-
min i Melania zeszli do Ablandins 
i opowiedzieli o niezwykłym spotka-
niu swoim gospodarzom. Jedna 
z kobiet uznała wówczas, że dzieci 
widziały „ Najświętszą Dziewicę”, 
bo „tylko Ona ma w niebie Syna, 
który rządzi”.

Wieść o maryjnym objawieniu 
szybko rozeszła się po okolicznych 
miejscowościach. Do głębi wstrzą-
śnięty był miejscowy proboszcz. 
Wójt groził, nakłaniał, a ostatecznie 
chciał przekupić Melanię, by mil-
czała. „Pani kazała mi mówić i będę 
mówiła” – odparła hardo dziewczy-
na. Jeszcze tego samego wieczora 
spisano objawienie. Wydarzenie 
w La Salette wstrząsnęło ówcze-
snym światem – do małej wioski 
przybywać zaczęli dziennikarze, 
pielgrzymi, ciekawscy.

Pięć lat po objawieniu biskup 
diecezji Grenoble, w której się ono 
wydarzyło, uznał jego prawdzi-
wość. Uznano, że nawet gdyby 
dzieci chciały oszukać, nie były 
w stanie tego wszystkiego wymy-
ślić. Na miejscu objawień wzniesio-
no sanktuarium (konsekrowane 
w 1879 r.). Płacząca Pani, jak na-
zywana jest tu Matka Boża, czczo-
na jest w tym miejscu głównie jako 
pojednawczyni grzeszników, a w La 
Salette po dzień dzisiejszy dokonu-
je się wiele uzdrowień i nawróceń.

(cyt.za: „Łaska La Salette”)



„Głos św. Mikołaja”, nr 9(35), wrzesień 201910

Niedziela, 8 września
Mieć w nienawiści rodziców? I własne życie? Dźwigać swój krzyż? Brzmi to zdecydowanie odstrasza-

jąco! Łukasz mówi nam, że Jezus wypowiedział te
słowa do idących z Nim „wielkich tłumów”. Zauważmy, że ludzie ci nie szli „za Nim” jako Jego ucznio-

wie, ale „z Nim” – towarzyszyli Mu w drodze, chcąc zobaczyć, co takiego jeszcze uczyni. Jezus zdawał 
sobie sprawę, że ich motywacje mogły być bardzo różne, dlatego w pewnym momencie odwrócił się 
i skierował do nich te trudne słowa: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca 
i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga 
swego krzyża, a idzie za Mną, nie może być moim uczniem”.

Jezus wiedział dobrze, jakie granice stawia w swoim sercu każda z towarzyszących Mu osób. Być 
może ktoś nie był w stanie zdobyć się na opuszczenie bezpiecznego schronienia rodzinnego domu. Ktoś 
inny bał się, że idąc za Jezusem, zostanie odrzucony przez bliskich. Jeszcze ktoś inny był gotów wyruszyć 
z entuzjazmem, ale nie miał siły wytrwać w przeciwnościach. A byli może i tacy, którzy szli za Nim z czy-
stej ciekawości. Jezus zatrzymał się i przemówił do nich. Chciał nimi wstrząsnąć i pomóc Weźmy za 
przykład św. Pawła. W dzisiejszym pierwszym czytaniu wyznaje on swemu przyjacielowi, Tymoteuszowi, 
że był „bluźniercą, prześladowcą i oszczercą”. „Dostąpiłem jednak miłosierdzia – pisze dalej – nad mia-
rę obfita okazała się łaska naszego Pana”. Zamiast pogrążać się w poczuciu winy z powodu swojej 
przeszłości, Paweł wychwala moc łaski Bożej, która przemieniła jego życie.

Łaska Boża działa obficie także w twoim życiu – nawet wtedy, gdy trudno ci ją dostrzec. Spróbuj teraz 
spojrzeć wstecz i znaleźć kilka znaków świadczących o twoim wzroście duchowym w ciągu ostatnich lat. 
Może na modlitwie częściej odczuwasz bliskość Jezusa. Jest to działanie Jego łaski. Może łatwiej ci 
opanować gniew, lenistwo czy pychę. To także Jego łaska. A może zauważasz, że jesteś w stanie zaak-
ceptować kogoś, kto wcześniej działał ci na nerwy lub skrzywdził cię w przeszłości. Jeśli dobrze się nad 
tym zastanowisz, zobaczysz, że łaska Boża rzeczywiście okazała się obfita.

Dzisiejsze czytanie jest zaproszeniem do uwielbienia i dziękczynienia. Ty także, jak Paweł, dostąpiłeś 
miłosierdzia dzięki nieskończonej, przeobfitej łasce Boga. Dziś na modlitwie podziękuj więc Bogu za to, 
że na tak wiele sposobów otacza cię swoją łaską. Twój wzrost duchowy może wydawać się stopniowy, 
a czasem nawet boleśnie powolny. Ale wciąż twa. Jeśli znajdziesz czas, by dziękować Bogu za Jego 
łaskę, zaczniesz coraz jaśniej i wyraźniej dostrzegać Jego działanie. Zobaczysz, jak długą drogę już 
przeszedłeś, a to zainspiruje cię do jeszcze pełniejszej współpracy z łaską Boga.

„Jezu, dziękuję Ci za działanie Twojej łaski w moim życiu. Pomóż mi jeszcze bardziej się na nią otwo-
rzyć. Przemieniaj mnie, proszę, na swoje podobieństwo!”

stań sIę cZłowIekIeM PokoJu
Kiedy Jerzy rozważał słowa: 

„Błogosławieni ubodzy w duchu”, 
modlitwa przychodziła mu z łatwo-
ścią. „Jezu – prosił – Ty znasz moje 
serce. Wiesz, że staram się przy-
chodzić do Ciebie z pustymi ręka-
mi, abyś mógł je napełnić. Pomóż 
mi stać się podobnym do Ciebie!”

Czytając kolejny wers z Kazania 
na Górze: „Błogosławieni miłosier-
ni”, modlił się: „Jezu, dziękuję Ci za 
Twoje miłosierdzie, które uzdalnia 
mnie do przebaczenia i cierpliwego 
znoszenia innych. Pomóż mi wy-
zbyć się wszelkich uraz i naucz 
mnie okazywać innym taką samą 

cierpliwość i miłość, jaką Ty dla nich 
masz”.

Jednak dochodząc do słów: „Bło-
gosławieni czyniący pokój”, Jerzy 
poczuł niepokój. „Panie, Ty wiesz, 
jak wiele napięcia i wrogości jest 
między moimi kolegami w pracy. 
Nie mam nic przeciwko temu, że-
byś zbadał moje własne serce, ale 
Ty teraz mówisz, bym zamiast pa-
trzeć biernie na tworzące się po-
działy, starał się wnosić jedność. 
Chcesz, bym niósł Twój pokój tam, 
gdzie panuje gniew, wzajemna 
niechęć i rywalizacja. Czy kiedykol-
wiek będę w stanie to robić?”

Modlitwa Jerzego pokazuje nam, 
jak wielkim wyzwaniem może być 
dla nas to błogosławieństwo. 

Wypełniając wezwanie do du-
chowego ubóstwa czy miłosierdzia, 
pracujemy przede wszystkim nad 
swoją wewnętrzną postawą. Jed-
nak przy wezwaniu do wnoszenia 
pokoju nie wystarczy skierować 
wysiłku do wewnątrz. Musimy coś 
zrobić!

Użyte tu greckie słowo „eireno-
poioi” oznacza dosłownie „czynić 
pokój” czy wręcz „robić pokój”. Je-
zus prosi nas więc, abyśmy byli 
ludźmi „czyniącymi pokój”, ludźmi, 
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którzy codziennie zajmują się „pro-
dukowaniem” pokoju.

Rozważając to błogosławień-
stwo, zobaczymy, że stając się 
ludźmi pokoju, będziemy wnosić go 
w codzienne życiowe sytuacje, 
pełne napięć i złych emocji. Ujrzy-
my, że ci, którzy wnoszą pokój, 
stają się obrazem Boga Ojca. Są, 
jak powiedział Jezus, „synami Bo-
żymi”.

JeZus – cZynIący PokÓJ
Całe życie Jezusa było czynie-

niem pokoju. Oczywiście najważ-
niejsze było wprowadzenie pokoju 
między Bogiem a ludźmi. Jak pisał 
św. Paweł: „Chrystus umarł za nas, 
gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. 
Jezus przyszedł pojednać nas z 
Ojcem, abyśmy mogli ponownie 
wejść z Nim w relację, relację miło-
ści, a nie wrogości.

Ale Jezus czynił pokój nie tylko 
przez swoją śmierć na krzyżu. 
Dzień po dniu pokazywał swoim 
uczniom, jak mają stawać się ludź-
mi pokoju. Widać to zwłaszcza w 
jednym z ewangelicznych epizo-
dów.

Pewnego dnia Jakub i Jan przy-
szli do Jezusa ze śmiałą prośbą: 
„Daj nam, żebyśmy w Twojej chwa-
le siedzieli jeden po prawej, a dru-
gi po lewej Twej stronie”. Słysząc 
to, pozostali uczniowie oburzyli się 
na nich. Już i tak ci dwaj bracia 
cieszyli się szczególnymi względa-
mi Jezusa, a teraz próbują na boku 
załatwić sobie jeszcze lepszą po-
zycję!

Jednak zamiast pogłębiać po-
dział poprzez potępienie postawy 
Jakuba i Jana, Jezus wskazał 
uczniom drogę do przezwyciężania 
wszelkich podziałów: „Kto by mię-
dzy wami chciał się stać wielkim, 
niech będzie sługą waszym. A kto 
by chciał być pierwszym między 
wami, niech będzie niewolnikiem 
wszystkich” (Mk 10,43-44). Służcie 
sobie nawzajem. Czyńcie dobro. 
Bądźcie wobec siebie ofiarni. Ry-
walizacja i podziały nie mogą 
współistnieć z aktami miłości. Uni-
żanie siebie oraz służba innym to 

najlepsza droga do pokoju i pojed-
nania.

PIotR – cZynIący PokÓJ
Od samego początku Kościół 

potrzebował ludzi czyniących po-
kój. Jedności i miłości wierzących 
zagrażały rozmaite podziały. Widzi-
my to na przykładzie podziału po-
mię dzy poganami i Żydami, z którym 
przyszło się zmierzyć Apostołom.

Przez całe wieki naród żydowski 
trzymał się z dala od ludzi innych 
ras i religii. Bóg wezwał Izraelitów 
do świętości, do oddzielenia się od 
pogan – których postrzegali jako 
nieczystych grzeszników. Dał im 
Prawo i wezwał do takiego sposobu 
życia, który był Mu o wiele milszy 
niż postępowanie okolicznych na-
rodów pogańskich. Wydarzyło się 
jednak coś nieoczekiwanego – kie-
dy Apostoł Piotr ogłosił Ewangelię 
żołnierzowi rzymskiemu Korneliu-
szowi i jego rodzinie, Duch Święty 
zstąpił na nich pomimo ich nie– ży-
dowskiego pochodzenia, a oni za-
częli wychwalać Boga i mówić ob-
cymi językami. Na ten widok Piotr 
stwierdził: „Któż może odmówić 
chrztu tym, którzy otrzymali Ducha 
Świętego tak samo jak my?”. I tak 
pierwsi poganie zostali ochrzczeni.

Śmiały ruch Piotra wzbudził kon-
trowersje, które trwały całe dziesię-
ciolecia. Jak poganie, nienależący 
do wybranego ludu Boga, mogli 
zostać przyjęci do Kościoła? Czy 
nie powinni przynajmniej zostać 
obrzezani i podporządkować się 
prawom i tradycjom przestrzega-
nym przez ich żydowskich braci i 
siostry?

Paweł – cZynIący PokÓJ
Kwestia ta doprowadziła do spo-

rów w całym Kościele, jednak wza-
jemne animozje i podziały najbar-
dziej uwidoczniły się w posłudze 
Pawła. Po swoim nawróceniu Pa-
weł poświęcił się podróżowaniu od 
miasta do miasta i wzywaniu za-
równo Żydów, jak i pogan do wiary 
w Chrystusa. Zakładał Kościoły, do 
których należeli ludzie pochodzący 

z różnorakich środowisk: Żydzi i 
Grecy, niewolnicy i wolni, bogaci i 
biedni. We wszystkich tych miej-
scach pomagał nowym wierzącym 
przezwyciężać dzielące ich różnice 
i żyć w pokoju Chrystusa.

Tak radykalnie rozumiana jed-
ność nie była łatwa. Zwłaszcza 
pomiędzy Żydami a poganami ist-
niały głębokie podziały i Paweł 
musiał wciąż przypominać im, że 
stanowią jedno w Chrystusie. Pisał 
do Rzymian: „Nie ma tu różnicy: 
wszyscy (...) dostępują usprawie-
dliwienia darmo (...) przez odkupie-
nie, które jest w Chrystusie Jezu-
sie”. A do Galatów: „Nie ma już 
Żyda ani poganina, nie ma już 
niewolnika ani człowieka wolnego, 
nie ma już mężczyzny ani kobiety, 
wszyscy bowiem jesteście kimś 
jednym w Chrystusie Jezusie”. Z 
kolei do Efezjan pisał, że Jezus jest 
„naszym pokojem” oraz że połączył 
podzielone narody, gdyż „zburzył 
rozdzielający je mur – wrogość”.

Nieczęsto postrzegamy św. Paw-
ła jako krzewiciela pokoju. Śmiały 
Apostoł? Owszem. Błyskotliwy 
teolog? Jak najbardziej. Nieustra-
szony głosiciel prawdy? Oczywi-
ście. Ale Paweł również przez całe 
swoje życie dążył do jedności po-
między ludźmi. Także i dziś może-
my sobie wyobrazić, jak woła: 
„Spójrzcie na Jezusa!” Niech Jego 
krzyż zada śmierć wszelkiej rywa-
lizacji pomiędzy wami. Niech Jego 
pokora zmiękczy wasze serca, 
abyście mogli przebaczać sobie 
nawzajem. Niech Jego pokój uzdol-
ni was do wzajemnej miłości i życia 
w pokoju. To oczywiste, że Paweł 
był człowiekiem czyniącym pokój!

cZynIĆ PokÓJ
Jak więc my, dzieci Ojca niebie-

skiego, możemy dziś czynić pokój? 
Przede wszystkim musimy najpierw 
zabiegać o pokój w naszych wła-
snych sercach. Jeśli w nas samych 
nie ma pokoju, nie będziemy w 
stanie wnosić go w nasze środowi-
ska. Pokój płynie z naszej relacji z 
Jezusem. Jeśli więc cokolwiek za-
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Niedziela, 15 września
Tę ulubioną przez wielu z nas historię nazywa się zwykle „przypowieścią o synu marnotrawnym”. 

A gdybyśmy tak dziś spróbowali spojrzeć na nią jako na przypowieść o marnotrawnym ojcu. Nazwanie 
ojca „marnotrawnym” może budzić opór. Słowo to oznacza przecież tyle, co rozrzutny, lekkomyślny, 
szastający pieniędzmi na prawo i lewo. Tak właśnie postąpi! młodszy syn i wcale nam się to nie podoba. 
A jednak ojciec jest marnotrawny. Najpierw dobrowolnie wypłaca młodszemu synowi należną mu część 
spadku, zanim ona mu się prawnie należy. Następnie – co jeszcze dziwniejsze – po powrocie syna wy-
kazuje się wyjątkowym marnotrawstwem, dając mu najlepszą szatę, pierścień, nowe sandały, a do tego 
wyprawiając wspaniałą ucztę. Nic dziwnego, że zdenerwowało to starszego syna! Jak ojciec mógł tak 
hojnie obdarować tego hultaja? Dlaczego z taką radością przyjął do domu nieodpowiedzialnego marno-
trawcę?

Postawa marnotrawnego ojca także i nam może wydać się dziwna. Trudno zrozumieć, dlaczego na-
tychmiast przywrócił swemu krnąbrnemu synowi pełne prawa dziecka i dziedzica. Wydaje nam się, że 
byłoby sprawiedliwie, gdyby ojciec kazał młodzieńcowi spłacić to, co roztrwonił, lub ponieść jakieś inne 
konsekwencje, zanim otrzyma przebaczenie. Ale byłoby to niezrozumieniem Bożego miłosierdzia.

Ojciec z przypowieści jest symbolem Ojca niebieskiego. Posłał On swego Jedynego Syna, aby oddał 
za nas własne życie, ponieważ chciał przyjąć nas z powrotem do domu. Przez wszystkie swoje słowa 
i czyny Jezus objawiał nieprawdopodobnie hojne miłosierdzie Boga, które jest dostępne dla każdego 
z nas. Bóg, pełen miłosierdzia, cierpliwie wyczekuje naszego powrotu i z radością wita nas w niebieskim 
domu. Tak właśnie „rozrzutny” w swoim miłosierdziu jest nasz Bóg!

„Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje hojne miłosierdzie. Dziękuję Ci za to, że wybiegasz na spotkanie każ-
dego, kto do Ciebie powraca”.

kłóca pokój twojego serca – czy to 
poczucie winy z powodu grzechu, 
do którego nie chcesz się przyznać, 
czy nieprzebaczenie, uraza lub 
troska – przynieś to przed Pana. 
Proś Go, by pomógł ci odzyskać 
pokój, nawet jeśli znajdujesz się w 
sytuacji, która jest poza twoją kon-
trolą.

Po drugie, starajmy się tworzyć 
atmosferę pokoju poprzez nasze 
słowa i postępowanie w domu, w 
pracy, we wspólnocie czy parafii. 
Wiąże się to z postawą służby. 
Pamiętajmy, co powiedział Jezus 
podczas Ostatniej Wieczerzy po 
tym, jak umył nogi swoim uczniom: 
„Dałem wam bowiem przykład, 
abyście i wy tak czynili, jak Ja wam 
uczyniłem”. Szukaj więc sposobno-
ści do służby, a twój przykład udzie-
li się innym – rozpali ofiarność, 
życzliwość i pragnienie jedności w 
ludziach, których masz wokół sie-
bie.

Niezwykle ważne są słowa, które 
wypowiadasz – a także te, których 
świadomie nie wypowiadasz. Apo-
stoł Jakub uważał mowę za tak 
ważną, że napisał: „Jeśli ktoś nie 

grzeszy mową, jest mężem dosko-
nałym, zdolnym utrzymać w ryzach 
także całe ciało”. Paweł pouczał 
Tesaloniczan: „Zachęcajcie się 
wzajemnie i budujcie jedni drugich”. 
Zachęta jest wspaniałym spo-so-
bem budowania pokoju, kiedy na-
rasta irytacja i wszyscy wokół za-
czynają narzekać. Buduje ona lu-
dzi, budzi w nich ufność i motywuje 
do wspólnego działania. Każdy lubi 
otrzymywać słowo zachęty! Czu-
wanie nad własnym językiem wy-
maga praktyki, zwłaszcza wobec 
najbliższych, ale ten trud sowicie 
się opłaca. Zanim otworzysz usta, 
zastanów się: „Czy słowa, które 
mam zamiar wypowiedzieć, są 
narzędziem pokoju, czy też zasieją 
niezgodę? Będą zbudowaniem dla 
innych czy poranią ich zniechęcą?”. 
Robiąc wieczorem rachunek su-
mienia, zastanów się nie tylko nad 
swoimi uczynkami, ale także nad 
słowami.

twoJe PostęPowanIe 
Ma ZnacZenIe

Wszystkie twoje słowa i czyny 
mogą wnosić pokój – rozładowy-

wać napięcia, pomagać w rozwią-
zywaniu konfliktów, działać jak ko-
jący balsam na twoje relacje. A 
nawet jeśli nie będziesz w stanie 
wnieść pełnego pokoju w swoje 
środowisko lub w szczególnie trud-
ne relacje, twój wkład nie będzie 
bez znaczenia. Św. Paweł napisał 
kiedyś: „Jeżeli to jest możliwe, o ile 
to od was zależy, żyjcie w zgodzie 
ze wszystkimi ludźmi”. Możemy 
czynić tylko to, co zależy od nas, 
ale ma to swoją wartość. Czyń to, 
co możesz, a resztę pozostaw 
Bogu.

Zapytaj siebie: „Jak mogę stać 
się człowiekiem pokoju? W jaki 
sposób mogę wnosić pokój w moją 
rodzinę, miejsce pracy, sąsiedztwo 
i parafię?”. Zbadaj swoje słowa i 
czyny, i zobacz, czy wprowadzają 
one pokój, czy rozłam. Zapytaj 
Pana, gdzie możesz budować in-
nych, przyjmując postawę miłości i 
służby. To czyniąc, będziesz na-
zwany dzieckiem Boga – gdyż 
będziesz naśladować Jezusa, je-
dynego Syna Bożego, który przy-
szedł, „aby nasze kroki skierować 
na drogę pokoju”.
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św. aLoJZy GonZaGa
Młody człowiek odsunął się na bok, gdy inni wokół 

niego tańczyli w najlepsze. Muzyka była głośna, a 
słowa piosenek frywolne. Sam taniec także chwilami 
przekraczał granice przyzwoitości. Wirujący w koło 
rówieśnicy drażnili się z nim: „Ludwiku, dlaczego się 
z nami nie bawisz? Jesteś zbyt nieśmiały czy może 
jesteś aniołem?”. Nie mając nic przeciwko temu, by 
wzięto go za nieśmiałego, Ludwik skinął głową i wy-
szedł z sali.

Historia ta brzmi całkiem współcześnie, ale w rze-
czywistości miała miejsce w latach siedemdziesiątych 
XVI wieku we Florencji, na dworze wielkiego księcia 
Franciszka Medyceusza. To właśnie tam młody Alojzy 
Gonzaga – zwany także Ludwikiem – został wysłany 
przez swego ojca, aby nabrać dworskich manier, od-
powiednich do jego pozycji życiowej. Choć działo się 
to setki lat temu, przepojona zmysłowością i żądzą 
władzy atmosfera dworu nie różniła się aż tak bardzo 
od tego, co obserwujemy dzisiaj. Alojzy Gonzaga stał 
się znakiem sprzeciwu wobec ówczesnej swobody 
obyczajowej swojego środowiska. Ukazuje on nam 
wszystkim, a zwłaszcza młodzieży, której jest patro-
nem, że kiedy pozwalamy Chrystusowi kierować na-
szym życiem, otrzymujemy siłę do przeciwstawienia 
się wpływom świata.

DZIecko BoGa na ksIążęcyM DwoRZe
Alojzy Gonzaga jest zagadkową postacią. Zwykle 

przedstawiany jest na witrażach w czarno-białym 
stroju jezuity. Stoi ze skromnie spuszczonymi oczami, 
trzymając w ręku lilię i krucyfiks. Wydaje się być wcie-
leniem łagodności. A przecież ten młody człowiek 
przyszedł na świat w jednym z najbardziej wpływo-
wych rodów Italii. Dorastał w środowisku, w którym 
władzy i bogactwu często towarzyszyły przemoc i 
swoboda obyczajowa. Wbrew gorszącym wpływom 
otoczenia Alojzy zachował czystość i niewinność 
dziecka Bożego.

Kluczem do zrozumienia jego nietypowego stosun-
ku do należnych przywilejów była decyzja, aby po-
święcić się Bogu. Odrzucenie tego wszystkiego, co 
świat miał mu do zaoferowania, nie było łatwe, jednak 
silny charakter pomógł Alojzemu podejmować trudne 
wybory i nie załamywać się w obliczu przeciwności, 
„Lepiej być dzieckiem Boga niż królem całego świata!” 
– mawiał. Jak więc Ludwik przebył drogę od włoskie-
go książątka do świętego jezuity?

śwIetne PeRsPektywy
Urodzony w 1568 roku we Włoszech Alojzy był 

najstarszym z siedmiorga dzieci Ferdynanda Gonza-
gi, margrabiego Castiglione, oraz Marty Tany Sante– 
ny. Miał odziedziczyć nie tylko tytuły i posiadłości 

swego ojca, ale także majątek dwóch jego braci, 
którzy nie mieli synów. Obracał się w kręgach królew-
skich; jego matka była powierniczką królowej Hiszpa-
nii, a jedną z towarzyszek jego dziecięcych zabaw – 
przyszła królowa Francji. Dom Gonzagów był domem 
chrześcijańskim – modlitwa i czytanie listów jezuickich 
misjonarzy wyznaczały rytm dni młodego Alojzego. 
Jednak życie na dworze w Castiglione nie było wolne 
także od światowości, zmysłowości oraz ambicji tam-
tych czasów. Sam Alojzy miał skłonność do porywczo-
ści i chęci stawiania na swoim.

Życzeniem Ferdynanda było, aby najstarszy syn 
poszedł w jego ślady jako wódz rycerstwa, i kazał 
nawet sporządzić dla niego małą zbroję. Alojzy kochał 
broń i chętnie towarzyszył ojcu w ćwiczeniach wojsko-
wych, które były dla niego niezwykle ekscytującym 
przeżyciem. Pewnego dnia, kiedy żołnierze oddawa-
li się drzemce, mały Alojzy zdobył gdzieś nieco prochu 
i zdołał wystrzelić, wywołując popłoch w całym obozie! 
Po powrocie do domu zaszokował swoją matkę do-
sadnym słownictwem, którego nauczył się od wojaków.

życIowy wyBÓR
W wieku lat siedmiu Alojzy przeżył coś w rodzaju 

przebudzenia religijnego. Od tego momentu zaczął 
codziennie służyć do Mszy i regularnie się modlić. 
Widząc jego wzrastającą dojrzałość i rozsądek, Fer-
dynand postanowił wykształcić go na męża stanu. 
Posłał więc Alojzego z młodszym bratem na słynny 
dwór władców Florencji, Medyce – uszów. Dworskie 
zabawy taneczne i gry salonowe były przesiąknięte 
erotyzmem. Czternaście lat dla chłopców i dwanaście 
dla dziewcząt uznawano za stosowny wiek do zawar-
cia małżeństwa, a szlachecka młodzież bywała wyko-
-rzystywana seksualnie przez starsze szlachetnie 
urodzone kobiety oraz mężczyzn. Na dworze pełnym 
przepychu i wspaniałych dzieł sztuki wiele było także 
intryg i przemocy.

Alojzy, choć miał zaledwie dziewięć lat, zdawał sobie 
sprawę z tego, co działo się w otaczającym go środo-
wisku. Wierny codziennej modlitwie i częstej spowiedzi, 
dojrzał już do podjęcia decyzji o poświęce niu się Bogu. 
Ale jak miał uchronić siebie od nieczystości i zepsucia, 
z którymi stykał się na co dzień? Na początek odmówił 
uczestnictwa w dworskich  zabawach i rozrywkach. 
Unikał przebywania na osobności z jakąkolwiek kobie-
tą z dworu. Nie chcąc, by uważano go za świętoszka, 
pozwalał innym myśleć, że jest po prostu nieśmiały. W 
końcu złożył prywatny ślub czystości i zaczął przesta-
wać z ludźmi, którzy byli w stanie odpowiadać na jego 
pytania dotyczące spraw duchowych.

Te konkretne decyzje pomogły mu nie ulegać wpły-
wom rozpustnego otoczenia. Nie zadowalając się 



„Głos św. Mikołaja”, nr 9(35), wrzesień 201914

Niedziela, 22 września
Jezus uczynił jej głównym bohaterem nieuczciwego rządcę?
Pomoże nam to zrozumieć kontekst, w którym padły te słowa. Jezus właśnie opowiedział przypowieść 

o synu marnotrawnym – historię ojca, który przebaczył bezwarunkowo swojemu synowi i wyprawił wspa-
niałą ucztę dla uczczenia jego powrotu do domu. Ojciec okazał się wobec swego dziec-ka tak hojny, że 
aż rozrzutny. Trudno znaleźć w prawdziwym życiu kogoś, kto byłby zdolny postąpić podobnie. Ale o to 
właśnie chodzi. Przypowieść o synu marnotrawnym jest przypowieścią o niepojętym miłosierdziu Boga 
wobec nas. A teraz, na zasadzie kontrastu, Jezus opowiada historię o „miłosierdziu” ograniczonym, wy-
pływającym z egoistycznych pobudek. Mówi o nieuczciwym rządcy, który w sposób budzący wątpliwości 
umarza część długu ludzi, których życzliwość chce sobie pozyskać.

Zauważmy tu kolosalną różnicę pomiędzy postawą tego rządcy a postawą ojca syna marnotrawnego. 
Jezus doskonale wie, że przebaczenie i miłosierdzie na tym świecie są rzadkim dobrem i o tym właśnie 
mówi w swojej przypowieści. Następnie jednak, celnie ją puentując, stwierdza, że Jego uczniowie nie są 
zdolni dorównać nie tylko miłosierdziu ojca, ale nawet roztropności nieuczciwego rządcy. „Synowie tego 
świata roztropniejsi są mówi niż synowie światłości”. Umarzając wierzytelności dłużników swego pana, 
rządca rzeczywiście wykazał się roztropnością i sprytem, żeby zadbać o swoją przyszłość. Jednak Jezus 
oczekuje od nas czego innego. Oczekuje prawdziwego miłosierdzia – miłosierdzia „rozrzutnego”, które 
wybacza bez stawiania warunków. Taki jest właściwy „sposób” zadbania o swoją przyszłość w perspek-
tywie życia wiecznego.

Czy podejmiesz wyzwanie Jezusa? Czy zechcesz przebaczyć także wtedy, gdy ktoś nie zasługuje na 
miłosierdzie? Oczywiście jest to trudne, czasem nawet bardzo trudne, ale z pomocą łaski Bożej możliwe.

Dziś podczas Mszy świętej otrzymasz największy dar nieskończonego miłosierdzia Boga – Ciało i Krew 
Chrystusa wydane za ciebie. Kiedy go przyjmiesz, staraj się świadomie otworzyć na działanie Bożej 
miłości. Niech ona przenika twoje serce i czyni cię tak miłosiernym jak On.

„Panie, naucz mnie przebaczać, tak jak Ty przebaczasz – wielkodusznie i bezwarunkowo”.

jedynie unikaniem grzechu, Alojzy podejmował wysiłek 
dążenia do świętości, wy-bierając to, co mogło go 
ściślej zjednoczyć z Bogiem.

wytRwałośĆ w MoDLItwIe
Po powrocie z Florencji do domu Alojzy nadal roz-

wijał swoje życie duchowe. Czytał żywoty świętych i 
odwiedzał klasztory, gdzie uczył się osobistego kon-
taktu z Bogiem na modlitwie. Cicha medytacja nad 
życiem Jezusa pomagała mu głębiej zrozumieć, co to 
znaczy iść za Nim. W domu, a także wszędzie, gdzie 
się udawał, starał się odnosić z szacunkiem do służby. 
Kiedy tytułowano go panem, odpowiadał: „Służyć 
Bogu więcej znaczy niż wszelka chwała świata”. W 
miarę jak pogłębiała się jego więź z Bogiem, Alojzy 
zaczął zastanawiać się, czy nie jest powołany do 
pracy misyjnej. Aby się o tym przekonać, czynił wypa-
dy do miasta, gdzie uczył katechizmu ubogie dzieci.

Kiedy jego rodzina przeprowadziła się do Hiszpanii 
na służbę króla Filipa, dworzanie spekulowali, że 
Alojzy zostanie wybitnym mężem stanu. Ferdynand, 
który polegał na rozsądku swego syna w prowadzeniu 
interesów, zgadzał się z nimi w zupełności. Jednak 
Alojzy był już utwierdzony w przekonaniu, że Bóg 
powołuje go do życia zakonnego. W wieku lat szes-
nastu oznajmił ojcu, że chce wstąpić do jezuitów, gdzie 
mógłby uniknąć wszelkich dostojeństw kościel-nych i 

oddać się pracy misyjnej. Ferdynand zareagował 
wybuchem gniewu. I tak zaczęła się wojna nerwów 
pomiędzy upartym margrabią a jego równie nieugiętym 
synem. Ojciec wysłał Alojzego w półtoraroczną podróż 
po Włoszech, mając nadzieję odwieść go w ten sposób 
od pomysłu wstąpienia do zakonu. Jednak Alojzy im 
więcej widział, tym mniejszą miał ochotę na splendo-
ry szlachectwa. Zakosztował już radości kontemplacji 
i ewangelizacji, w porównaniu z którymi bladło wszyst-
ko inne. Alojzy znalazł się w trudnej sytuacji. Był 
przekonany, że Bóg wzywa go do życia zakonnego, 
ale zarazem czuł się zobowiązany do posłuszeństwa 
względem ojca i nie chciał wstępować do jezuitów bez 
jego aprobaty. Przez prawie dwa lata wytrwale walczył 
o swoje po-wołanie. Wreszcie, widząc udrękę syna, 
Ferdynand poddał się. W 1585 roku Alojzy wyrzekł się 
praw do swojej spuścizny i otrzymał pozwolenie na 
wstąpienie do upragnionego zakonu.

sukces w ocZacH BożycH
Po przyjęciu do jezuitów Alojzy mógł wreszcie za-

znać nieco wytchnienia. Reguła zakonna była bardziej 
umiarkowana niż pokuty, które sam sobie zadawał. 
Co więcej, udało mu się dojść do porozumienia z oj-
cem. Niestety w 1591 roku, w wieku zaledwie dwu-
dziestu trzech lat, jeszcze przed przyjęciem święceń 
kapłańskich, Alojzy zmarł z powodu szerzącej się 
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BÓG Jest MIłosIeRny

zarazy. Dziś, czterysta pięćdziesiąt lat po swoich na-
rodzinach, wciąż pozostaje wzorem dla młodych ludzi, 
a jego imię nosi wiele szkól i stowarzyszeń.

Alojzy Gonzaga podejmował konkretne decyzje, 
aby środowisko i szlacheckie pochodzenie nie zde-
terminowały jego tożsamości. Zawsze stawiał na 
pierwszym miejscu powołanie do bycia synem Bożym. 
Chociaż wielu mogło odbierać jego skromność jako 
pruderię i miękkość, wybory młodego Ludwika wyma-

gały odwagi, determinacji i prawdziwej pokory. Zacho-
wanie czystości, szacunek do rodziców i opieranie się 
wpływom świata były dla niego możliwe, ponieważ 
czerpał silę – oraz standardy – od Boga. Alojzy uka-
zuje nam, że możemy pełnić wolę Boga, nawet gdy 
żyjemy w środowisku, które Go odrzuca. Jest to lekcja 
nie tylko dla młodzieży, ale i dla każdego z nas, waż-
na i aktualna również współcześnie.

Przebaczam ci. Dlaczego te dwa 
słowa są tak trudne do wypowie-
dzenia? Może dlatego, że kieruje-
my je do kogoś, kto nas zranił – i ta 
rana wciąż jeszcze boli. Wszyscy 
wiemy, jak trudno jest w takich wy-
padkach zdobyć się na przebacze-
nie i miłosierdzie.

Jezus powiedział nam jednak: 
„Błogosławieni miłosierni, albo-
wiem oni miłosierdzia dostąpią”. 
Obiecał, że im więcej miłosierdzia 
okażemy innym, tym większa bę-
dzie nasza zdolność do przyjęcia 
Bożego przebaczenia i miłosier-
dzia. Biorąc pod uwagę ogrom 
krzywd, jakie dzieją się na świecie, 
to błogosławieństwo ma dla nas 
szczególną wymowę.

BÓG MIłosIeRDZIa
Wyobraź sobie, co czuło ojcow-

skie serce Boga, gdy kierował 
swoim ludem, Izraelem. Przez całe 
pokolenia uczył ich miłości do sie-
bie oraz miłowania się wzajemnie, 
jak On ich umiłował. Jednak lud, 
pomimo wszystkich otrzymywa-
nych łask, wciąż okazywał się 
chwiejny. Izrael był narodem wy-
-branym przez Boga, jedną rodziną, 
a mimo to bogaci uciskali biednych, 
mocni lekceważyli słabych. Powab 
obcych bogów okazywał się silniej-
szy niż Boże wezwanie do bycia 
ludem świętym. Bóg pragnął dać 
im tak wiele, oni jednak lekceważy-
li Jego przykazania. Z powodu 
własnej niewierności byli podbijani 
i skazywani na życie pod obcą 
okupacją.

A jednak przez te wszystkie stu-
lecia grzechu i nieposłuszeństwa 

Bóg zawsze był wierny przymierzu, 
jakie z nimi zawarł, i nigdy nie za-
chwiał się w swojej miłosiernej mi-
łości wobec nich. Posyłał proroków, 
którzy wzywali ich do powrotu. 
Wciąż na nowo przebaczał. Wresz-
cie, powodowany miłosierdziem, 
posłał na świat swojego jedynego 
Syna, aby ich uczył, objawiał im 
Jego wolę i wydał za nich swoje 
życie. Boża decyzja posłania Jezu-
sa była najpełniejszym wyrazem 
miłosiernej miłości, jaką Bóg od 
początku miał dla swojego ludu – i 
dla nas wszystkich. Bóg postę-
puje miłosiernie, ponieważ jest 
 miłosierny.

to także twoJa HIstoRIa
W historii miłosierdzia Boga 

względem swego ludu zawiera się 
także historia Jego miłosierdzia 
względem każdego z nas. Ojciec 
niebieski wie o tobie wszystko, wi-
dzi to, co dobre, i to, co złe. Widzi 
twoje współczucie dla innych, ale 
także pogardliwe myśli, jakie ży-
wisz do niektórych z nich. Słyszy 
życzliwe słowa, którymi dodajesz 
komuś otuchy, ale także słowa ra-
niące. Widzi twoje uczyn-ki miło-
sierdzia, ale również twoje upadki. 
I kocha cię mimo wszystko. Współ-
działa z tobą, poucza cię i formuje, 
jak niegdyś lud Izraela. Za bardzo 
cię kocha, żeby mógł kiedykolwiek 
z ciebie zrezy-gnować!

Na tym właśnie polega wspania-
łość Dobrej Nowiny. Gdy ulegasz 
pokusie, Bóg kocha cię tak samo 
jak wtedy, gdy jesteś mocny; gdy 
się od Niego odwracasz, kocha cię 
tak samo jak wtedy, gdy jesteś 

wiemy modlitwie. Ta miłość każe 
Mu mówić: „Przebaczam ci”, za 
każdym razem, kiedy do Niego 
powracasz. Jego miłosierdzie każe 
Mu przebaczać ci, ilekroć żałujesz 
za swój grzech – ab-solutnie za 
każdym razem.

DRuGa stRona MIłosIeRDZIa
 Chodząc po ziemi, Jezus za-

wsze traktował innych z miłosier-
dziem. Kobiecie schwytanej na 
cudzołóstwie powiedział: „I Ja cie-
bie nie potępiam”. Mężczyźnie 
cierpiącemu na paraliż: „Odpusz-
czone są twoje grzechy (...) Wstań, 
weź swoje nosze i idź do swego 
domu!”. Kobiecie znanej z powodu 
niemoralnego życia oznajmił: „Od-
puszczone są twoje grzechy (...) Idź 
w pokoju”. A poprzez przypowieść 
o synu marnotrawnym mówi nam 
wszystkim: „Ty zawsze jesteś ze 
mną i wszystko, co moje, do ciebie 
należy”. Jak mawia często papież 
Franciszek, Jezus jest „obliczem 
Bożego miłosierdzia”.

Ale istnieje też inna strona miło-
sierdzia, która wykracza poza 
przebaczenie grzechów. Jezus 
ukazał nam, że Boże miłosierdzie 
to postawa miłości, ufności, cierpli-
wości, zrozumienia, okazywania 
życzliwości i współczucia. Zobacz-
my, jak często uczniowie mówili lub 
robili coś, co musiało być dla Jezu-
sa wielkim rozczarowaniem. Przy-
pomnijmy sobie ich lęk i brak wiary 
podczas burzy na morzu, gdy Je-
zus spał spokojnie obok nich w 
łodzi. Przypomnijmy sobie, jak Jan 
Jakub, pragnąc być blisko Jezusa, 
egoistycznie zabiegali o swoją po-
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Niedziela, 29 września
Jak myślisz, ile razy w ciągu dnia bogacz przechodził obok Łazarza? A mimo to nigdy naprawdę go 

nie zobaczył. Był on dla niego jedynie jakąś częścią krajobrazu, czymś zwyczajnym, nad czym nie ma 
sensu się zastanawiać.

Bogacz z przypowieści Jezusa umiera i cierpi męki w zaświatach. Nie dlatego, że był bogaty, ale dla-
tego, że nie zatroszczył się o drugiego człowieka, który został postawiony na jego drodze.

Wiemy wszyscy, że bycie chrześcijaninem oznacza także troskę o innych, a zwłaszcza o tych, którym 
się nie powiodło. Ale jest tak wielu potrzebujących, że możemy poczuć się przytłoczeni. Poza tym więk-
szość z nas nie jest politykami ani pracownikami społecznymi i nie ma odpowiednich kompetencji, aby 
pomagać ludziom wyjść z ubóstwa. Nawet gdybyśmy rozdali wszystko, co posiadamy, nie odniosłoby to 
większych skutków. Warto więc przypomnieć sobie, że Jezus nie przedstawił jakiejś rozwiniętej strategii 
zwalczania ubóstwa. Po prostu troszczył się o ludzi, których spotykał, o każdego z nich indywidualnie. 
Gdyby bogacz z dzisiejszej przypowieści uczynił to samo, interesując się biedakiem leżącym u jego bram, 
jego przyszłość mogłaby wyglądać zupełnie inaczej.

My także zacznijmy od troski o pojedyncze osoby, zwłaszcza te, które spotykamy w naszej codzien-
ności. Gdyby postępował tak każdy z nas, pomyślmy, jak wiele osób mogłoby otrzymać pomoc!

Pamiętajmy też, że Bóg chce, abyśmy wspierali także tych, którzy nie mają problemów materialnych, 
ale pomimo to są „biedni”. Jak mawiała Matka Teresa z Kalkuty: „Na świecie jest wielu ludzi umierających 
z braku kawałka chleba, ale o wiele więcej umierających z braku miłości”. Twoja troska i obecność jest 
dla nich równie ważna, jak pomoc materialna dla ubogich. Dziś podczas Mszy świętej proś Pana, aby 
pomógł ci dostrzec kogoś, kto być może leży na twoim „progu”, a ty go nawet nie zauważasz. Twoja 
troska może mieć ogromne znaczenie!

„Jezu, pokaż mi potrzebujących mojej pomocy «Łazarzy», których mam wokół siebie”.

zycję. Przypomnijmy sobie Toma-
sza, który wątpił w zmartwychwsta-
nie Mistrza. Jezus bez przerwy 
stykał się z pychą, egoizmem i 
niedowiarstwem swoich uczniów. A 
mimo to wciąż niezachwianie był im 
oddany, z cierpliwością i nadzieją 
pracując nad ich formacją. Swoim 
miłosierdziem ogarniał zarówno ich 
grzechy, jak i błędy czy słabości.

Taka jest druga strona miłosier-
dzia. Bóg chce, abyśmy traktowali 
innych z taką samą miłością, z jaką 
Jezus traktował swoich uczniów. 
Nawet jeśli nie można wprost na-
zwać grzechem tego, co za czyjąś 
sprawą nas rani, Bóg pragnie od 
nas postawy miłosierdzia, współ-
czucia i cierpliwości. O tym, jak 
wygląda to miłosierdzie w praktyce, 
mówi nam pewna historia z czasów 
Kościoła pierwotnego.

Paweł, BaRnaBa i MaRek
W pierwszej podróży misyjnej 

Pawłowi towarzyszyły dwie inne 
osoby – jego bliski przyjaciel, Bar-
naba, oraz kuzyn Barnaby, Jan 
zwany Markiem. Warunki były trud-

ne i Marek opuścił Pawła i Barnabę 
w trakcie podróży. Nie wiemy do-
kładnie, dlaczego odszedł, ale 
prawdopodobnie nie chodziło tu o 
jakiś grzech. Być może najzwyczaj-
niej nie sprostał trudom i niebezpie-
czeństwom misjonarskiego żywota 
i po prostu chciał wrócić do domu. 
Dezercja Marka głęboko dotknęła 
Pawła. Kiedy wraz z Barnabą po-
stanowili wyruszyć w kolejną po-
dróż, Paweł nie zgodził się na to, 
by Marek znowu im towarzyszył. 
Natomiast Barnaba chciał dać 
krewnemu jeszcze jedną szansę. 
Po ostrej kłótni rozdzielili się – Pa-
weł zabrał ze sobą Sylasa, a Bar-
naba Marka.

W przeciwieństwie do Pawła, 
Barnaba miał cierpliwość do Marka. 
Dalej nauczał go i formował, który 
to trud ostatecznie się opłacił. Ma-
rek nauczył się bezinteresownej 
służby Panu i Jego Kościołowi.

Także Paweł ze swojej strony 
ostatecznie zdobył się na potrakto-
wanie Marka równie miłosiernie jak 
Barnaba. Zaliczył go do grona 
swoich współpracowników i gdy 

Tymoteusz miał go odwiedzić w 
więzieniu, poprosił, aby przyprowa-
dził ze sobą Marka. Wczesna tra-
dycja chrześci-jańska utrzymuje 
również, że to właśnie ten Marek, 
któremu okazał miłosierdzie Barna-
ba, zredagował najwcześniejszą z 
czterech Ewangelii. Pomyślmy tyl-
ko, jak wyglądałaby dziś nasza 
Biblia, gdyby Barnaba postawił 
kiedyś krzyżyk na Marku!

Okazanie miłosierdzia to coś 
więcej niż darowanie wyrządzonej 
krzywdy. To uznanie, że nie my 
jesteśmy sędzią, ale Bóg. Miłosier-
dzie wyklucza żywienie urazy do 
kogokolwiek. Pozwala patrzeć na 
wszystkich jako na umiłowane dzie-
ci Boże, które zasługują na drugą, 
trzecią, a nawet siedemdziesiątą 
siódmą szansę.

MIłośĆ, nIe tRansakcJa
Jezus obiecał: „Błogosławieni 

miłosierni, albowiem oni miłosier-
dzia dostąpią”. Mówił też: „Odmie-
rzą wam bowiem taką miarą, jaką 
wy mierzycie”. Można to odebrać 
jako propozycję pewnego rodzaju 
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transakcji, w której Bóg wybacza 
nam za każdym razem, gdy my 
wybaczamy komuś innemu. Ale 
świadczenie miłosierdzia innym 
działa w o wiele piękniejszy spo-
sób. Kiedy przebaczamy komuś, 
kto zgrzeszył przeciwko nam, kiedy 
traktujemy się nawzajem z cierpli-
wością i wyrozumiałością – nasze 
serca zaczynają mięknąć. Uznaje-
my, że i my jesteśmy słabymi ludź-
mi, a ta postawa życzliwości i 
współczucia otwiera nas na do-
świadczenie miłosierdzia, jakie Bóg 
ma dla nas. Próbuj świadomie 

praktykować miłosierdzie, wyrozu-
miałość i przebaczenie. Rozważ na 
modlitwie poniższe pytania, pro-
sząc Ducha Świętego, aby pomógł 
ci szczerze na nie odpowiedzieć:

• Czy jest ktoś, kto cię skrzywdził 
lub zgrzeszył przeciwko tobie, a 
komu jeszcze nie przebaczyłeś? 
Proś Boga o łaskę i moc do prze-
baczenia tej osobie, nawet jeśli ona 
nie prosi cię o przebaczenie.

• Czy jest ktoś, komu powinieneś 
okazać wyrozumiałość, kto nie 
zgrzeszył przeciwko tobie w sposób 
dosłowny, ale mimo to działa ci na 

nerwy? Proś Pana o cierpliwość i o 
to, aby pomaga! ci przyjmować tę 
osobę ze spokojem i życzliwością.

Podobnie jak deszcz spadający 
miarowo na ziemię użyźniają i daje 
wzrost trawie, tak drobne akty mi-
łosierdzia, przebaczenia i cierpliwo-
ści zmiękczają nasze serca i otwie-
rają je na działanie Ducha Święte-
go. Im częściej będziemy praktyko-
wać miłosierdzie, tym bardziej 
stanie się dla nas oczywiste, że 
przez cały czas mamy otwarty do-
stęp do obfitego źródła miłosier-
dzia, miłości i cier-pliwości Boga!

Projekt posadzki w naszym kościele

Prosimy o pomoc w dokończeniu wykonania posadzki w naszym kościele.
wpłaty można dokonywać na konto: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000

z dopiskiem: „Darowizna na cele kultu religijnego”.
składając darowiznę, możemy odpisać ją od dochudu w zeznaniu rocznym.

ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!
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XXII niedziela zwykła 1.09.2019 r.
godz. 730 + Adolf i Maria Mucha (1 greg)
godz. 900 + Władysław Wójcicki (5 rocz. śm.) 
+ Marianna Pieczeniak (6 rocz. śm.)
godz. 1015+ Irena Broszczak
godz. 1130 + Bronisław Tętnowski (z ok. imienin 
za życia)
godz. 1300 + Anna Bogdanowicz (2 rocz. śm.)
godz. 1800+ Teresa Szczepańska (5 rocz. śm.)
Poniedziałek 2.09.2019 r. 
godz. 700 + rodziców: Władysława (k) i Tadeusz
godz. 900 + Henryk Zabielski (16 rocz. śm.) 
+ z rodziny Zabielskich i Burdeckich
godz. 1800 + Adolf i Maria Mucha (2 greg)
wtorek 3.09.2019 r. św. Grzegorza wielkiego 
godz. 700 Do Bożej Opatrzności, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog., opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia 
dla ks. Piotra Ochońskiego (od przyjaciół 
z Dobrzenia Wielkiego)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog., opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia 
dla Hanny z ok. urodzin
godz. 1800 + Adolf i Maria Mucha (3 greg)
środa 4.09. 2019 r.
godz. 700

godz. 900 + Adolf i Maria Mucha (4 greg)
godz. 1800 + Janusz Szumlas (w dniu urodzin)
czwartek 5.09.2019 r.
godz. 700 
godz. 900 + Adolf i Maria Mucha (5 greg)
godz. 1800 O Boże błog., opiekę Matki 
Najświętszej na nowy rok formacyjny dla 
wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym oraz o Boże 
błog. i prowadzenie Ducha św. dla ks. Piotra 
Ochońskiego – opiekuna wspólnoty
Piątek 6.09.2019 r.
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (6 greg)
godz. 900 + Maria Wiśniewska (3 rocz. śm.) 
+ z rodziny
godz. 1800 + Andrzej Szynalski (25 rocz. śm.)
sobota 7.09.2019 r.
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (7 greg)
godz. 900 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu 
Maryi
godz. 1800 + rodziców + rodzeństwo + z rodzin 
Kapralskich i Dybał
XXIII niedziela zwykła 8.09.2019r.
godz. 730 + Stanisław (18 rocz. śm.) + Jan (5 rocz. śm.) 
(od rodziny)

godz. 900 O Boże błog. i łaskę zdrowia dla Piotra 
i Kacpra Raczyńskich
godz. 1015+ Emilia Żebryk (18 rocz. śm.) + Jan 
Żebryk (55 rocz. śm.) + Maria i Stanisław 
Drozdowscy + Karol Ejsmont
godz. 1130 + Jan Bednarek (12 rocz. śm.) + brat 
Bogdan + rodzice z obu stron
godz. 1300 W intencji żyjących i zmarłych parafian
godz. 1800 + Adolf i Maria Mucha (8 greg)
Poniedziałek 9.09.2019 r.
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (9 greg)
godz. 900 + Norbert
godz. 1800 I) + rodziców: Franciszek i Anna Skóra 
+ rodzeństwo: Maria i Józef
II) W intencji grupy modlitewno-pielgrzymkowej
wtorek 10.09.2019 r.
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (10 greg)
godz. 900 
godz. 1800 + Marianna + Zenon Kubanek
środa 11.09. 2019 r.
godz. 700 + Agnieszka Janiak (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + Adolf i Maria Mucha (11 greg)
godz. 1800 W intencji Anny i Sylwestra 
wypraszając Bożego błog. i łaskę zdrowia
czwartek 12.09.2019 r. 
godz. 700 
godz. 900 + Adolf i Maria Mucha (12 greg)
godz. 1800 + mama Helena Kowalczuk + ojciec 
Czesław Kowalczuk + brat Krzysztof
Piątek 13.09.2019 r. św. Jana chryzostoma
godz. 700 + Krystyna Bober (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + Adolf i Maria Mucha (13 greg)
godz. 1800 Intencje Fatimskie
sobota 14.09.2019 r. Podwyższenia krzyża 
świętego
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (14 greg)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog., opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia 
dla wnuczek
godz. 1700 Msza św. pod Krzyżem Jubileuszowym 
na osiedlu Sudeckim
godz. 1800 + Lidia Kucab (9 rocz. śm.) + Jan 
+ Eugenia + z rodziny Kucab
XXIV niedziela zwykła 15.09.2019 r.
godz. 730 + Leokadia Głowacka (20 rocz. śm.) 
+ Michał Chruszcz + z rodziny
godz. 900 + Michał Rawski
godz. 1015+ Andrzej Pijarowski (1 rocz. śm.)

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w świebodzicach
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godz. 1130 + Adolf i Maria Mucha (15 greg)
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog., opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia 
dla Oliwi, Dawida, Sandry, Filipa (w dniu chrztu)
godz. 1800 + Marianna Pieczeniak (6 rocz. śm.) 
+ Anna Siewierska
Poniedziałek 16.09.2019 r. św. korneliusza 
i cypriana
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (16 greg)
godz. 900 + Maria Gronostaj (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 + mąż Stefan Semeniuk + syn Henryk 
+ teściów; Maria i Michał
wtorek 17.09.2019 r. 
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (17 greg)
godz. 900 
godz. 1800 + Bronisław Jaworski (11 rocz. śm.) 
+ rodzice
środa 18.09. 2019 r. św. stanisława kostki
godz. 700 + Elżbieta Sochańska – Wojtów 
(od uczestników pogrzebu)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog., opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia 
dla Eweliny i Jacka z ok. 15 rocz. ślubu
godz. 1800 + Adolf i Maria Mucha (18 greg)
czwartek 19.09.2019 r.
godz. 700 + Władysława (k) Warzecha 
(od uczestników pogrzebu)
godz. 900 
godz. 1800 + Adolf i Maria Mucha (19 greg)
Piątek 20.09.2019 r. świętych męczenników
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (20 greg)
godz. 900 
godz. 1800 + Ryszard Motak (7 rocz. śm.) 
+ rodziców: Antonina, Leon, Stefania, Józef 
+ Lidia, Marianna + braci: Ireneusz, Jan, Mariusz
sobota 21.09.2019 r. św. Mateusza apostoła 
i ewangelisty
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (21 greg)
godz. 900 + rodzice: Jadwiga i Stanisław Gałań
godz. 1800 + mąż Bernard + brat Jan + rodziców: 
Tomasz i Ewa + teściów: Władysław i Wanda
XXV niedziela zwykła 22.09.2019 r.
godz. 730 + Anna Sobczak (14 rocz. śm.) + Zenon 
Sobczak (9 rocz. śm.)
godz. 900 + Adolf i Maria Mucha (22 greg)
godz. 1015+ Irena Kapała (3 rocz. śm) 
+ Franciszek Kapała
godz. 1130 + Wiesław (13 rocz. śm.)
godz. 1300 + rodziny Choińskich: Maria, Piotr, 
Helena, Kazimierz
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog., opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia 
dla Heleny z ok. urodzin oraz za + z rodziny

Poniedziałek 23.09.2019 r. św. Pio z Pietrelciny
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (23 greg)
godz. 900 
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog., opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia 
z ok. 65 rocz. urodzin (od żony, dzieci i wnuków)
wtorek 24.09.2019 r.
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (24 greg)
godz. 900 O szczęśliwy przebieg operacji dla 
Waldemara Gajkowskiego, a także o światło 
Ducha Świętego dla lekarza i personelu 
medycznego
godz. 1800 + babcia Anna Bogdanowicz 
(2 rocz. śm.)
środa 25.09. 2019 r.
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Adolf i Maria Mucha (25 greg)
czwartek 26.09.2019 r.
godz. 700 Do Bożej Opatrzności, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog., opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia 
dla ks. Damiana z okazji imienin
godz. 900 + Michał Kowalski
godz. 1800 + Adolf i Maria Mucha (26 greg)
Piątek 27.09.2019 r. św. wincentego a Paulo
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (27 greg)
godz. 900 + Maria i Jan Kubiccy
godz. 1800 + Kazimierz Styrna (6 rocz. śm.) 
+ z rodziny
sobota 28.09.2019 r. św. wacława 
godz. 700 + Adolf i Maria Mucha (28 greg)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog., opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia 
dla Sylwestra z ok. 80 rocz. urodzin
godz. 1800 + Adela Węgłowska + Jan + Leonard 
+ Franciszek + Petronela + Paweł
XXVI niedziela zwykła 29.09.2019 r.
godz. 730 + brat Ireneusz Nowakowski + żona 
Helena Nowakowska 
godz. 900 + Maria Piwońska
godz. 1015+ Adolf i Maria Mucha (29 greg)
godz. 1130 + Teodor (34 rocz. śm.) + Bronisława (k) 
Głuch (22 rocz. śm.)
godz. 1300 Do Bożej Opatrzności, 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 
o Boże błog., opiekę Matki Bożej i o łaskę zdrowia 
dla Agaty z ok. 18 rocz. urodzin oraz dla całej 
rodziny i przyjaciół
godz. 1800 + Ryszard Kot + Bronisława (k) 
i Stanisław Piaseczni + Irena Wiśniewska
Poniedziałek 30.09.2019 r. św. Hieronima
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Adolf i Maria Mucha (30 greg)
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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

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. Damian Kowalski, ks. Piotr Ochoński

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl

Bramę wieczności 
przekroczyli:

sakrament chrztu św. 
przyjęli:
Zuzanna Anastazja Król, 
4 sierpnia
Hanna Gabriela Kolenda, 4 sierpnia
Julia Radon, 18 sierpnia
Anastazja Alicja Staniszewska, 18 sierpnia
Marcin Cichaczewski, 18 sierpnia

+ Krystyna Bober, zm. 9 sierpnia, 
przeżyła 88 lat
+ Agnieszka Emilia Janiak, zm. 10 sierpnia, 
przeżyła 40 lat
+ Maria Gronostaj, zm. 16 sierpnia, 
przeżyła 96 lat
+ Elżbieta Leonora Sodzańska-Wojtów, 
zm. 16 sierpnia, przeżyła 65 lat
+ Władysława Warzecha z d. Szczur, 
zm. 17 sierpnia, przeżyła 87 lat
+ Zofia Nejman z d. Pawlikowska, 
zm. 19 sierpnia, przeżyła 81 lat


