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OPOWIEŚCI Z KRYPTY (cz. II)

(cd. na str. 2)

(cd. na str. 9)

com praw miejskich przyjmiemy rok 
1279, to wzmianki o kościele święte-
go Mikołaja są jeszcze wcześniejsze 
i pochodzą z roku 1228, kiedy to 
przebywający w Świebodzicach bi-
skup wrocławski Wawrzyniec konse-
krował nowo wybudowany kościół i 
ofiarował mu dziesięciny z 16 łanów 
ziemi.

Z 1667 roku pochodzi opis kościo-
ła dokonany przez wizytatora diecezji 
wrocławskiej, który wspomina o przy-
należności Świebodzic do „oświeco-
nego księcia Hohberga”, jak i o patro-
nie kościoła świętym Mikołaju. Szcze-
gólnie interesujące jest ostatnie 
zdanie tego opisu, które mówi: „ze 
wsi, do kościoła przynależy tylko filia 
w Cierniach, a dobru pańskiemu z 
Książa przynależy rytuał pogrzebowy 
w Świebodzicach („Świebodzice. 

Przygotowanie do I Komunii Świętej

Kościół pw. św. Mikołaja w 
Świebodzicach jest jedną z naj-
starszych budowli w mieście, 

której początki sięgają lokacji 
miasta, czyli połowy XIII wieku. 
Jeśli za datę nadania Świebodzi-

Wraz z nowym 
rokiem szkolno-ka-
techetycznym w 
naszej parafii roz-
poczęło się przy-
gotowanie dzieci z 
klas III do przyjęcia 
I Komunii Świętej. 
7 października, w 
święto Matki Bożej 
Różańcowej, ks. 
Piotr Ochojski po-
święcił okoliczno-
ściowe różańce, 
które dzieci przyję-
ły z rąk swoich ro-
dziców.
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(cd. ze str. 1)

Do I Komunii św. przygotowuje 
się w tym roku 42 dzieci:

KLASA IIIA
1. Banaszkiewicz Piotr
2. Bydłowska Antonina
3. Chwast Nadia
4. Weronika Czeremys
5. Gniot Robert
6. Kmiecik Zuzanna
7. Konieczna Julia
8. Lubczyński Jakub
9. Marciniuk Nadia
10. Matlęga Kacper
11. Michalik Daniel
12. Nowak Aleksandra
13. Partyka Dominik
14. Sobecka Amelia
15. Subczyńska Karina
16. Ślusarczyk Maria
17. Urbanowski Jakub
18. Wawrzyniak Igor
19. Winsz Marcel
20. Wójtowicz Adam

KLASA IIIB
1. Adamczyk Iga
2. Jamrozik Nicole
3. Kirklo Maja
4. Krzemień Jakub
5. Kuzera Joanna
6. Mierzwiński Oskar
7. Pierzchała Kacper
8. Ptak Aleksander
9. Tomczyk Piotr
10. Twardowska Magdalena
11. Wieczorek Alicja
12. Wierzbicka Antonina
13. Włodarczyk Ludwik
14. Wojciechowska Emilia
15. Wolkenstein Michał
16. Woźniak Michał
17. Wzgarda Daniel

DZIECI SPOZA SZKOŁY
1. Jędrzejczyk Kacper
2. Kowalczyk Dominik
3. Kacper Sawicki
4. Julia Kowalska
5. Alex Bałdys

Przygotowanie do I Komunii Świętej
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B is k u p  Św i d n i c k i
58-100 Świdnica, pl. Jana Pawła I I 1 
tel. 74 856 44 00, fax 74 856 44 14 

e-mail: biskup@diecezj a. swidnica.pl

/

Świdnica, dnia 22 października 201.9 r.
L.dz. 1214/2019

Wielebny
Ksiądz Piotr OCHOŃSKI 

ŚWIEBODZICE

W związku z tym, że proboszcz Parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w 
Świebodzicach, w dekanacie Świebodzice, ze względu na stan zdrowia nie może 
wypełniać pasterskiej posługi w tamtejszej parafii, konieczne jest zapewnienie w niej 
sprawowania kultu Bożego i posługi duszpasterskiej.

Mając to na względzie, odwołuję Wielebnego Księdza z funkcji wikariusza 
Parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach, w dekanacie Świebodzice i na mocy kan. 
539 KPK, zachowując przepisy kan. 540 KPK, mianuję Wielebnego Księdza z dniem 
23 października 2019 r. administratorem Parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski w

r r

Świebodzicach, w dekanacie Świebodzice.
Należy również przejąć od dotychczasowego Proboszcza w obecności Dziekana 

wszystkie agendy Parafii.
Kościół oczekuje, aby trud gorliwej służby kapłańskiej Wielebnego Księdza 

obficie owocował w sercach ludu Bożego.

do wiadomości: 
ł . Parafie w/w,
2. Dekanaty w/w, 
4. a/a.
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Nasze remonty – pomieszczenie 
Caritasu parafialnego

Wystąpiła potrzeba poprawy warunków podyktowanych wymo-
gami sanepidu w naszym pomieszczeniu Caritasu parafialnego, 
gdzie wydajemy żywność o krótkim terminie ważności. W ponie-
działek, środę i sobotę od godz. 9.30 jest wydawana żywność dla 
osób potrzebujących do wyczerpania produktów. Osób potrzebu-
jących jest wiele niekiedy ponad 90 osób. Produktów coraz mniej 
bo sieć sklepów Biedronka wprowadziła przecenę produktów 
i mniej otrzymujemy ze sklepów.
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NADZWYCZAJNY MIESIĄC MISYJNY

PRZYJĘCIE SAKRAMENTU  
CHRZTU ŚWIĘTEGO PRZEZ DANIELA

Odpowiadając na prośbę Papie-
ża Franciszka, który ogłosił, że te-
goroczny październik jest NAD-
ZWYCZAJNYM MIESIĄCEM MI-
SYJNYM – Siostry Szkolne de 
Notre Dame oraz Wychowankowie 
Domu Pomocy Społecznej dla 
Dzieci w Świebodzicach chętnie 
włączyli się do modlitwy za dzieło 
misyjne w Kościele. Przez cały 
miesiąc, codziennie modląc się na 
różańcu wzywaliśmy wraz z Ojcem 
Świętym Franciszkiem mocy Ducha 
Świętego, aby „wszystkie narody 
mogły spotkać się ze zbawczą mi-
łością i miłosierdziem Jezusa Chry-
stusa”.

Chłopcy chętnie i z uwagą słu-
chali też opowiadań misyjnych, 
które przekazywała im siostra Cze-
sława podczas spotkań religijno-
-katechetycznych, uświadamiając 

im, że przez chrzest wszyscy zo-
staliśmy włączeni w misję Kościoła. 
Wszak Pan Jezus powiedział: 

„Idźcie na cały świat i czyńcie 
uczniami wszystkie narody”.

W słoneczną niedzielę 13 
października, kiedy czcimy w 
sposób szczególny Matkę 
Bożą Fatimską i bierzemy 
udział w procesji „fatimskiej” 
modląc się na różańcu – w 
godzinach przedpołudniowych 
w naszej kaplicy podczas Mszy 
Świętej Daniel przyjął sakra-
ment chrztu świętego. Szafa-

rzem sakra-
mentu był ks. 
kanonik Da-
riusz Strzelec-
ki. Daniel był 
bardzo szczę-
śliwy i zrozu-
miał, że dzięki 
przyjęciu tego 
sakramentu 
stał się Dziec-
kiem Bożym.
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Pielgrzymka parafialna do Piekar Śląskich

Nasze niebieskie dziedzictwo

Grupa modlitewno-pielgrzymkowa wraz z ks. Pio-
trem zorganizowała w dniu 19 października jednodnio-
wą pielgrzymkę na Górny Śląsk. Tym razem odwie-
dzili dobrze nam znane sanktuarium Matki Bożej w 
Piekarach Śląskich. O godz. 10.00 przy wypełnionej 
bazylice oraz przy mistrzowskim akompaniamencie 
muzycznym uczestniczyli we Mszy św. Po niej był czas 
na zwiedzanie sanktuaryjnego muzeum obficie wypeł-

nionego wszelkimi precjozami związanymi z tym 
świętym miejscem. Następnie pielgrzymi zostali za-
proszeni do domu pielgrzyma na skromny poczęstu-
nek. Tym razem przeważały potrawy regionalne 
czyli: nudelsupa (rosół), rolada, kluski śląskie i modra 
kapusta. Po tak sytym posiłku trzeba było wracać do 
domu. Po drodze zatrzymując się na Górze św. Anny.

Warto dodać, że po raz kolejny pielgrzymi cieszyli 
się słoneczną pogodą. Oby tak dalej :)

Pismo Święte mówi nam, że w 
niebie czeka na nas dziedzictwo o 
wiele przewyższające to wszystko, 
co moglibyśmy otrzymać na tej 
ziemi. To dziedzictwo, „zachowane 
dla nas w niebie”, jest „nieznisz-
czalne i niepokalane, i niewiędną-
ce”.

Innymi słowy, twoje imię widnie-
je w testamencie Boga, a pod nim 
wypisane są rozmaite przeznaczo-
ne ci „bogactwa”: wolność od każ-
dego grzechu i jakiegokolwiek 
wstydu, miejsce w niebie przygoto-

wane dla ciebie przez samego 
Jezusa, godność syna lub córki 
Boga, a przede wszystkim możli-
wość ujrzenia Jezusa twarzą w 
twarz i oddania Mu chwały.

Skąd ta pewność, że Bóg prze-
znaczył dla nas tak wspaniałe 
dziedzictwo? Stąd, że On już za-
czyna go nam udzielać! Św. Paweł 
pisze, że dar Ducha Świętego jest 
„zadatkiem naszego dziedzictwa w 
oczekiwaniu na odkupienie, które 
nas uczyni własnością Boga”. Po-
myśl tylko – miłość, pokój i błogo-

sławieństwo Boga, jakich już do-
świadczasz, to zaledwie przed-
smak tego, co cię czeka. Św. Kata-
rzyna Sieneńska napisała kiedyś: 
„Cała droga do nieba jest niebem, 
gdyż Jezus powiedział: «Ja jestem 
drogą»”. Tak więc zmierzając do 
naszej niebieskiej ojczyzny, już 
teraz zaczynamy jej doświadczać.

Zastanówmy się, w jaki sposób 
możemy już teraz otrzymać tyle 
naszego niebieskiego dziedzictwa, 
ile tylko możliwe, i jak w naszej 
zwykłej, ziemskiej codzienności 
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możemy prowadzić życie obywate-
li nieba.

„WIERZĘ”
„Wierzę w Boga Ojca...”. Słowa 

Credo wypowiadamy podczas każ-
dej niedzielnej Mszy świętej i, ogól-
nie rzecz biorąc, zgadzamy się 
wewnętrznie z tym, co mówimy. 
Mimo to jednak czasami czujemy 
się jak ten mężczyzna, który zawo-
łał do Jezusa: „Wierzę, zaradź 
memu niedowiarstwu!”.

W sposób szczególny dotyczy to 
naszej wiary w obietnicę nieba. 
Problemy i troski codziennego ży-
cia pochłaniają nas czasami do 
tego stopnia, że skoncentrowani na 
ojczyźnie ziemskiej, tracimy z oczu 
tę niebieską. Lub co gorsza, przy-
tłoczeni wielością życiowych do-
świadczeń i wyzwań, dochodzimy 
do wniosku, że Bóg wcale nie ma 
doskonałego i odwiecznego planu 
na nasze życie, a my sami jesteśmy 
po prostu zbyt słabi i grzeszni, by 
kiedykolwiek okazać się godnymi 
nieba.

Dlatego jest bardzo ważne, by-
śmy codziennie wyznawali naszą 
wiarę: „Wierzę, że Jezus przez 
swoją śmierć i zmartwychwstanie 
otworzył przede mną niebo. Ufam, 
że Jezus wypełnia wszystkie obiet-
nice Boga także tę obietnicę, że 
weźmie mnie do siebie. Mam pew-
ność, że jeśli będę starał się trwać 
blisko Jezusa, pewnego dnia połą-
czę się z Nim i moimi bliskimi w 
niebie”.

Na Ostatniej Wieczerzy Jezus 
powiedział swoim uczniom, że idzie 
do nieba przygotować dla nich 
miejsce: „A gdy odejdę i przygotuję 
wam miejsce, przyjdę powtórnie i 
zabiorę was do siebie, abyście i wy 
byli tam, gdzie Ja jestem”. Jest to 
obietnica, na którą zawsze możemy 
liczyć. Uwierz więc, że Jezus przy-
gotowuje dla ciebie miejsce w 
niebie. Zaufaj, że On pragnie ob-
darzyć cię życiem wiecznym jesz-
cze bardziej, niż ty chcesz je otrzy-
mać!

Gdy potraktujesz na serio obiet-
nicę nieba, będzie ci łatwiej żyć w 
pokoju na ziemi. Życie ziemskie, 

jakie otrzymałeś od Boga, przynie-
sie ci więcej radości, nadziei i speł-
nienia. Będziesz miał więcej siły do 
pokonywania pokus i więcej cierpli-
wości do samego siebie – a także 
do tych, wśród których żyjesz. Bę-
dziesz w jakimś sensie żył życiem 
nieba na ziemi!

TOCZ WALKĘ!
Świadomość, że czeka na nas 

niebieskie dziedzictwo, motywuje 
nas do życia w sposób miły nasze-
mu niebieskiemu Ojcu. Przekona-
nie, że naszą prawdziwą ojczyzną 
jest niebo, pomaga nam „zadawać 
śmierć” temu, co trzyma nas w 
niewoli tego świata: „rozpuście, 
nieczystości, lubieżności, złej żą-
dzy i chciwości, bo ona jest bałwo-
chwalstwem”.

Walka przeciwko grzechowi jest 
świętą batalią, w której każde zwy-
cięstwo przybliża nas do nieba. Czy 
pamiętasz Ewangelię o kuszeniu 
Jezusa w czasie Jego czterdziesto-
dniowego postu na pustyni? Św. 
Łukasz mówi nam, że Jezus powró-
cił z tej próby „mocą Ducha”. To 
samo dzieje się z nami za każdym 
razem, gdy stanowczo opieramy 
się pokusom. Otrzymujemy moc 
Ducha Świętego, który napełnia 
nas łaską i umacnia do dalszej 
walki.

Czy to nie pokrzepiające, że w 
tej walce nie jesteś zdany na sie-
bie? Już samo pragnienie unikania 
grzechu jest znakiem, że Duch 
Święty rozbudza w tobie tęsknotę 
za niebem – za tym miejscem, 
gdzie wreszcie nie będzie już ani 
grzechu, ani wstydu.

A jeśli zdarzy ci się popaść w 
grzech, wciąż możesz czerpać 
pociechę z faktu, że Bóg nie pozba-
wia cię twego dziedzictwa. Choć 
jest ono dla ciebie przysłonięte 
przez grzech, nie zmienia to faktu, 
że Bóg cię kocha i głęboko pragnie, 
abyś był z Nim przez całą wiecz-
ność. Zawsze jest gotów ci przeba-
czyć, kiedy się do Niego zwrócisz, 
nawet siedemdziesiąt siedem razy. 
Zawsze jest gotów uzdrowić cię 
wewnętrznie, gdy odsłonisz przed 
Nim swoje zranienia. Zawsze jest 

gotów przygarnąć cię do siebie, gdy 
zrobisz choćby jeden krok w Jego 
stronę.

Nie zniechęcaj się więc, ale bądź 
uczciwy wobec Pana i stawiaj czo-
ło grzechowi. Co wieczór proś 
Ducha Świętego, aby pomógł ci 
zobaczyć twoje niedociągnięcia w 
danym dniu. W jakich sytuacjach 
zabrakło ci miłości w myślach, sło-
wach i uczynkach? Powierz te sy-
tuacje Panu i proś Go o przebacze-
nie. I pamiętaj, że On nigdy nie 
odmówi ci swego miłosierdzia.

Postanów też sobie regularnie 
przystępować do sakramentu po-
kuty. Niech łaska tego sakramentu 
obmyje cię do czysta. Niech sam 
Jezus, w osobie kapłana, zapewni 
cię o całkowitym przebaczeniu 
wszystkich twoich grzechów. Czy-
ste sumienie i wolność od wszyst-
kiego, co oddziela cię od Boga, to 
także część twego niebieskiego 
dziedzictwa.

NIE PODDAWAJ SIĘ LĘKOWI
Podczas swoich podróży misyj-

nych św. Paweł często stawał oko 
w oko ze śmiercią. Oto jak opisał 
swoje doświadczenia: „Przez Ży-
dów pięciokroć byłem bity po czter-
dzieści razów bez jednego. Trzy 
razy byłem sieczony rózgami, raz 
kamienowany, trzykrotnie byłem 
rozbitkiem na morzu, przez dzień i 
noc prze-bywałem na głębinie mor-
skiej. Często w podróżach, w nie-
bezpieczeństwach na rzekach, w 
niebezpieczeństwach od zbójców, 
w niebezpieczeństwach od własne-
go narodu, w niebezpieczeństwach 
od pogan, w niebezpieczeństwach 
w mieście, w niebezpieczeństwach 
na pustkowiu, w niebezpieczeń-
stwach na morzu, w niebezpieczeń-
stwach od fałszywych braci”. Jed-
nak żyjąc w cieniu śmierci, Paweł 
nie był nią przerażony Jak pisał do 
Kościoła w Filippi: „Dla mnie bo-
wiem żyć to Chrystus, a umrzeć to 
zysk (...) Z dwóch stron doznaję 
nalegania: pragnę odejść, a być z 
Chrystusem, bo to o wiele lepsze; 
pozostawać zaś w ciele – to bar-
dziej konieczne ze względu na 
was”. Paweł mógł tak powiedzieć 
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Festiwal Młodych „Light for Life”
Po raz trzeci w nowej formule w 

Wambierzycach odbył się Festiwal 
Młodych „Light for Life”. Na terenie 
sanktuarium Matki Bożej Królowej 
Rodzin, zgromadziło tysiące mło-
dych ludzi. Festiwalowa atmosfera, 
muzyka, taniec, dobra zabawa! 
Festiwal Młodych Light For Life to 
największe wydarzenie ewangeli-
zacyjne w Diecezji Świdnickiej.

Wzorem ubiegłego roku na 
uczestników czekało wiele niespo-
dzianek wrażeń i atrakcji. Do połu-
dnia odbyła się spowiedź oraz 
konferencja Jana Meli – Były takie 
momenty, że nie wierzyłem w to, że 
Pan Bóg jest dobry. 17 lat temu, po 

wypadku w wyniku porażenia prą-
dem, (…) wydawało mi się, że le-
karze wycieli mi coś ważniejszego. 
Myślałem, że „wycięli” mi nadzieję, 
sens mojego życia, że niepełno-
sprawność to koniec świata – 
wspominał tę i inne trudne chwile 
ze swojego życia.

W czasie festiwalu młodzi mogli 
również odwiedzić przygotowany 
dla nich strefy, które prowadzili 
m.in. Patrycja Hurlak – nawrócona 
aktorka, s. Anna Bałchan – pracu-
jąca z kobietami i dziećmi w potrze-
bie, nawrócony były narkoman 
Andrzej „Kogut” Sowa, s. Wirginia 
Mielcarek OP i ks. Łukasz Bankow-

ski. Była też adoracja Najświętsze-
go Sakramentu i koncerty Arkadia 
i „Trzeciej Godziny Dnia”.

Wśród ponad 2,5 tys. uczestni-
ków nie zabrakło także świebodzic-
kiej młodzieży, która przybyła wraz 
z opiekunami, ks. Wojciechem 
Oleksym, ks. Wiktorem Bednarczy-
kiem, kl. Jarosławem Biłozorem i 
katechetom Marianem Kocikiem.

Organizatorem spotkania było 
Diecezjalne Duszpasterstwo Mło-
dzieży na czele z duszpasterzem 
ks. Pawłem Kilimnikiem, wolonta-
riusze oraz ojcowie franciszkanie, 
kustosze sanktuarium Wambie-
rzyckiej Królowej Rodzin.

dlatego, że głęboko wierzył w to, 
czego Jezus dokonał na krzyżu. 
Ufał Bożym obietnicom, a ta ufność 
na-pełniała Go odwagą i radością.

Bóg dał nam tę samą obietnicę. 
Jesteśmy obywatelami nieba. To 
znaczy, że nie musimy już bać się 
śmierci! Oczywiście w każdym z 
nas kres ziemskiego życia budzi 
niepewność i niepokój; jest to na-
turalna ludzka reakcja. Kiedy jed-
nak ogarnia cię lęk, możesz zwró-
cić się do Pana w modlitwie: „Jezu, 
pragnę być z Tobą. Wiem, że niebo 
jest o wiele lepsze niż ten świat. 
Mimo to pozostanę tu, gdzie je-
stem, jak długo zechcesz. Będę 

dalej kochał tych, których mi dałeś, 
modlił się za tych, którzy przeżywa-
ją trudności, i wspierał tych, którym 
jestem w stanie pomóc”.

WIZJA NIEBA
Teraz zamknij oczy i spróbuj 

wyobrazić sobie, co się stanie, gdy 
wejdziesz do królestwa niebieskie-
go. Wyobraź sobie, że przecho-
dzisz ze świata, w którym cierpiałeś 
i byłeś kochany w sposób niedo-
skonały, do świata, w którym jesteś 
kochany w sposób doskonały i 
gdzie nie ma żadnego bólu czy łez. 
Wyobraź sobie, że oglądasz Boga 
twarzą w twarz i doznajesz radości, 

której zaledwie przedsmak odczu-
wałeś na tej ziemi. Wreszcie zna-
lazłeś się w domu!

Takie jest dziedzictwo, które cze-
ka na ciebie w niebie i do którego 
masz dostęp już tu, na ziemi. Bóg 
już tutaj mieszka: w Kościele, w 
pięknie stworzenia, w ludziach, 
których kochasz i w twoim sercu. 
Nigdy nie zapominaj o tym, że 
masz już obywatelstwo nieba. Ni-
gdy nie zapominaj o tym, co uczynił 
dla ciebie Jezus, który zwyciężył 
śmierć i otworzył przed tobą bramy 
nieba. I że On pragnie powiedzieć 
do ciebie: „Dziś będziesz ze Mną w 
raju”.
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Monografia miasta”, 
s. 221).

Z tego samego roku pochodzi 
opis I. E. Naso, wybitnego kronika-
rza świdnickiego, który wspomina 
o grobowcu Konrada Hochberga 
(zm. w 1565 r.) znajdującym się pod 
ołtarzem i o innych pochówkach w 
kościele, o których świadczą ko-
lumny będące ozdobą pamiątko-
wych nagrobków.

Te opisy świątyni świadczą o 
pochówkach katolickich członków 
rodziny Hochbergów w podzie-
miach kościoła św. Mikołaja w 
Świebodzicach. Protestanckie po-
chówki członków rodu Hochbergów 

odbywały się na nieistniejącym już 
dziś cmentarzu na Szczawienku 
oraz w mauzoleum na terenie par-
ku książańskiego.

Tragiczny pożar, który wybuchł 
26 lipca 1774 roku nie oszczędził 
również kościoła, z którego pozo-
stały jedynie ściany prezbiterium. 
Urządzono tam kaplicę, która słu-
żyła katolikom i taki stan rzeczy 
utrzymywał się do roku 1811, kiedy 
przystąpiono do odbudowy świąty-
ni. Z tego okresu pochodzi – przy-
legająca do południowej ściany 
prezbiterium – kaplica grobowa 
Hochbergów, nakryta kopułą, z 
osobnym wejściem, nad którym 

znajduje się portal z herbem Hoch-
bergów.

W roku 1830 w kościele św. Mi-
kołaja została pochowana, wspo-
mniana w poprzednim odcinku 
Anna Emilia Anhalt-Köthen von 
Pless, żona Jana Henryka VI. 
Księżna Anna Emilia wspierała 
ubogich świebodziczan i opiekowa-
ła się potrzebującymi. Zmarła 1 li-
stopada 1830 roku. O tym, jak 
wielkim cieszyła się szacunkiem 
świadczy jej pogrzeb, w którym 
wzięło udział całe miasto, duchow-
ni obu wyznań, władze miasta, 
uczniowie. Jej trumna została przy-
niesiona pieszo z Książa przez 36 
mężczyzn – obywateli Świebodzic. 
Kondukt żałobny od Bramy Świd-
nickiej przez Rynek skierował się 
do kościoła św. Mikołaja, gdzie w 
podziemiach kościoła złożono 
trumnę. Zmarłego trzy lata później 
na Dolnych Łużycach Jana Henry-
ka VI, w krypcie Hochbergów po-
chowano dopiero w 1840 roku.

(c.d.n.)
Małgorzata Grudzińska

fot. Marek Chrobak (MBP)

OPOWIEŚCI Z KRYPTY cz. I
(cd. ze str. 1)

Michał i Janina zawsze przywiązywali wielką wagę 
do świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Od począt-
ku swojego małżeństwa podczas uroczystych rodzin-
nych posiłków w tych dniach aranżowali „godzinę 
wspomnień”. Kiedy ich dzieci były małe, opowiadali 
im o tym, jak wyglądało życie w czasach ich dzieciń-
stwa – kiedy nie słyszano jeszcze o Internecie ani 
o telewizji kablowej. W miarę, jak dzieci podrastały, te 
nostalgiczne opowiastki przeradzały się w dzielenie 
własnym życiowym doświadczeniem. Opowiadali 
dzieciom o tym, jak się poznali i jak zrodziła się ich 

miłość. Wspominali swoje sukcesy i porażki w budo-
waniu wspólnego życia. Opowiadali też o swoich ro-
dzicach i dziadkach, dzieląc się historiami z przeszło-
ści – historiami, z których sami wiele się nauczyli.

Z czasem dzieci Michała i Janiny zaczęły coraz 
bardziej doceniać te historie. Zauważyły, że pomaga-
ją im one oderwać się od swojej własnej codzienności 
i spojrzeć na nią z nowej, szerszej perspektywy. A kie-
dy dorosłe już dzieci zaczęły wychodzić z domu i za-
kładać własne rodziny, te uroczyste spotkania stały 
się dla nich okazją, by spojrzeć na dar i bogactwo 

MSZA ŚWIĘTA ODSłANIA NAM BOżY PLAN
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Niedziela, 3 listopada
Dzisiejsza Ewangelia maluje żywy obraz celnika Zacheusza – człowieka zamożnego, z racji swej 

funkcji pogardzanego przez ludzi i... bardzo niskiego wzrostu. Wyciąga on szyję, próbując bez powodze-
nia znaleźć jakąś lukę w gęstym tłumie. Następnie wspina się na drzewo, chcąc za wszelką cenę zoba-
czyć Jezusa. Widok tak poważnej osoby zachowującej się jak dzieciak musiał dziwić i śmieszyć. Może-
my sobie wyobrazić uśmiech na twarzy Jezusa, który spogląda w górę i widzi niepohamowaną ciekawość, 
wręcz dziecięcy entuzjazm Zacheusza. Ten entuzjazm szybko przemienia się w radość, kiedy – ku jego 
bezbrzeżnemu zdumieniu – Jezus oznajmia chęć przyjścia do jego domu. Uszczęśliwiony Zacheusz 
gości Jezusa i pod wpływem doznanej życzliwości obiecuje rozdać połowę swego majątku ubogim i zwró-
cić z naddatkiem pieniądze tym, których skrzywdził. Czy Zacheusz rzeczywiście spełnił tę hojną obietni-
cę? Tego się nie dowiemy, gdyż Ewangelia więcej już o nim nie wspomina. Możemy sobie wyobrazić, że 
po odejściu Jezusa dla Zacheusza rozpoczął się czas ciężkich zmagań. Jeśli rzeczywiście odda część 
majątku, będzie musiał ograniczyć swoje wydatki, żyć skromniej. Będzie musiał walczyć z pokusą po-
wrotu do nieuczciwych sposobów pobierania podatków. Będzie musiał odzyskać zaufanie mieszkańców 
miasta. Z pewnością to wszystko nie będzie już tak radosne, jak to pierwsze, zmieniające życie spotka-
nie z Jezusem. Zacheuszowi niełatwo będzie zachować pierwotny entuzjazm. To normalne, że idąc za 
Jezusem, nie zawsze odczuwamy radość i entuzjazm. Nasza droga wiary przypomina szczęśliwe mał-
żeństwo, w którym namiętność romantycznych początków rozwinęła się w coś spokojniejszego, ale za-
razem głębszego i opartego na mocniejszych podstawach. Nie da się ukryć, że nasza relacja z Jezusem 
wymaga niekiedy wyrzeczeń, podejmowania trudnych decyzji i ciężkiej pracy. Na szczęście jednak On 
jest zawsze z nami, gotów udzielać nam potrzebnych łask. Nasze wędrowanie za Jezusem nie musi 
przejawiać się w jakichś wielkich, spektakularnych gestach, jak pierwsza reakcja Zacheusza. Przemiana 
życia odbywa się zwykle stopniowo, zdarzają się też niepowodzenia, upadki, ale z pomocą Jezusa nasze 
wysiłki wydadzą z czasem owoc. „Jezu, Ty powiedziałeś, że musimy stać się jak dzieci, aby wejść do 
królestwa niebieskiego. Pomóż mi iść za Tobą z dziecięcą ufnością”.

życia rodzinnego, a nie tylko na codzienne przyziem-
ne troski o zmartwienia.

HISTORIE Z PRZESZłOŚCI
Ten prosty przykład pomoże nam nieco inaczej 

spojrzeć na najważniejszy posiłek, w którym wszyscy 
uczestniczymy – Mszę świętą. W każdą niedzielę 
spotykamy się w gronie braci i sióstr, aby słuchać 
opowieści z naszej przeszłości podczas liturgii słowa. 
Historie te pomagają nam oderwać się od presji codzien-
ności i spojrzeć szerzej na to, kim jesteśmy i dokąd 
zmierzamy. Są też dla nas okazją, by uświadomić 
sobie na nowo miłość Boga do nas, zobaczyć, w jaki 
sposób On nas dzisiaj wspiera i jak bardzo pragnie 
doprowadzić nas do swego niebieskiego domu. Przy-
pominając, skąd przyszliśmy, historie te uświadamia-
ją nam, kim jesteśmy – i kim Bóg pragnie nas uczynić.

Czy nie to właśnie przydarzyło się uczniom idącym 
do Emaus? Rozpoczęli dzień znużeni, nie mogąc 
uporać się emocjonalnie z wydarzeniami towarzyszą-
cymi pojmaniu i ukrzyżowaniu Jezusa. Prawdopodob-
nie wciąż na nowo roztrząsali w myślach wszystkie 
najdrobniejsze szczegóły. Jednak kiedy Jezus przy-
pomniał im dzieje ich przodków i spożył z nimi posiłek, 
ich wiara została odnowiona. Zobaczyli, że Bóg jest 
wierny swoim obietnicom, a w ich serca na nowo 
wstąpiła nadzieja.

PRZESłANIA Z NIEBA
My także możemy doświadczyć czegoś podobnego, 

gdy gromadzimy się na sprawowanie Eucharystii. 
Przychodzimy do kościoła, przynosząc ze sobą troski 
i problemy minionego tygodnia. Na tę jedną godzinę 
dystansujemy się od wszystkiego, co jest naszym 
ciężarem, i wsłuchując się w słowo Boże, zaczynamy 
patrzeć na wszystko z szerszej perspektywy.

Odłożenie na bok wszystkich codziennych spraw 
bywa niekiedy trudne ale nie jest niemożliwe. Staraj 
się już od początku Mszy świętej skupić się na obec-
ności Boga. Możesz spróbować zwolnić oddech i po-
wtarzać krótką modlitwę, na przykład „Jezu, pozwól 
mi teraz doświadczyć Twojej obecności”. Pomoże ci 
to otworzyć się na słuchanie słowa Bożego. Może 
jakiś werset czy nawet jedno słowo czytań trafi ci 
prosto do serca. A może poruszy cię i da ci do myśle-
nia fragment homilii czy linijka pieśni.

Pamiętaj, że głos Boga jest często cichy i delikatny, 
słuchaj więc uważnie. Jeśli ci to pomaga, słuchając 
czytań zamknij oczy i wyobraź sobie Jezusa stojące-
go przed tobą. Proś Go, by przez słowa czytań On 
sam przemawiał do twojego serca. Spróbuj umiejsco-
wić się w czytanej historii biblijnej i pomyśl, co cię 
w niej uderza. A kiedy to odkryjesz, powracaj do tej 
myśli. Zachowaj ją w pamięci jako specjalne słowo od 
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Jezusa dla ciebie. On wciąż do ciebie mówi, ponieważ 
chce ci pomóc.

PRZEżYWANIE OSTATNIEJ WIECZERZY
Msza święta to oczywiście coś więcej niż tylko słu-

chanie historii biblijnych i wspominanie przeszłości. 
Jej największa moc ujawnia się, gdy już nie tylko 
słuchamy, ale przeżywamy na nowo najważniejszą ze 
wszystkich historii – Ostatnią Wieczerzę.

Uczniom na drodze do Emaus pałały serca, gdy 
Jezus objaśniał im to, co zaszło. Jednak oczy ich 
otworzyły się dopiero wówczas, gdy połamał dla nich 
chleb. Zasiadając z Jezusem do stołu, zrozumieli 
wreszcie, dlaczego ich serca zareagowały w taki spo-
sób. „Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, 
od-mówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im”. 
“Ten prosty gest był nawiązaniem do Ostatniej Wiecze-
-rzy, a także do nakarmienia pięciu tysięcy ludzi i ogło-
szenia przez Jezusa, że jest Chlebem Życia. Nagle 
wszystko ułożyło się w jedną całość – Jezus ofiarował 
swoje życie na krzyżu, aby oni mogli otrzymywać 
życie za każdym razem, gdy łamią chleb na Jego 
pamiątkę.

KILKA BEZCENNYCH MINUT
Podczas każdej Mszy świętej Jezus, podobnie jak 

uczynił to wobec tamtych uczniów, chce przenieść nas 
do Wieczernika. Chce, byśmy skosztowali Jego miło-
ści do nas, gdy ofiarowuje nam swoje własne Ciało 
i Krew.

Te kilka chwil po Komunii świętej to być może naj-
cenniejsze i najbardziej intymne momenty Mszy. 
Chociaż nie trwają długo, ich znaczenie jest ogromne. 
Otrzymałeś właśnie największy z możliwych darów 
– samego Jezusa – i masz teraz okazję przebywania 
z Nim sam na sam. Ponieważ jednak ten czas jest tak 
krótki, często nie potrafimy go dobrze wykorzystać. 
Oto kilka sugestii:

Otwórz swoje serce przed Jezusem z wdzięczno-
ścią i uwielbieniem. Powiedz, jak bardzo jesteś Mu 

wdzięczny za to, że oddał za ciebie życie. Uwielbiaj 
Go za Jego zmartwychwstanie. Dziękuj Mu za Jego 
wierność i miłosierdzie wobec ciebie i twoich bliskich.

Pomódl się za swoich bliskich. Powierz ich Panu 
i poproś Go o pomoc.

Wyobraź sobie, że przyprowadzasz ich przed tron 
Jezusa. Jak myślisz, w jaki sposób by ich przyjął i co 
chciałby im powiedzieć? Trwaj w ciszy z Jezusem 
i pozwól, by Jego obecność napełniała twoje serce 
pokojem. Możesz powtarzać w sercu imię Jezus, 
mówić Mu, że Go kochasz, i przyjmować sercem Jego 
miłość.

Forma modlitwy, jaką praktykujesz w ciągu tych 
bezcennych kilku minut, nie jest nawet w połowie tak 
ważna, jak twoja postawa – pełna wiary, nadziei i mi-
łości.

CELEBROWANIE NADZIEI
Każda Msza święta jest celebrowaniem nadziei. 

Kiedy się gromadzimy, Jezus pomaga nam oderwać 
się od naszych codziennych zmagań i opowiada hi-
storie z przeszłości, aby uświadomić nam wielkość 
Bożego planu. Kiedy przyjmujemy Go w Komunii 
świętej, napełnia nas pokojem i zapewnia, że jest 
z nami zawsze, gotów nam pomagać. W każdą nie-
dzielę mamy okazję celebrować największe tajemnice 
naszej wiary. Chrystus umarł i zmartwychwstał. Wstą-
pił do nieba i czeka tam na nas.

Po drugie, Jezus miał do swoich uczniów zaufanie. 
Był pewien, że przy pomocy Jego Ducha Piotr, Maria 
Magdalena i pozostali dokonają rzeczy wielkich 
i wspaniałych. On ufa także tobie. Wie, że nie wszyst-
ko zawsze ci się udaje, ale tak samo było z Apostoła-
mi. Wie jednak także, że jeśli włożysz całe serce w to, 
by miłować ludzi, jak On ich miłuje, twoje życie nie 
będzie bezowocne.

Chrystus zmartwychwstał! Niech ta prawda prze-
mienia nasze życie!

„Jezu, dziękuję Ci za to, że wybrałeś także mnie do 
głoszenia dobrej nowiny o Twoim zmartwychwstaniu”.

NIEBO ZACZYNA SIĘ DZIŚ
Paweł kolejny już raz znalazł się 

w tarapatach. Kiedy żołnierze rzym-
scy aresztowali go za wzniecanie 
niepokojów w Jerozolimie, trybun 
rozkazał wydobyć z niego zeznanie 
biczowaniem. Ale Paweł doprowa-
dził do odwołania tego rozkazu 
jednym prostym pytaniem: „Czy 
wolno wam biczować obywatela 
rzymskiego? I to bez sądu?”. Setnik 

powstrzymał żołnierzy, gdyż wie-
dział, że za ubiczowanie Pawła 
sam może znaleźć się w więzieniu. 

Bycie obywatelem rzymskim 
miało określoną wartość – dawało 
pewne prawa, których nie wolno 
było naruszać.

Paweł doskonale rozumiał, co to 
znaczy być obywatelem rzymskim 
i jakie płyną z tego korzyści. Byt 

jednak świadom, że posiada także 
inne obywatelstwo, które niesie mu 
nieporównanie większe korzyści. 
„Nasza bowiem ojczyzna jest w nie-
bie” – pisał.

Także dziś posiadanie obywatel-
stwa ma swoje znaczenie. Nieza-
leżnie od tego, w jakim kraju żyje-
my, jego obywatelstwo niesie ze 
sobą określone prawa i obowiązki. 
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Niedziela, 10 listopada
To oczywiste, że przedstawiając Jezusowi hipotetyczną sytuację kobiety, która w czasie swego ziem-

skiego życia była kolejno żoną siedmiu braci, saduceusze zamierzali wpędzić Go w pułapkę. Stanowili 
oni wpływową grupę, która twierdziła, że ścisła wierność pierwszym pięciu księgom Biblii (Prawu Mojże-
szowemu) nie pozostawia miejsca na wiarę w zmartwychwstanie umarłych. Sądzili, że prezentując Je-
zusowi wymyślony przez siebie przykład, wprawią Go w zakłopotanie, a może nawet znajdą pretekst do 
oskarżenia Go o bluźnierstwo. Jednak Jezus pokrzyżował ich plany, traktując to pytanie jako okazję do 
potwierdzenia obietnicy zmartwychwstania. Powiedział, że ci, „którzy zostaną uznani za godnych udzia-
łu w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych”, nie będą już związani małżeństwem; będą cieszyć 
się nieśmiertelnością jak aniołowie. Cytując Prawo Mojżeszowe, stwierdził, że Bóg nie nazwałby się 
Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba, gdyby ci patriarchowie nie byli dla Niego żywi. On jest Bogiem ży-
wych – „wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Jest to naprawdę dobra nowina! Chociaż wszystkich nas 
pewnego dnia czeka śmierć fizyczna, będziemy żywi dla Boga. Czy mogłoby być inaczej? Na chrzcie 
świętym nieśmiertelny i wieczny Bóg zamieszkał w naszych sercach. Jeśli staramy się żyć wiarą, to 
nawet śmierć nie jest w stanie oddzielić nas od Boga. A kiedy Jezus przyjdzie powtórnie, wskrzesi do 
nowego życia także nasze ciała. Im głębiej przyswoimy sobie te prawdy, tym mniejszy będzie nasz lęk 
przed śmiercią. Zamiast patrzeć na nią jak na koniec wszystkiego, zobaczymy w niej przejście do nowe-
go, lepszego życia. Nie znaczy to, że nie będziemy odczuwać żadnego niepokoju ani obawy w związku 
ze śmiercią. W końcu nikt z nas nie wie, jak będzie wyglądało niebo. Możemy jednak świadomie zaufać 
Bożym obietnicom i uwierzyć, że jeśli dziś pójdziemy za Panem, nasze jutro będzie o wiele wspanialsze, 
niż jesteśmy to sobie w stanie wyobrazić. „Jezu, dziękuję Ci za to, że zwyciężyłeś śmierć, abym ja mógł 
żyć na wieki”.

Większość z nas ceni sobie własne 
obywatelstwo i traktuje je poważ-
nie. I podobnie jak Paweł, możemy 
cieszyć się podwójnym obywatel-
stwem – ojczyzny ziemskiej i ojczy-
zny niebieskiej.

Co roku w listopadzie czytania 
mszalne kierują naszą uwagę ku 
rzeczom ostatecznym, takim jak 
niebo, piekło, czyściec i powtórne 
przyjście Jezusa. Wpisując się w tę 
tradycję, chcemy w bieżącym nu-
merze naszego pisma zastanowić 
się, co to znaczy być obywatelem 
nieba. Chcemy przyjrzeć się wizji 
nieba ukazanej w Nowym Testa-
mencie, aby lepiej zrozumieć, ja-
kiego życia Bóg oczekuje od nas 
dzisiaj. Chcemy też odsłonić rąbek 
chwalebnej przyszłości czekającej 
nas w niebie. Skoro wizja nieba 
pozwoliła Pawłowi przezwyciężyć 
liczne przeciwności, to i my dobrze 
uczynimy, podnosząc wzrok „ku 
nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa 
w górę, w Chrystusie Jezusie”.

WIZJA NIEBA
Niełatwo jest wyobrazić sobie, 

jak wygląda niebo. Nikt z nas nie 

wie tego naprawdę, gdyż nikt z nas 
nie widział go osobiście. Nikt poza 
Jezusem, który nie ukrywa przed 
nami swojej wiedzy. Na początku 
działalności publicznej obwieścił: 
„Bliskie jest królestwo niebieskie” 
po czym dowiódł tego, uzdrawiając 
chorych, wyrzucając złe duchy, 
wskrzeszając umarłych i głosząc 
miłosierdzie Boga. Był to początek 
nowej epoki, w której niebo wtar-
gnęło na ziemię w nieznany dotąd 
sposób. To wtargnięcie nieba zy-
skało jeszcze na sile po śmierci 
i zmartwychwstaniu Jezusa. Jezus 
na zawsze pokonał śmierć i uczynił 
to nie tylko dla siebie, ale dla 
wszystkich, którzy wierzą!

Tak, królestwo niebieskie już 
nadeszło – i wciąż jest wśród nas! 
Jest dziś dla nas równie realne, jak 
było dla Marii Magdaleny przy gro-
bie Jezusa, dla Piotra w Wieczer-
niku czy dla uczniów na drodze do 
Emaus. Jednak nigdzie nie widzimy 
nieba na ziemi jaśniej niż w cudzie, 
który ma miejsce na wszystkich 
ołtarzach, gdy zwyczajny chleb 
i wino stają się Ciałem i Krwią Chry-
stusa. Ile razy gromadzimy się, aby 

wielbić Pana, otaczają nas niebie-
skie zastępy, śpiewając: „Chwała 
Bogu na wysokości!”. Ile razy słu-
chamy podczas liturgii słowa Boże-
go, słuchamy samego Jezusa za-
siadającego na tronie niebieskim. 
A ile razy podchodzimy, by przyjąć 
Go w Komunii świętej, otrzymujemy 
kolejny zadatek życia wiecznego, 
obiecanego przez Jezusa każde-
mu, kto z wiarą spożywa Jego 
Ciało i piję Jego Krew. Tak więc 
niezależnie od tego, gdzie się znaj-
dujemy i w jakiej jesteśmy sytuacji, 
królestwo niebieskie uobecnia się 
dla nas, ilekroć zmartwychwstały 
Król nieba jest uwielbiany i wy-
chwalany!

JESTEŚMY DZIEDZICAMI NIEBA
Przemieniając się na górze Tabor 

w obecności Piotra, Jakuba i Jana, 
Jezus objawił chwałę nieba – tę 
chwałę, która pewnego dnia otoczy 
każdego, kto wierzy. Tak jak Jezus 
na szczycie góry zajaśniał chwałą 
Boga, tak i my wszyscy zostaniemy 
przemienieni i zajaśniejemy wraz 
z Nim. Tak jak On usłyszał głos 
Boga Ojca, tak i my usłyszymy, jak 
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NIEłATWA DROGA DO NIEBIESKIEJ CHWAłY
W wieku czterdziestu paru lat Judyta przeżyła po-

ważny wypadek samochodowy. Doznane obrażenia 
wymagały pobytu w szpitalu i wielomiesięcznej reha-
bilitacji, powodowały też dotkliwy ból. W tym czasie 
Judyta nie była w stanie pracować, zajmować się 
rodziną ani nawet zatroszczyć się o samą siebie. 
Tęskniła też za swoimi ulubionymi rozrywkami – teni-
sem, wspinaczkami górskimi i jazdą na rowerze. Z 
czasem stało się dla niej jasne, że już nigdy nie będzie 
mogła do nich wrócić. Zdając sobie sprawę z tego, jak 
odtąd będzie wyglądało jej życie, Judyta zaczęła po-
padać w coraz większą depresję. „Dlaczego Bóg na 
to pozwolił?”, „Czy nie zależy Mu na mnie i na mojej 
rodzinie?” – pytała. 

Jednak zamiast obrazić się na Boga, trwała na 
modlitwie i stopniowo doszła do przekonania, że Bóg 
będzie z nią we wszystkim, co ją czeka.

Judyta uświadomiła sobie również potrzebę zmiany 
swojego sposobu myślenia. Do tej pory wydawało jej 
się, że skoro jest wierną chrześcijanką, to jej życie 
powinno być łatwiejsze niż życie tych, którzy nie wie-
rzą w Boga. Teraz jednak zaczęła rozumieć, że pójście 
za Jezusem oznacza kroczenie wraz z Nim drogą 
krzyżową. Zobaczyła, że droga chrześcijanina prowa-
dzi przez próby i zmagania, ale także zmierza do 
głębszego doświadczenia Jego zmartwychwstania. 
Innymi słowy, zaczęła patrzeć na życie z perspektywy 
nieba. W obecnym artykule chcemy się zastanowić, 

mówi do każdego z nas: „Ty jesteś 
moim umiłowanym dzieckiem, 
w którym mam upodobanie”.

Św. Jan mówi nam, że obecnie 
jesteśmy „dziećmi Bożymi”. Doty-
czy to również ciebie! Może chwi-
lami w to wątpisz. Może nawet nie 
zawsze żyjesz, jak przystoi dziecku 
Bożemu. Ale nie zmienia to faktu, 
że należysz do Boga i że On uczy-
nił cię dzieckiem swego królestwa. 
Nie przekreśla to również głębokie-
go pragnienia Jezusa, abyś – kiedy 
umrzesz i staniesz przed

Nim – poznał bez cienia wątpli-
wości, że jesteś dzieckiem Boga. 
Obojętnie, czy dziś zdajesz sobie 
z tego sprawę, czy też nie, twoja 
godność jako syna lub córki Boga 
jest nieodwołalnie wypisana w two-
im sercu!

Oczywiście to, o czym mówi nam 
przemienienie Jezusa, stanowi 
głęboki kontrast z naszym obecnym 
doświadczeniem. W świecie ogar-
niętym przez grzech dostrzegamy 
wprawdzie przebłyski nieba, ale 
„jakby w zwierciadle, niejasno”. 
Nasza godność dzieci Bożych jest 
trudna do zauważenia. Nasze wi-
dzenie jest zamglone grzechem 
i doznanymi zranieniami. W na-
szych sercach istnieje rozdarcie 
pomiędzy „ciałem” a „duchem”. 
Żyjemy więc nadzieją, oczekując 
dnia, kiedy to wszystkie nasze we-
wnętrzne konflikty zostaną zaże-

gnane, a ciemność w naszych 
sercach i w świecie rozproszona na 
zawsze.

Choć wciąż jeszcze naszym do-
świadczeniem jest śmierć fizyczna, 
Jezus obiecuje nam, że jeśli z Nim 
umieramy, będziemy mieć także 
udział w Jego zmartwychwstaniu. 
Że przyjdzie czas, w którym „prze-
kształci nasze ciało poniżone w po-
dobne do swego chwalebnego 
ciała”. Znaczy to, że wszyscy bę-
dziemy podobni do Jezusa, „bo 
ujrzymy Go takim, jakim jest”!

NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA
W Księdze Apokalipsy św. Jan 

opisuje otrzymaną przez siebie 
wizję nieba. Oczywiście ludzkie 
słowa nigdy nie będą w stanie od-
dać w pełni tego, jak wygląda nie-
bo, ale wizja Jana odsłania nam 
ważną prawdę – niebo jest wspa-
niałym miejscem, przewyższają-
cym wszystko, co jesteśmy w sta-
nie sobie wyobrazić.

Jan opisuje Boga siedzącego na 
chwalebnym tronie pośród błyska-
wic i huku grzmotów. Otaczają Go 
cztery tajemnicze istoty i dwudzie-
stu czterech starców, którzy nie-
ustannie wołają: „Święty, Święty, 
Święty, Pan Bóg wszechmogący, 
Który był i Który jest, i Który przy-
chodzi”. Zastępy aniołów śpiewają: 
„Baranek zabity jest godzien otrzy-
mać potęgę i bogactwo, i mądrość, 

i moc, i cześć, i chwałę, i błogosła-
wieństwo”. A „wielki tłum, którego 
nie mógł nikt policzyć, z każdego 
narodu i wszystkich pokoleń, ludów 
i języków” oddaje chwałę Jezusowi, 
Barankowi Bożemu.

Pod koniec Apokalipsy Jan opi-
suje „niebo nowe i ziemię nową”, 
gdzie cale stworzenie zostanie 
odnowione: „I usłyszałem donośny 
głos mówiący od tronu: «Oto przy-
bytek Boga z ludźmi: i zamieszka 
wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, 
a On będzie BOGIEM Z NIMI. 
I otrze z ich oczu wszelką łzę, 
a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, 
ni krzyku, ni trudu już nie będzie, 
bo pierwsze rzeczy przeminęły»„.

TO TAKżE TWOJA HISTORIA
W tych wszystkich opisach nieba 

najwspanialsze jest to, że mają one 
stać się twoją własną historią. Je-
zus chce wprowadzić cię do swego 
niebieskiego domu, gdzie będziesz 
żył z Nim na wieki w uwielbionym 
ciele, wolnym od jakichkolwiek 
dolegliwości, bólu i chorób. Pozo-
staniesz tą samą osobą, jaką jesteś 
teraz, ale oczyszczoną z wszelkie-
go grzechu i zła. Każde twoje do-
bre, sprawiedliwe i święte pragnie-
nie zostanie spotęgowane, a każde 
grzeszne i egoistyczne zniknie. 
Innymi słowy, staniesz się czysty 
jak święci i nieśmiertelny jak anio-
łowie!
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Niedziela, 17 listopada
Czy słyszałeś kiedyś o neuronach lustrzanych? Są to maleńkie grupy komórek w mózgu, które oży-

wiają się, gdy obok nas pojawia się ktoś inny. Czasem delikatnie, czasem z większą mocą pobudzają 
nas do naśladowania tego, z kim jesteśmy. Kiedy ktoś obok nas jest zadowolony, smutny czy zdenerwo-
wany, neurony lustrzane pomagają nam odbierać te emocje. Są więc potwierdzeniem teorii Arystotelesa, 
która głosi, że człowiek jest „najbardziej naśladowczą ze wszystkich istot żywych”.

Nic więc dziwnego, że Paweł chciał dać Tesaloniczanom siebie i swoich towarzyszy za przykład do 
naśladowania. Wiedział, że będą mieli o wiele większe szanse wytrwania przy Panu, kiedy zobaczą, jak 
czynią to inni. Zdawał też sobie sprawę z ogromnego wpływu otoczenia na nasze myślenie, wartości, 
jakimi się kierujemy, i cele, jakie sobie stawiamy.

Nie znaczy to oczywiście, że jesteśmy czymś w rodzaju robotów zaprogramowanych do naśladowania 
wszystkich dookoła. Każdy z nas jest wolną istotą ludzką, z niepowtarzalną osobowością, jednak naszym 
powołaniem jest życie we wspólnocie. Dlatego aby wzrastać w wie-rze, potrzebujemy przykładu innych 
wierzących. 1 co równie ważne, także oni dla swojego wzrostu potrzebują przykładu naszej wiary. Im 
więcej świętości w praktyce zobaczymy, tym bardziej bę-dziemy zachęceni do pójścia za Jezusem.

Oczywiście wiemy także, kogo naśladował Jezus: „Syn nie może niczego czynić sam z siebie Jeśli nie 
widzi Ojca czyniącego”. Ponieważ Jezus wciąż kierował swe serce i myśli ku Ojcu niebieskiemu, wszyst-
ko, co mówił i czynił, miało źródło w dobroci i miłości Ojca. Wykorzystaj więc wiedzę o neuronach lustrza-
nych i utkwij wzrok w Jezusie oraz w swoich braciach i siostrach w Panu. „Jezu, pomóż mi naśladować 
Ciebie we wszystkim, co czynię”.

jak perspektywa nieba może podtrzymać nas na duchu 
w trudnych momentach życia.

JEZUS, MĄż BOLEŚCI
„Na świecie doznacie ucisku”. Jezus mógł wypo-

wiedzieć te słowa, gdyż znał to z własnego doświad-
czenia. Pomyśl, jak trudne było Jego życie. Pomyśl o 
przebytych przez Niego kilometrach, opuszczonych 
posiłkach, niewygodnych noclegach. Pomyśl, co czuł, 
gdy spotykała Go krytyka za to, że jadał z grzeszni-
kami, że uzdrawiał w szabat lub gdy słyszał, że Jego 
wrogowie szukają sposobu, aby Go zabić.

Przypomnij też sobie, jak Jezus został zdradzony 
przez swoich najbliższych przyjaciół. Jak Judasz, je-
den z Dwunastu, wydał Go, a Piotr, pierwszy z Apo-
stołów, wyparł się znajomości z Nim. Jak nie otrzymał 
od nich wsparcia, kiedy o nie prosił podczas modlitwy 
w Ogrodzie Oliwnym lub kiedy został przez nich opusz-
czony podczas swojej męki i konania na krzyżu.

Jak Jezus zniósł to wszystko? Trwając w bliskości 
Ojca niebieskiego. „Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec 
jest ze Mną” powiedział do swoich uczniów. Czerpał 
siłę z długiego przebywania na modlitwie — czasami 
przez całą noc. Jezus kierował swój wzrok ku niebu, 
miejscu, do którego miał powrócić, i gdzie miała do 
Niego dołączyć wielka rzesza odkupionych przez Jego 
śmierć i zmartwychwstanie.

OSTATNIE SłOWO
Także pierwszym zwolennikom Jezusa nieobce było 

cierpienie. Dokładnie zdawali sobie sprawę z tego, że 
decydując się przyjąć Jego naukę, godzą się na prze-

śladowania, a nawet na męczeństwo. Jezus uprzedził 
swoich uczniów, że tak się stanie – i polecił im, by 
traktowali to jako oznakę błogosławieństwa! „Błogo-
sławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was 
i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe 
o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka 
jest wasza nagroda w niebie” mówił.

Apostoł Paweł, który także przeszedł wiele prób, 
pisał: „Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego 
czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku”.

 A św. Jakub nauczał: „Błogosławiony mąż, który 
oprze się pokusie: gdy zostanie poddany próbie, 
otrzyma wieniec życia, obiecany przez Pana tym, 
którzy Go miłują”.

Wyłania się tu pewien schemat. Wszystkie trzy 
cytowane fragmenty mówią o cierpieniu i trudach z 
perspektywy nieba. Nie umniejszając ich w żaden 
sposób, stwierdzają, że nie do nich należy ostatnie 
słowo. Ono należy do Boga – a jest to słowo życia 
wiecznego wraz z Nim w niebie.

JAK „DOBRZE CIERPIEĆ”?
Jak więc możemy uzyskać i umocnić w sobie tę 

perspektywę wieczności? Jak możemy nauczyć się 
„poczytywać sobie za pełną radość” to, że dotykają 
nas cierpienia? Oto kilka sugestii:

• Oprzyj się na Jezusie
Jak już powiedzieliśmy, Jezus był w stanie przetrzy-

mać cierpienia dzięki temu, że trwał w bliskości Ojca 
poprzez wierność modlitwie i szukanie we wszystkim 
Jego woli. To samo odnosi się do nas. Jezus codzien-
nie zaprasza nas: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy 
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Święty Malachiasz, biskup (2 listopada)
Malachiasz urodził się w Armagh, 

w Irlandii, w roku 1094. Idąc za po-
wszechnie panującym wówczas 
zwyczajem, jako chłopiec został 
uczniem Imana, głośnego wówczas 
w Irlandii ascety, późniejszego opa-
ta benedyktynów w Armagh. W 1119 
roku otrzymał święcenia kapłańskie. 
Niebawem biskup Lismore, Mal-
chus, zaprosił młodego, ale gorliwe-
go kapłana do siebie. Oddał mu 
opactwo w Bangor.

W roku 1123 Malachiasz został 
biskupem w Connor. W czasie swoich krótkich rządów 
założył w diecezji nowy klasztor w Kerry. Zwolennicy 
reform czynili starania, by Malachiasz zasiadł na tronie 
prymasów Irlandii. Taka też była wola zmarłego wła-
śnie prymasa w Armagh, metropolity Cellacha. Mala-
chiasz został faktycznie na tę stolicę powołany. Nie-

stety, uprzedził go uzurpator, Mau-
rycy, uważając, że urząd ten należał 
dziedzicznie do jego rodziny. Po 
dwóch latach Maurycy zmarł, ale 
zaraz po nim zgłosił się jego najbliż-
szy krewny, Nigellus. Malachiasz 
rządził wprawdzie Kościołem w Ir-
landii, ale jako biskup w Down. 
Niedługo potem biskupi Irlandii 
wysłali Malachiasza do Rzymu, by 
uprosił u papieża dwa paliusze me-
tropolitalne: dla Armagh i dla siebie. 
Papież, poinformowany o sytuacji, 

nie udzielił nikomu paliusza, ale za to ustanowił Ma-
lachiasza swoim legatem na Irlandię. Zachęcił go, aby 
nadal energicznie przeprowadzał konieczną w tym 
kraju reformę. Malachiasz dawał przykład swoim 
ascetycznym życiem biskupom i kapłanom Irlandii. 
Zakładał klasztory i zakonnikom – według dawnego 

utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. 
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, 
bo jestem cichy i pokornego serca”. Zwłaszcza wtedy, 
gdy życie staje się trudne, możemy oprzeć się na 
Jezusie i prosić Go, by pokrzepił nas na duchu. Już 
samo spokojne trwanie przed Nim na modlitwie może 
uciszyć nasze lęki i złagodzić niepokój. To właśnie w 
takich chwilach wsłuchujmy się w krzepiące słowa 
Jezusa.

• Uwierz, że jest w tobie Duch Święty
Czasami masz wrażenie, że dochodzisz już do 

kresu wytrzymałości. Ale pamiętaj, że na chrzcie 
otrzymałeś Ducha Świętego. Pamiętaj, że On jest 
wierny i że żyje w tobie. I nie jest to jakaś tania pocie-
cha. Fakt, że Duch Święty jest w tobie, oznacza, że 
masz dostęp do Bożej mądrości. Że masz kogoś, kto 
modli się z tobą – i za ciebie – kiedy zawodzą cię 
słowa (Rz 8,26). Oznacza to, że możesz liczyć na 
Bożą moc, która podnosi, napełnia nadzieją i pomaga 
patrzeć na życie z perspektywy nieba.

• Nie idź sam
Jezus nigdy nie zakładał, że Jego uczniowie mają 

kroczyć samotnie, i odnosi się to zwłaszcza do tych 
sytuacji, kiedy zmagamy się z przeciwnościami. Gdy 
życie staje się trudne, często przychodzi pokusa izo-
lowania się od innych. Mamy opory przed dzieleniem 
się naszymi problemami i nie chcemy obciążać nimi 
innych. Jednak często okazuje się, że właśnie posta-
wa przeciwna – otwartości, podzielenia się z kimś tym, 
co przeżywamy – przynosi najlepsze owoce. Znajdu-
ją się ludzie gotowi nam pomóc, a przynajmniej wy-
słuchać i wesprzeć życzliwym słowem. Nie zamykaj 

się więc w sobie! Zwróć się do kogoś z rodziny, do 
przyjaciela czy księdza. Poproś, żeby modlili się za 
ciebie, a może nawet wspólnie z tobą. Jeśli nie przy-
chodzi ci na myśl nikt, kto mógłby ci pomóc, proś Boga, 
aby posłał do ciebie taką osobę. Jezus nie chodził po 
ziemi sam i z pewnością nie chce, żebyś ty był sam.

• Trzymaj się mocno nadziei  nieba
Niebo otacza nas zewsząd, gdyż Bóg otacza nas 

zewsząd. Choć nie zawsze łatwo je zauważyć, to 
przecież Jezus zapewnia, że królestwo niebieskie jest 
pośród nas. Jest wprawdzie jakby przy-słonięte i ukry-
te przed naszym wzrokiem, ale tu właśnie sprawdza 
się nasza wiara. Wierzymy, choć. nie widzimy. A jeśli 
będziemy trwać w wierze, możemy już dziś doświad-
czyć przedsmaku nieba w Eucharystii, w pięknym 
zachodzie słońca, w uścisku ukochanej osoby. 
Wszystko to kieruje nas ku przyszłości. Zapowiada 
radość, która nas czeka, gdy wreszcie doświadczymy 
nieba w pełni jego chwały.

BÓG WSPÓłDZIAłA WE WSZYSTKIM
Bóg chce, abyśmy zawsze, niezależnie od okolicz-

ności, mieli w pamięci obietnicę nieba. Jeśli trudno ci 
w nią uwierzyć, przypomnij sobie łaski, które już otrzy-
małeś od Boga. Pomyśl o swoich ulubionych świętych 
i ich wytrwałości w wierze. Lub pomyśl o Jezusie, 
który doświadczył przejmującego bólu w Ogrodzie 
Oliwnym i niewyobrażalnej męki na krzyżu, a następ-
nie, zaledwie kilka dni później, radości zmartwych-
wstania. Jeśli nic innego ci nie pomaga, powtarzaj po 
prostu obietnicę z Pisma Świętego: „Albowiem każdy, 
kto wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony”. Bóg 
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Niedziela, 24 listopada, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Zachęcamy do nabycia kalendarza parafialnego – 
jest to cegiełka na remont naszej świątyni

Co kojarzy ci się ze słowem „król”? Władza, wpływy, autorytet, przywództwo? Z pewnością król, mając 
do dyspozycji żołnierzy i strażników, byłby w stanie uchronić się od niebezpieczeństwa. Jednak dziś, 
w uroczystość Chrystusa Króla, czytania ukazują nam innego rodzaju monarchę takiego, który kwestio-
nuje wszystkie nasze wyobrażenia na temat władzy i panowania. Dzisiejsza uroczystość, wprowadzona 
w 1925 roku, była odpowiedzią papieża Piusa XI na to, co uznał za powszechne odrzucenie Jezusa i Jego 
dróg. W czasie gdy do władzy dochodzili Hitler, Mussolini i Stalin, Pius XI chciał zwrócić uwagę na Jezu-
sa, Jedynego, który może zapewnić światu trwały pokój. Nie jest to „pokój” totalitarnego władcy, tłumią-
cego siłą wszelki sprzeciw. Jest to pokój Króla, który zamiast siebie ratować, postanowił siebie ofiarować 
za nas. A przez to pojednać nas z Bogiem. Jest to pokój, za który zapłacił przelaniem swej własnej krwi 
na Kalwarii. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa jako Króla, który panuje z krzyża. On dobrowolnie 
ogołocił się dla nas ze wszystkiego, chociaż, jak przypomina nam drugie czytanie, „w Nim zamieszkała 
cała Pełnia”. Nie zszedł z krzyża, gdyż miał za zadanie nas zbawić, a nie pokonać. Nie uległ prowokacjom 
żołnierzy, którzy krzyczeli, by wybawił siebie. Zamiast tego, skupił uwagę na ukrzyżowanym wraz Nim 
łotrze, który prosił Go o miłosierdzie. Jezus wywraca do góry nogami nasze wyobrażenia o panowaniu. 
Jego władza umacnia się przez pokorę i wyrzeczenie. Jego wpływ i autorytet opierają się na oddaniu 
innym siebie i okazywaniu im miłosierdzia. Jego przywództwo realizuje się przez służbę. Przyjmijmy dziś 
Jezusa i Jego królestwo. Módlmy się, aby zostało ono w pełni ustanowione w nas, a przez nas w świecie. 
„Panie, przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi”.

zwyczaju w Irlandii – powierzał parafie, a nawet die-
cezje. Kiedy Malachiasz dowiedział się, że na stolicy 
papieskiej po Innocentym II zasiadł uczeń św. Bernar-
da z Clairvaux, Eugeniusz III, podążył ponownie do 
Rzymu, by złożyć mu hołd i prosić o paliusz. W nadziei, 
że papieża-nominata zastanie we Francji, udał się 
tam, ale już go tam nie zastał. Zatrzymał się w opac-
twie w Clairvaux i tu złożyła go w 54. roku życia śmier-
telna choroba. Zmarł w Dzień Zaduszny w 1148 roku. 
Na kanonizację nie czekał zbyt długo. Do chwały 
świętych wyniósł go papież Klemens III w 1190 roku. 
Jego wspomnienie obchodzono 3 listopada, ale nowa 
reforma kalendarza wyznaczyła na jego wspomnienie 
dla Irlandii dzień wcześniej, 2 listopada.

Św. Bernard z Clairvaux nazywa św. Malachiasza 
biskupem-prorokiem. Do naszych czasów nie prze-
chowało się jednak żadne z jego proroctw. Być może 
powaga św. Bernarda zaważyła na tym, że Malachia-
szowi zaczęto przypisywać przepowiednię o ostatnich 
papieżach. Odnaleziono ją dopiero w roku 1595. 
Odkrywca tego proroctwa, benedyktyn Arnold Wion, 
pisze przy opublikowaniu tych przepowiedni, że przy-
pisywano je św. Malachiaszowi. Zawiera ono 112 
krótkich zdań, które mają jakoby streszczać rządy 
kolejno po sobie następujących papieży. Chociaż 
niektóre z nich są zadziwiająco trafne, trudno coś 
o nich jak i o ich autorze powiedzieć. Nie są też au-
tentyczne „proroctwa” o losach Irlandii i Hiszpanii, 
przypisywane temu Świętemu.

O sytuacji, jaka panowała w Irlandii za czasów św. 
Malachiasza, pisze św. Bernard. Nie ma on słów obu-
rzenia na upadek obyczajów, jaki panował za jego 
czasów. Wychwala natomiast gorliwość pasterską 

Malachiasza: ten święty biskup udzielał bierzmowania, 
nawoływał do zawierania małżeństw kościelnych, 
wykorzeniał barbarzyńskie obyczaje. Obu świętych 
łączyła wielka przyjaźń. Malachiasz dwa razy odwie-
dził Bernarda. Posłał także do Clairvaux kandydatów 
i dzięki nim założył klasztory cystersów w Irlandii. 
Dlatego zakon ten uważa go i czci jako swojego 
 członka.



„Głos św. Mikołaja”, nr 11(37), listopad 2019 17

PIEROGI Z CIASTEM ZIEMNIACZANYM I FARSZEM Z PODGRZYBKAMI
Michałowa poleca

SKłADNIKI NA CIASTO:
0,5 kostki drożdży 
spożywczych
0,5 szklanki mleka
0,5 kg mąki
0,5 kg ziemniaków
0,25 kostki masła (stopionego)
1 łyżeczka soli
1 łyżeczka cukru

SKŁADNIKI NA FARSZ:
0,5 kg podgrzybków
1 cebula
0,25 kostki masła
1 łyżka posiekanej natki 
pietruszki
sól, pieprz, majeranek,
olej do smażenia

Kolejne pozycje książkowe na jesienne wieczory.
Polecam wszystkim książkę o. A. Pelanowskiego 
„Siódma pieczęć, sens i siła modlitwy wstawienni-
czej”. Dzisiaj Bóg mówi do ciebie: „Szukam cię, chcę, 
żebyś był dla mnie jak mur wstawiennictwa, proszę 
cię, módl się z miłością za tych, którzy nie kochają 
ani Mnie, ani ciebie!”. Moja modlitwa wstawiennicza, 
by zmienić czyjeś życie, musi zrujnować dotychcza-
sowe pieczęcie nieszczęść i grzechów. Jeśli ktoś 
pieczętuje swój los grzechami, pisząc swoją historię 
bez Boga, to trzeba przełamać owe pieczęcie bez-
bożności. Czy jedna modlitwa może zmienić wszyst-
kie dni i noce kogoś, za kogo się modlę?. Zmiana 
zaczyna się często od małego punktu, który jest 
pęknięciem dotychczasowej struktury. W ostatnich 
latach Duch Święty zainspirował walkę modlitewną 
o wybawienie tych, który nie potrafią uwolnić się 
z zagubienia w ciemnościach grzechu. Dzieło mo-
dlitwy o nawrócenie przybrało bardzo konkretny 
kształt: „Z Maryją ratuj człowieka”. Potrzebne są 
jednak choćby skromne wskazówki taktyczne, by 
modlitwa przyniosła zwycięskie skutki u otoczonych 
troską modlitwy, a nie obciążała modlącego się. Stad 
pomysł tej książki.
Kolejna pozycja książkowa to: R. Winter „Nuda 
w kulturze rozrywki”. W czasach, kiedy kanapowi 
lenie serfują po sieci w poszukiwaniu rozrywki od-
wracającej uwagę od nudy egzystencji, Richard 

Winter nie tylko zdiagnozował tę wyniszczoną cho-
robą, ale przepisał na nią lekarstwo. Przeczytaj tę 
książkę. To doskonały lek dl duszy!
Nigdy nie mieliśmy tylu form spędzania wolnego 
czasu co dzisiaj. Kino domowe, Internet, gry kompu-
terowe, elektroniczne gadżety, galerie handlowe. 
Mimo to co rusz spotyka się ludzi, którzy zdają się 
być tym wszystkim znudzeni. Zabijają czas, ponie-
waż rozrywka stała się dla nich ucieczką od przy-
krych uczuć: sposobem na szukanie wrażeń, które 
pozwolą zapomnieć: rodzajem placebo dla zagubio-
nej duszy, spragnionej sensu i ludzkiej bliskości.
Ks. I. Łukanowski „Posługa uzdrawiania wobec za-
grożeń duchowych. w świetle nauczania Kościoła po 
Soborze Watykańskim II” – praca jest pierwszym, 
całościowym, naukowym opracowaniem nowator-
skiego tematu. Jest przeprowadzona analiza w świe-
tle nauczania Kościoła po Soborze Watykańskim II 
dostępnej literatury teologicznej. Wielką zasługą 
badawczą ks. doktoranta jest przedstawienie chary-
zmatycznego wymiaru posługi uzdrawiania w ra-
mach Odnowy w Duchu Świętym, scharakteryzował 
charyzmaty zwyczajne i nadzwyczajne: również 
odniósł się do zjawiska: „Spoczynek w Duchu Świę-
tym”, szeroko go aktualizując. Autor ukazał posługę 
uzdrowień w sposób dynamiczny, również na bazie 
własnego doświadczenia.

Elwira Kirklo-Rusek

KSIĄżKI WARTE PRZECZYTANIA

WYKONANIE:
Do miseczki wsypać pokruszone drożdże, łyżeczkę cukru, 2 łyżki mąki 

i 4 łyżki ciepłego mleka. Wszystko razem wymieszać i odstawić w ciepłe 
miejsce. Ugotować ziemniaki, zmielić i wystudzić. Do większej miski wsy-
pać mąkę, sól, dodać ziemniaki, wyrośnięty rozczyn, stopione masło i po-
zostałe mleko. Wyrobić elastyczne ciasto i pozostawić do wyrośnięcia 
w ciepłe miejsce. W tym czasie przygotować farsz grzybowy. Przebrane, 
oczyszczone i pokrojone na mniejsze części grzyby, dokładnie opłukać 
i obgotować w lekko osolonej wodzie. Następnie obrać cebulę, pokroić 
w kostkę i zeszklić na maśle. Do cebuli dodać obgotowane i dobrze odsą-
czone grzyby i wszystko razem podsmażyć. Gotowy farsz doprawić solą, 
pieprzem i majerankiem, a na koniec dodać natkę pietruszki.

Gdy ciasto podwoi swoją objętość, podzielić na części, rozwałkować, 
wykrawać kółka. Na każde nałożyć grzybowy farsz i zlepiać jak pierogi.

W głębokim rondlu rozgrzać olej i smażyć pierogi z obu stron na złoty 
kolor. Usmażone odsączyć z nadmiaru tłuszczu na papierowym ręczniku.

Pierogi podawać z jogurtem lub gęstą śmietaną.
Smacznego!
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Piątek 1.11.2019 r. Uroczystość Wszystkich Świętych
godz. 730 + Jan, + Wincenty, + Kazimierz Mikosz, zm. 
z rodz. Raszewskich; + Stanisława (k), + Józef, + Marian
godz. 900 Rodzice: + Józef Łyżen (35 r. śm.), + Maria 
Łyżeń (27 r. śm.)
godz. 1015 + Ryszard Grolewski (10 r. śm.) zm. z rodz. 
Trocha i Grolewskich
godz. 1130 + Rodziny Trzop: + Helena, + Krystyna, 
+ Stanisław
godz. 1300 Msza św. na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej
godz. 1800 NIE MA MSZY ŚW.
Sobota 2.11.2019 r. Wspomnienie Wszystkich 
Wiernych Zmarłych
godz. 700 + Wanda, + Antoniego, + Irena, + Józef 
zm. z rodz. i dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 900 Intencja wynagradzające Niepokalanemu 
Sercu NMP
godz. 1600 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na cmentarzu
godz. 1800 + Członków Róż Różańcowych, Bractwa 
św. Józefa, Tow. Przyjaciół WSD w Świdnicy
XXXI Niedziela zwykła 3.11.2019 r.
godz. 700 + Teofil Trawka (od rodziny)
godz. 900 + Jarosław, + Stanisław i zm. z rodziny 
o pokój duszy i radość wieczną
godz. 1015 + Irena, + Jan Kerlin, zm. z rodz. Gąsiorowskich 
i Kerlinów
godz. 1130 + z rodz. Małek i Zając
godz. 1300 + Barbara (5 r. śm.)
godz. 1800 + zm. rodz. Lesińskich, Jańczyk, Kotowskich
Poniedziałek 4.11.2019 r. Św. Karola Boromeusza, 
bpa (wsp.obow.)
godz. 700 + Wiera Bińkowska (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Maria i + Michał Zubkow
godz. 1800 O błog. Boże i opiekę M.B. oraz o łaskę 
zdrowia dla Marylki
Wtorek 5.11.2019 r.
godz. 700 Marian Piworowicz (od Haliny Pajda z dziećmi)
godz. 900 + Aneta Majewska (1r. śm.) od rodziców
godz. 1800 + mąż; + Tadeusz Skoczylas, + Jerzy 
Skoczylas, syn: Tadeusz Skoczylas
Środa 6.11.2019 r.
godz. 700 O łaskę zdrowia dla rodziny Betlej i za zm. 
z rodziny
godz. 900 + Piotr Włoczkowski, + Aleksandra (k), 
Roman, + Jerzy
godz. 1800 + Elżbieta Sodzańska-Wojtków 9(od rodz. 
Sołtysów i Wojtów z Prusieka)
Czwartek 7.11.2019 r.
godz. 700 + Julian Knoski (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Urszula i + Czesław
godz. 1800 + Teściowa + Kazimiera Stryjska (od synowej)

Piątek 8.11.2019 r.
godz. 700 + Marianna Wróbel (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Ojciec Tadeusz, + brat Edward, + mama 
Halina Kowalewscy
godz. 1800 + Janina Urbańska (1 r. śm.)
Sobota 9.11.2019 r. Rocznica poświęcenia Bazyliki 
Laterańskiej (święto)
godz. 700 + z rodz. Owoców, Gabryszów, Jaworskich
godz. 900 + Czesław Jackowski (20 r. śm.)
godz. 1300 Msza św. Jubileuszowa Józef i Maria Jamróz 
50-lecie Ślubu
godz. 1800 + Antoni, + Katarzyna Pączek (34 r. śm.)
XXXII Niedziela 10.11.2019 r.
godz. 730 Marian Piworowicz (od Haliny z Synem 
Gabrielem Pajda)
godz. 900 + Stanisław (11r. śm.), + Maria (2 r. śm.)
godz. 1015 + Janina Cieloch, + Michał, + Kazimierz, 
+ Henryk
godz. 1130 + Gertruda, + Józefa (k), + Władysław, 
+ Tadeusz, + Józef
godz. 1300 O Boże błog, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Św. Rodziny dla Ewy, Tadeusza, Jacka Maciak
godz. 1800 + rodzice; + Henryka (k) + Stanisław 
Frączek, + Brat + Henryk Frączek i zm. z rodziny.
Poniedziałek 11.11.2019 r. Św. Marcina z Turs, bpa 
(wsp. obow.)
godz. 730 + Tadeusz, + Zenon, + Maria i zm. z rodziny 
Mirocha
godz. 900 + Jadwiga Ciepła
godz. 1015 + Janina Hinc i zm. z rodziny
godz. 1130 Msza św. dziękczynna z ok. 59 rocz. ślubu 
Jadwigi i Stanisława Guzik o potrzebne łaski zdrowie 
i błog. Boże dla Jubilatów
godz. 1300 Uroczysta Msza św. w int. Ojczyzny
godz. 1800 + Kazimierz Mendelewski, + z rodziny 
Medelewskich
Wtorek 12.11.2019 r. Św. Jozafata, bpa męcz. (wsp. obow.)
godz. 700 + Julian Knoski (od rodziny Lebiczów 
z Głogowa)
godz. 900 + Dorota Nazarewicz
godz. 1800 + Stanisław Durczewski (3 r. śm.), + Maria, 
+ Władysław Siwielowie
Środa 13.11.2019 r. Świętych Benedykta, Jana, 
Mateusza, Izaaka i Krystiana, pierwszych męcz. 
Polski (wsp. obow.)
godz. 700 O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Ewy 
Grudzińskiej
godz. 900 + Kazimierz Antonowicz w 23 rocz. śm. 
i + z rodziny Antonowicz oraz za + rodziców: + Jadwiga 
+ Aleksander Kłyszejko
godz. 1800 + Genowefa Judycka (5 r. śm.) od córek

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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Czwartek 14.11.2019 r.
godz. 700 + Katarzyna Dąbrowska (1 r. śm.), + Józef, 
+ Zofia, + Stefania, + Stanisław Dąbrowscy
godz. 900 + Jan Knoski (od brata Sylwestra z rodziną)
godz. 1800 rez. Odnowa
Piątek 15.11.2019 r.
godz. 700 + Leonarda Łukojć (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 O Zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Estelki
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności dla ks. Artura o łaskę 
zdrowia
Sobota 16.11.2019 r.
godz. 700 + Janina Żebryk (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Jan Radliński, + Janina i Jerzy Radlińscy
godz. 1300 Msza św. Jubileuszowa z ok. 60-lecia zawarcia 
związku małżeńskiego Teresa i Tadeusz Buczkowie
godz. 1800 + Czesław Proć (3 r. śm.) + rodziców; 
Rozalia i Józef
XXXIII Niedziela 17.11.2019 r.
godz. 730 Msza św. dziękczynna z ok. 1 rocznicy ślubu 
Magdaleny i Radsława Sowa o potrzebne łaski, 
zdrowie i błog. Boże.
godz. 900 + z rodziny; Kowalskich i Szumlas
godz. 1015 W rocz. śmierci + Michał Woźniak, Żona 
+ Marię Woźniak i ich rodziców
godz. 1130 + Jan Kwarciak
godz. 1300 + Mąż + Jerzy Pawłowski (9 r.śm) i zm. 
rodziców i rodzeństwo i zm. z rodziny Pawłowskich i Byra
godz. 1800 + Bogdan Jasiński o spokój duszy.
Poniedziałek 18.11.2019 r. Bł. Karoliny Kózkówny, 
dz. i męcz. (wsp. obow.)
godz. 700 + Eugenia Płowiec (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Piotr, + Wacława (k), + Wanda Kościukiewicz
godz. 1800 + Z rodziny Banaszkiewicz, + rodziców, 
+ Leon, + Stefania, + rodzeństwo: + Wiesław 
i Bogusława
Wtorek 19.11.2019 r.
godz. 700 + Maria Rusiecka (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Marian Kazimierz Piworowicz
godz. 1800 + Marek (6. r. śm.), + Alicja, + Ryszard, 
+ Tadeusz Głowaccy
Środa 20.11.2019 r. Św. Rafała Kalinowskiego, 
prezb. (wsp. obow.)
godz. 700 + Anna Tryl (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + męża; + Józef Bukrej i zm. rodziców; + Anielę 
i + Stefana Mordach, + siostrę; + Zenona Idasiak
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności (…) dla Łukasza 
dziękując za dar życia
Czwartek 21.11.2019 r. Ofiarowanie NMP (wsp. obow.)
godz. 700 + Janusz Szumlas w dniu imienin
godz. 900 + Władysław Moszumański w 30 r. śm. oraz 
+ Honorata Moszumańska w (9 r. śm.)
godz. 1800 + Stanisław Sznajder (z ok. urodzin za życia)

Piątek 22.11.2019 r. Św. Cecyli, dz. i męcz. (wsp. obow.)
godz. 700 + Wanda Jańska
godz. 900 + Jerzy Ołdakowski (9 r. śm.),+ Bolesława (k), 
+ Andrzeja, + Zbigniew Ołdakowskich
godz. 1800 + Józef Falkiewicz
Sobota 23.11.2019 r.
godz. 700

godz. 900 + rodziców; + Regina, + Władysław Sasal
godz. 1800

XXXIV Niedziela 24.11.2019 r. Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata
godz. 730 + Adela Węgłowska
godz. 900 + Alicja Sołtys (5 r. śm.)
godz. 1015 + Zdzisław Niedowóz (22 r. śm.) + Zygmunt, 
+ Kazimierz, + Wiktoria
godz. 1130 + rodzice; + Krystyna (2 r. śm.) + Władysław 
Kupiec (intencja od syna i córki z rodziną)
godz. 1300 O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę świętej Rodziny dla rodziny Olak
godz. 1800 + Teresa Wiśniewska (od uczest. pogrzebu) 
+ Zygmunt Wiśniewski (10 r. śm.)
Poniedziałek 25.11.2019 r. Dzień Wieczystej Adoracji
godz. 700

godz. 900 + Helena Bartkowiak (5 r. śm.) i zm. z rodziny
godz. 1800 + Władysława (k) Mierzejewska w (34 r. śm.)
Wtorek 26.11.2019 r.
godz. 700

godz. 900 + Marian Kazimierz Piworowicz
godz. 1800 + mąż + Zbigniew Stryjski, + rodziców: 
+ Jan + Anna, + braci; + Józef i Jan
Środa 27.11.2019 r.
godz. 700

godz. 900 O nawrócenie i powrót Danuty do Kościoła. By 
Pan Bóg odmienił jej życie, otworzył jej serce na miłość, 
aby wybaczyła mi wszelkie zło jakie jej uczyniłem
godz. 1800 + brat Tedeusz (5 r. śm.), + rodziców; + Leon, 
+ Janina, + klery Marek, + z rodz. Bącławek oraz + 
Kazimierza, + Michalinę, + Elżbieta zm. z rodz. Bujarskich
Czwartek 28.11.2019 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 Do Bożej Opatrzności (...) dla Janiny 
z ok. urodzin
Piątek 29.11.2019 r.
godz. 700

godz. 900 + Bogumiła Kaleta
godz. 1800 + brat + Jacek Samulski
Sobota 30.11.2019 r. Św. Andrzeja, Apostoła (święto)
godz. 700

godz. 900 Msza św. dziękczynna z I rocznicy urodzin 
Alberta z prośbą o zdrowie i błog. Boże dla całej rodziny
godz. 1800 + Roman Zygart (1 r. śm.)
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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:
Maja Hanna Urbańczyk, 
6 października
Daniel Socha, 13 października
Laura Kowalska, 20 października
Klaudia Róża Ferdał, 20 października

+ Marianna Wróbel zd. Podlipko, 
1 października, przeżyła 90 lat

+ Leonarda Łukojć zd. Sandziewicz, 
14 października, przeżyła 92 lata

+ Janina Żebryk, 14 października, przeżyła 
82 lata

+ Eugenia Płowiec zd. Kobak, 14 października, 
przeżyła 84 lata

+ Maria Rusiecka zd. Lulkiewicz, 
14 października, przeżyła 88 lat

+ Anna Tryl zd. Halicka, 18 października, 
przeżyła 82 lata


