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XIV Piesza Pielgrzymka 
na Jasną Górę
31 lipca – 9 sierpnia 2017 roku

HASŁO: Totus Tuus

W niedzielę 25 czerwca na Mszy Świętej o go-
dzinie 11.30 nasza wspólnota parafialna żegnała 
księdza Grzegorza Fabińskiego,  który  dekretem 
bpa Adama Bałabucha został ustanowiony wika-
riuszem w parafii pw. Ducha Świętego w Boguszo-
wie-Gorcach.
Ksiądz Grzegorz  podjął  posługę wikariusza 

w naszej parafii latem 2014 r. Wielu z nas pamięta 
Go jako młodego kapłana, który wszystkich witał 
uśmiechem.

Pożegnanie ks. Grzegorza Fabińskiego

(cd. na str. 3)

Nietypowa Msza Święta
W sobotę 8 lipca 2017r., o godz. 

14:00, na naszym miejskim lotnisku 
w Świebodzicach odbyła się Msza 
Święta dla harcerzy ZHP oraz dla 
ich  bliskich,  którą  sprawował  ks. 
Artur. We Mszy Świętej wziął udział 
także Burmistrz naszego miasta – 
Bogdan Kożuchowicz.
Nasi harcerze co roku wyjeżdża-

ją na obóz harcerski,  ale  zawsze 
ten wyjazd rozpoczynają od Mszy 
Świętej, sprawowanej w ich intencji 
– o bezpieczny wyjazd, bezpieczny 
pobyt oraz bezpieczny powrót. Tej 
Mszy Świętej przyświecała dodat-
kowa intencja, a mianowicie w in-
tencji zmarłej Marysi Palmowskiej, 

która zginęła w katastrofie budow-
lanej w naszym mieście,  a miała 
także być obecna na tegorocznym 
wyjeździe.
Ks. Artur w swojej homilii popro-

sił, aby zuchy i harcerze nigdy nie 
rezygnowali  z  tej  pięknej  tradycji, 
którą sami zapoczątkowali, ale aby 
przekazywali  ją następnym poko-
leniom. Zaznaczył także, że harcer-
stwo ma idealne zasady, by wycho-
wać  dobrego  człowieka.  Dodał 
także,  że  w  biegu  po  wzniosłe 
ideały,  gdzie  poszukują  swoich 
autorytetów, w biegu poszukiwania 
lepszego życia nie mogą zapomi-
nać o Bogu, który jest dawcą tego 

życia  i  Stwórcą  tego  pięknego 
świata.
Kapłan przywołał także słowa św. 

Jana Pawła II, który mówił, że wy-
poczynek nie powinien stawać się 
jałową bezczynnością, ale powinien 
stawać  się  także  źródłem ducho-
wego wzbogacenia.
Ks. Artur podczas tej Mszy Świę-

tej został także odznaczony hono-
rowym harcerzem ZHP,  szczepu 
świebodzickiego.  Jak  zauważył 
Komendant Szczepu – Karol Mar-
cyniuk,  to  już  trzeci  raz,  kiedy 
ksiądz  jest  z  harcerzami,  gdzie 
odprawia  dla  nich  co  roku Mszę 
Świętą. 
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(cd. ze str. 1)

Pożegnanie ks. Grzegorza Fabińskiego
Nam, parafianom, dane było widzieć, 

jak ksiądz Grzegorz dojrzewa w swoim kapłaństwie, 
jak rośnie w Nim świadomość wybrania przez Boga 
oraz poczucie odpowiedzialności za powierzone sobie 
owieczki.
Dla nas, parafian, istotne było, że ksiądz Grzegorz 

służył posługą jednania z Bogiem w konfesjonale, że 
często,  również  na Mszach Świętych w  tygodniu, 
tłumaczył Słowo Boże prostym językiem.
Miłym stał się dla nas zwyczaj mówienia „per ty”. 

Mieliśmy  szacunek do  kapłana,  ale  znikał  dystans. 
Otwarcie księdza Grzegorza na ludzi powodowało, że 
śmiało i otwarcie podejmowaliśmy rozmowę.
Ksiądz Grzegorz zorganizował i otaczał swą opieką 

duszpasterstwo młodzieży oraz grupę Odnowy w Du-
chu Świętym, sprawował comiesięczne Msze Święte 
z modlitwą o uzdrowienie, na które uczęszczali wierni 
również z innych wspólnot parafialnych.
Dlatego wdzięcznym sercem dziękowaliśmy Bogu 

za posługę księdza Grzegorza w naszej parafii. Ciepłe 
słowa ksiądz Grzegorz usłyszał od naszego dziekana 
i proboszcza, księdza Józefa Siemasza. Także przed-
stawiciele Rady Parafialnej, Bractwa Świętego Józe-
fa,  Żywego Różańca,  grupy  pielgrzymkowej,  grupy 
Odnowy w Duchu Świętym, ministrantów, uczniowie 
Gimnazjum nr 1 złożyły swe podziękowania na ręce 
księdza Grzegorza,  życząc  jednocześnie  Bożego 
błogosławieństwa w wypełnianiu powołania i dalszej 
posłudze kapłańskiej.
Szczęść Boże księże Grzegorzu, niech Bóg prowa-

dzi na nowej drodze.
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Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a prze-
ciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą 
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, 
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, 
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą 
Bożą strąć do piekła. Amen.

Warto odmawiać każdego dnia…

Harcerze podziękowali także księdzu za jego otwar-
tość, życzliwość i pomoc. Kapłan był bardzo wzruszo-
ny, ponieważ nie spodziewał się  tego odznaczenia. 
Jak sam wspomniał, kiedyś chciał zostać harcerzem, 
ale nie było mu dane. Natomiast wyraził wdzięczność 
za to odznaczenie i zaznaczył, że dopóki będzie pra-
cował w Świebodzicach, zawsze służy swoją obecno-
ścią i pomocą.

BrAcTWO ŚW. JózeFA  
w Nowej rudzie-Słupcu i Wambierzycach

Nietypowa Msza Święta
(cd. ze str. 1)

Przedstawiciele naszego parafialnego Brac-
twa św. Józefa, dnia 19 lipca 2017 r. wraz z ks. 
proboszczem Józefem wybrali się na pielgrzym-
kę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej na Górę 
Wszystkich Świętych w Nowej Rudzie-Słupcu. 
Kościół  ten odbudował  z  ruin  nasz proboszcz 
w latach 1993-2004, będąc wikariuszem w pa-
rafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Nowej 
Rudzie Słupcu, który przy okazji zwiedzaliśmy.
Po odwiedzeniu kościoła parafialnego w Nowej 

Rudzie-Słupcu cała nasza grupa udała  się do 
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej, gdzie o godz. 
12.00 została odprawiona Msza św. pod prze-
wodnictwem ks. proboszcza Józefa Siemasza. 
Poruszające kazanie wygłosił ks. kan. Krzysztof 
Iwaniszyn – proboszcz parafii w Nowej Rudze-
-Słupcu. Po Mszy św. Bractwo św. Józefa z No-
wej  Rudy-Słupca  ugościło  nas  kiełbaskami 
z grilla. Po bardzo serdecznym spotkaniu z Brac-
twem, w drodze powrotnej odwiedziliśmy jeszcze 
Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królo-
wej Rodzin.
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Ulubionym dniem w roku akade-
mickim  jest  24  czerwca,  czyli  za-
kończenie corocznej nauki i pierw-
szy  dzień  wakacji. W  bieżącym 
roku dzień ten był dla mnie przeło-
mowy,  ponieważ  wtedy  po  raz 
pierwszy mogłem  dotykać  ciała 
Jezusa Chrystusa, ukrytego w bia-
łej hostii.
Co  roku  w  czerwcu,  klerycy 

czwartego roku przyjmują posługę 
akolitatu,  przez  co  stają  się  nad-
zwyczajnymi  szafarzami Komunii 
Świętej. Mogą więc, gdy zaistnieje 
taka potrzeba, pomagać kapłanom 
w  rozdzielaniu  Ciała  Pańskiego 
wiernym.  Innymi  uprawnieniami 
akolity są: wystawianie i chowanie 
Najświętszego Sakramentu  (bez 
błogosławieństwa)  oraz  puryfika-
cja naczyń liturgicznych. 
W  trakcie Mszy Świętej  akolita 

ma bardzo odpowiedzialne  zada-
nie, ponieważ ma bliski kontakt z 
Najświętszym Sakramentem, czyli 
z  samym Chrystusem w  postaci 
chleba.
Posługi udzielił ks. bp Adam Ba-

łabuch w uroczystość Najświętsze-
go Serca Pana Jezusa. Po odczy-
taniu Ewangelii, rozpoczął się ob-
rzęd ustanowienia akolitów. Przed-
stawienia  kandydatów  dokonał 
ks. Andrzej Majka, opiekun kursu 
czwartego. Główny celebrans za-
chęcał  kandydatów,  mających 
przyjąć  posługę,  do  głębszego 

przeżywania tajemnicy Eucharystii 
i  kształtowania  swego  serca  na 
wzór Serca Jezusowego. Następ-
nie każdy z akolitów podchodził do 
księdza biskupa, by symbolicznie 
przyjąć naczynie z chlebem. 
W  tym  roku  posługę  akolitatu 

przyjęło 10 alumnów.
Dla mnie osobiście posługa ako-

litatu  jest  sprawdzianem mojej 
wiary,  wiary  w  realną  obecność 
Zbawiciela wszechświata w Eucha-
rystii, wiary w  to,  że nie dotykam 
chleba,  ale  dotykam  Boga.  W 
Ewangelii  Markowej  Pan  Jezus 
powołał celnika Lewiego, syna Al-
feusza  słowami:  „Pójdź  za Mną” 
(Mk 2, 14), tak brzmi oficjalne pol-

skie tłumaczenie Pisma Świętego, 
czyli Biblii Tysiąclecia, natomiast w 
oryginale użyte jest słowo greckie: 
„ακολουθει  μοι”  [czyt.  „Akolutei 
moi”], co oznacza dokładnie „Towa-
rzysz mi”. Tak więc słowo akolita, 
pochodzi z języka greckiego i ozna-
cza osobę, która towarzyszy, idzie 
za  kimś,  naśladuje. Akolita  powi-
nien  towarzyszyć Chrystusowi w 
jego misji,  która  trwa w Kościele 
poprzez udzielanie komunii świętej 
wiernym oraz dawania świadectwa 
życia  zgodnego  z Ewangelią. To-
warzysz  podróży,  to  ktoś,  kto 
uczestniczy nam w drodze do celu 
w radościach i smutkach, trudach, 
cierpieniach, wzlotach i upadkach, 
to ktoś, kto pomaga nam wstać, gdy 
upadniemy  i  pilnuje  abyśmy  nie 
zbłądzili po krętych drogach życia. 
Dobry towarzysz podróży, gwaran-
tuje  bezpieczne  dojście  do  celu. 
Idąc razem z Jezusem na pewno 
nie zabłądzimy!
Akolitat  jest  ostatnią  posługą, 

którą przyjmuje się bez przyjmowa-
nia  święceń,  bowiem  kolejnym 
etapem w formacji seminaryjnej jest 
diakonat,  czyli  pierwszy  stopień 
sakramentu święceń. Wtedy to ślu-
buje się posłuszeństwo Biskupowi, 
celibat oraz codzienne odmawianie 
Liturgii Godzin.

NA drOdze dO kAPŁAńSTWA
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reNOWAcJA WiTrAży
Pracom  konserwator-

skim, jak do tej pory, zo-
stało  poddanych  pięć 
okien.  Dwa w  prezbite-
rium  oraz  trzy  w  nawie 
głównej.  Prace  obejmo-
wały  demontaż  każdej 
z  kwater  i  przewiezienie 
ich  do  pracowni  w  celu 
poddania dokładnej ana-
lizie  oraz  konserwacji. 
Niezwykle ważny był do-
bór odpowiedniego szkła, 
aby ewentualne wymiany 
uszkodzonych  szkieł  nie 
wyróżniały się. Ważny był 
nie tylko kolor, ale również 
faktura, ponieważ dekora-
cyjność tych witraży w du-
żej mierze opiera się na 
nieregularnych  liniach 
wydobytych poprzez od-
powiednie nałożenie  far-
by  witrażowej.  Te  linie, 
kropki,  plamki mogą  się 
wydawać  czymś  mało 
estetycznym  czy  wręcz 

niepasującym do miejsca, 
jakim  jest  kościół,  ale 
w  rzeczywistości  to wła-
śnie one dodają szlachet-
ności  całemu witrażowi 
i wzbogacają poszczegól-
ne symbole. Artysta (i  to 
nie  byle,  jaki  bo  znany 
i poważany w owym cza-
sie  Richard  Süßmuth) 
celowo tak nakładał farbę, 
aby wydobyć i podkreślić 
naturalną  fakturę  szkła. 
Dzisiejsze próby uzyska-
nia  podobnego  efektu 
zajęły  nam wiele  czasu 
i wymagały wielu prób, ale 
udało  się  wypracować 
w końcu pewien zbliżony 
efekt. Konserwacji zosta-
ło poddane nie tylko szkło, 
ale również stalowe ramy. 
Witraże  zyskały  również 
nowy   o łów,   zos ta ł y 
uszczelnione i zabezpie-
czone podwójnym pakie-
tem szkła od, zewnątrz co 
zapewne najbardziej bę-
dzie  odczuwane  zimą. 
Dzięki  tym  zabiegom 
mogą  nie  tylko  cieszyć 
oko  odzyskanym  bla-
skiem, ale również chro-
nią  wnętrze  świątyni 
przed  dostawaniem  się 
wilgoci wpływającej  nie-
korzystnie na wewnętrzny 
mikroklimat.



„Głos św. Mikołaja”, nr 8(10), sierpień 20176

Michałowa poleca

Składniki:
• 0,5 kg mąki pszennej
• 5 łyżek mąki krupczatki
• 25 dkg białego sera (dwukrotnie 
zmielony lub gotowy z wiaderka)
• 1-2 jaja
• szczypta soli
• 1 łyżka prawdziwego masła 
• 0,5 kg śliwek

Szybkie serowe knedle ze śliwkami
Przygotowanie:
Ser, obie mąki, całe jaja, miękkie masło i sól połączyć razem w misce, a następnie zagnieść 
ciasto. Odstawić na 15 min.
W tym czasie umyć, osuszyć i wypestkować śliwki. Z serowego ciasta uformować wałek i po-
kroić na kawałki. Delikatnie spłaszczyć kształtując małe placuszki. Na środek każdego pla-
cuszka położyć wydrylowaną śliwkę i zlepić dokładnie brzegi formując kulki. Surowe knedle 
wrzucać do gotującej, lekko osolonej wody i gotować ok. 7-8 min.
Ugotowane knedle polać rozpuszczonym masłem i posypać cukrem (najlepiej trzcinowym).

Smacznego!

rodzinny dramat – kain i Abel
Pierwsza księga Biblii  rozpoczyna się historią ro-

dziny Adama i Ewy, kończy zaś historią rodziny Jaku-
ba i jego synów. Uważna lektura Księgi Rodzaju po-
zwoli nam dostrzec, że nie jest to przypadek. Pierwsza 
rodzina  została  dotknięta  tragedią  bratobójstwa, 
w drugiej zamierzone bratobójstwo zostaje zaniecha-
ne,  a  głęboki  kryzys  przezwyciężony. Aby  jednak 
upadek Kaina nie był powtarzany w  innych pokole-
niach, warto poznać reguły, które prowadzą do budo-
wania prawdziwych relacji.
Po grzechu pierworodnym nic nie  jest oczywiste. 

Relacje rodziców i dzieci zostają zatrute jadem węża, 
który może doprowadzić do zakażania całego organi-
zmu,  jakim  jest  rodzina. Odtrutką  jest  słowo Boże, 
które oczyszcza rany i leczy chore serca. Uzdrowienie 
dokonuje  się  jednak na drodze wewnętrznej  pracy, 
która wymaga z jednej strony zrozumienia popełnio-
nego zła, a z drugiej wyzbycia się mentalności ofiary. 
Pan Bóg ukazuje się jako Ten, który nam towarzyszy, 
prowadząc  nas  ku  pełnej wolności. Nie  obiera On 
jednak drogi na skróty, ale wyznacza ścieżki, na któ-
rych  nie  unikniemy  trudnych  spotkań.  Zło  zostaje 
przezwyciężone na drodze konfrontacji – zmierzenia 
się z nim twarzą w twarz, a nie ucieczki czy zapomnie-
nia. Spójrzmy zatem na  rodzinę Adama  i Ewy, aby 
zrozumieć, co mogło pchnąć Kaina do podniesienia 
ręki na Abla.

zAkŁócONA HArMONiA
Grzech pierwszych rodziców polegał na nieuznaniu 

granic, które ustanowił Bóg. Spryt węża sprawił, że 
Adam i Ewa zamiast cieszyć się obfitością owoców 
rajskiego ogrodu, skupili się na tym jednym, który był 
zakazany. Stał  się  on  przedmiotem  ich  pożądania, 
ponieważ  jego posiadanie,  jak kłamliwie wmówił  im 
wąż, oznaczało zdobycie władzy nad wszystkim. We-
dług narracji węża Bóg nie jest Ojcem, który powierzył 
swoim dzieciom pieczę nad rajskim ogrodem, ale ry-
walem, zazdrosnym o swoje dobra. Logika daru zosta-
ła zastąpiona logiką posiadania. Boży zakaz nie jest 
nigdy torturą dla naszej wolności, ale jej warunkiem. 
Ustanawiając granice, Bóg nakreśla reguły  życia.

Prawdziwa relacja rodzi się z poszanowania granic, 
jakie stawia przede mną druga osoba. Nie mogę być 
intruzem, który depcze wolność drugiego o uzurpuje 
sobie prawo decydowania o jego życiu. Takie postę-
powanie jest zaprzeczeniem relacji, stąd musi prowa-
dzić  do  jej  końca. Można  zatem  postrzegać Boży 
zakaz jako ostrzeżenie przed fałszywym budowaniem 
relacji:  „A  tak  przykazał  Pan  Bóg  człowiekowi: 
«Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać 
do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno 
ci  jeść,  bo  gdy  z  niego  spożyjesz,  niechybnie 
umrzesz»”.
To ograniczenie, pewien brak, nie jest więc zane-

gowaniem mojej wolności, ale stanowi jej konieczny 
warunek.  Przekreślając  marzenia  o  posiadaniu 
wszystkiego, mogę otworzyć się na drugiego człowie-
ka i uczynić z braku źródło prawdziwej relacji. To, co 
posiada  drugi,  nie  jest  dla mnie  zagrożeniem,  ale 
możliwym darem. W relacji z Bogiem czy z bliźnim 
liczy się logika daru, tzn. miłości, której jest obca chęć 
posiadania drugiego na własność.
Zaraz  po  stworzeniu  pierwsi  rodzice  potrafili  żyć 

według  tej  logiki.  Świadczą o  tym  słowa:  „Chociaż 
mężczyzna i jego żona byli nadzy, nie odczuwali wo-
bec  siebie wstydu”. Wstyd,  który  zwykle  rodzi  się 
z poczucia jakiegoś braku, nie jest tutaj obecny. Na-
gość, która ujawnia różnicę ciał i jest znakiem naszej 
niewystarczalności,  jest  tutaj  pozytywnym brakiem. 
Nie stoi ona na przeszkodzie do harmonijnego współ-
życia między dwiema osobami.
Adam i Ewa postrzegali swoją skończoność nie jako 

powód do  frustracji, ale do radosnego dzielenia się 
wzajemnie swoim życiem. Dopiero po grzechu  pierwsi 
rodzice postrzegają swoją nagość w sposób  negatywny, 
tzn. wiąże się ona z lękiem bycia nieposzanowanym 
w swojej intymności. Pierwotna różnica ciał nie podle-
ga już logice daru, ale posiadania. Uszycie ubrań jest 
jednym z remediów, jakie Bóg stosuje, aby ochronić 
człowieka przed drapieżną logiką posiadania. Skaże-
ni grzechem Adam i Ewa stają się rodzicami. Nie jest 
trudno przewidzieć, że zachwiana harmonia ich współ-
życia odciśnie się negatywnie również na potomstwie.
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PiĘkNy kAiN, PrzeciĘTNy ABeL
Kain  jest synem pierworodnym. Ewa widzi w nim 

mężczyznę,  którego  otrzymała  od Pana. Narodzin 
drugiego syna nie przyjmuje już z takim samym za-
chwytem. Znaczące jest imię, które mu nadaje: w ję-
zyku hebrajskim „habel” oznacza „dym”. Sekwencja 
„pierwszy i drugi syn” odzwierciedla nie tylko porządek 
chronologiczny, ale jest także wskaźnikiem preferen-
cji: Kain jest piękny, Abel jest przeciętny. Na grzech 
Kaina należy więc spojrzeć z szerszej perspektywy. 
U jego źródeł stoją zapewne trudne relacje rodzinne 
– małżonkowie zranieni pierworodnym grzechem nie 
potrafili  utrzymać  pierwotnej  harmonii  współżycia. 
Wstyd, brak zaufania, poczucie winy musiały odcisnąć 
się na psychice każdego z członków rodziny, skutku-
jąc relacjami skażonymi przez jad węża. Kain nie jest 
zwykłym egoistą, zazdrosnym o młodszego brata, ale 
pierworodnym, na którym ciąży brzemię preferencji.
Może się wydawać, że dwaj bracia tworzą dosko-

nały tandem: jeden jest rolnikiem, drugi pasterzem, 
Ich zajęcia odpowiadają Bożemu poleceniu uprawia-
nia ziemi i panowania nad zwierzętami. Różnica zajęć 
powinna się przyczynić do naturalnej wymiany między 
nimi, a nie współzawodnictwa. Relacja powinna mieć 
charakter komplementarny. Niestety, tak się nie dzie-
je. Kiedy ofiarowują owoce swojej pracy Bogu, Abel 
jest wysłuchany,  Kain  nie. Taka  sytuacja wstrząsa 
porządkiem Kaina: po raz pierwszy to nie on jest naj-
lepszy. W jego sercu rodzi się zazdrość, która skończy 
się  dramatem. W  tym miejscu warto  zauważyć,  że 
historia  zostaje  nam przedstawiona oczyma Kaina. 
Nie wiemy, jakie są myśli Abla, jaka była jego postawa 
względem starszego brata. Jest  to niewątpliwie za-
mierzony zabieg Autora.

TrUciNA zAzdrOŚci
Każda relacja nosi w sobie piętno niedoskonałości, 

która przyjmuje często formę zazdrości. Kiedy widzi-
my, że drugi posiada lepszą posadę, ma więcej talen-
tów, pieniędzy, jest ładniejszy, inteligentniejszy, kieł-
kuje w nas zazdrość. Każdy z nas ma swojego Abla, 
który przestaje być bratem, a staje się przeciwnikiem. 
Reakcja jest spontaniczna, od zazdrości przechodzi 
się do gniewu, buntu. Jednak samo przeżywanie ta-
kie– potępionym. Pan Bóg zaprasza Kaina, aby się 
zastanowił nad sobą: „Dlaczego jesteś smutny i dla-
czego twarz twoja jest ponura? Przecież gdybyś po-
stępował dobrze, miałbyś twarz pogodną; jeżeli zaś 
nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót 
i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim pano-
wać”. Pan Bóg wskazuje Kainowi możliwość pozytyw-
nego rozwiązania  jego wewnętrznego konfliktu. Za-
zdrość może  być  przezwyciężona Warunkiem  jest 
jednak zapanowanie nad grzechem, który leży u wrót 
naszego serca niczym bestia, gotowa w każdym mo-
mencie  do ataku. W  ten  sposób  zostaje wskazana 
droga  przezwyciężenia  kryzysu:  nie  negacja,  ale 
konfrontacja. Nie można wyprzeć swoich uczuć, na-
leży  je uznać  i ukierunkować na pozytywne ścieżki 

działania. Pan Bóg zapewnia Kaina, że ma ku temu 
siły i możliwości. Ma porzucić swoje fałszywe wyobra-
żenie  o  sobie  i  stać  się  pasterzem  swojej własnej 
duszy, broniąc jej przed napaścią dzikich zwierząt.
Aby zrozumieć, jakie działanie należy podjąć, trze-

ba najpierw zastanowić się nad istotą zazdrości. Jest 
to choroba, która objawia się cierpieniem z powodu 
dobra, które posiada drugi, i radością z dobra, które 
posiada się wyłącznie dla siebie. Lekarstwem na tę 
chorobę jest więc bezinteresowna radość z wszelkie-
go dobra. Mamy nauczyć się dostrzegać, że dobro 
drugiego jest moim dobrem. Szczęście mojego brata 
nie  jest dla mnie zagrożeniem, ale okazją doświad-
czenia prawdziwej komunii.

GrzecH BrATOBóJSTWA
Niestety, Kain wybiera drogę negacji, ściągając na 

siebie przekleństwo: „Cóżeś uczynił? Krew brata twe-
go  głośno woła  ku Mnie  z  ziemi!  Bądź więc  teraz 
przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby 
wchłonąć  krew brata  twego,  przelaną przez  ciebie. 
Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej 
plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!”. Te 
surowe słowa nie są złorzeczeniem ze strony Boga, 
ale opisem realnego stanu bratobójcy i konsekwencji 
dokonanej zbrodni.
Warto zauważyć, że Kain  jest w Biblii pierwszym 

człowiekiem, na którego spada przekleństwo, Adam 
i Ewa nie zostali przeklęci za swój grzech. Znakiem 
przekleństwa jest nieurodzajność gleby życie tułacze. 
Kain nigdzie się nie odnajdzie, ponieważ obrał drogę 
wykluczenia, a nie komunii. Nie można odnaleźć i sa-
memu niż drugi człowiek. To dzięki bratu odnajduję 
moją  tożsamość  i  uczę  się  zamieszkiwać  ziemię 
w pokoju  i  szczęściu. Porzucenie  tej  drogi  skazuje 
mnie na tułaczkę, staje się moim przekleństwem, bo 
nic nie jest w stanie nasycić wewnętrznej pustki, któ-
ra rodzi się po śmierci brata. Sytuacja Kaina nie jest 
jednak przesądzona. Bóg lituje się nad nim i daje mu 
znamię, które ma go chronić przed śmiercią.

MiŁOSierdzie BOże WiĘkSze 
Od GrzecHU

Bóg nie porzuca swojego stworzenia, ale rozpoczy-
na z nim wspólną tułaczkę, aby doprowadzić go do 
utraconego domu. Tym domem będzie umiejętność 
zamieszkiwania  ziemi  razem  z  innymi.  Życiodajny 
ogród nie jest niczym innym, jak wspólnotą, w której 
każdy czuje się bratem drugiego i dzieckiem jedynego 
Ojca. Pełna realizacja takiego życia dokona się po-
przez misterium paschalne Jezusa, kiedy krew Nie-
winnego  zainauguruje  nowe  Królestwo.  Historia 
zbawienia jest jednak bogata w różne opowiadania, 
które ukazały,  że wspólnota braterstwa może prze-
trwać trudne momenty i nie ulec zniszczeniu. Przykła-
dem takiego opowiadania  jest historia Józefa i  jego 
braci, która zamyka pierwszą księgę Biblii.
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Słowo na XVIII Niedzielę – Przemienienie Pańskie, 6 sierpnia
Jaśniejący Mesjasz, nadprzyrodzone wizje, podróżujący w czasie bohaterowie z przeszłości i głos 

przemawiający z obłoku – przemienienie Jezusa jest zdecydowanie jedną z najbardziej wstrząsających 
scen w całej Ewangelii. Znamy dobrze tę historię – Jezus bierze Piotra, Jakuba i Jana na wysoką górę, 
gdzie przemienia się na ich oczach.
Tak często traktujemy pogłębianie wiary jako coś, co jest po prostu naszym obowiązkiem. Mówimy: 

„Powinienem być lepszy i bardziej wyrozumiały dla innych, powinienem częściej chodzić na Mszę”. I jest 
to do pewnego stopnia prawda. Wzrastanie w wierze wymaga od nas zmiany myślenia  i postępowania. 
Ale jest to tylko jedna strona medalu.
Druga strona to Bóg i Jego łaska, która jest w stanie poruszać góry. Na Górze Przemienienia Jezus, 

Syn Boga, ukazał uczniom przebłysk swojej chwały, aby umocnić ich przed zbliżającą się Męką. Chciał 
pomóc im we wzrastaniu w wierze – a dziś chce pomóc także nam.
Mistycy Kościoła, tacy jak św. Bernard z Clairvaux, św. Katarzyna ze Sieny czy św. Teresa z Avili, 

uświadamiają nam, że w obliczu nawet najsłabszego przebłysku chwały Bożej ludzkie słowa zawodzą. 
Tak jak Piotr na górze Tabor, próbując opisać, czym jest przebywanie w Bożej obecności,  wypowiadamy 
z przejęciem słowa, które jednak okazują się zwykłym bełkotem. I nie ma w tym nic dziwnego. O wiele 
bardziej niż słowa przemówią do innych nasze czyny – świadectwo naszego pokoju i naszej radości.
Zatrzymaj się więc dziś nad tą wspaniałą tajemnicą światła. Wyobraź sobie przemienionego Jezusa, 

który staje przed tobą. Wpatruj się w Jego miłość, majestat i miłosierdzie. Pozwól, by uświadomił ci, że 
wiara nie polega tylko na tym, że ty robisz to, co do ciebie należy, ale że On wciąż wspiera cię swoją 
łaską i objawia ci swoją miłość. Taka świadomość jest w stanie zmiękczyć nawet najtwardsze serce. 
„Jezu, ukaż mi swoją chwałę”.

Kiedy car Aleksander II wizytował 
Korpus Kadetów w Petersburgu, na 
pokazie  wojskowym  wpadł  mu 
w oko żwawy, bystry chłopak. „Ten 
to będzie wojak” – pomyślał Jego 
Wysokość Imperator Rosji i odzna-
czył  jedenastoletniego wówczas 
Adasia Chmielowskiego orderem. 
Oszołomiony  dzieciak  pognał  do 
krawca, rzucił mundurek i rozkazał: 
„Pagony, przyszywać pagony, Naj-
jaśniejszy Pan kazał!”.

POczĄTki
W dniu  20  sierpnia  1845  roku, 

w Igołomi pod Krakowem, w rodzi-
nie Wojciecha  Chmielowskiego 
i Józefy z Borzysławskich przycho-
dzi  na  świat  pierworodny  syn, 
Adam. Chmielowscy  są  zubożałą 

rodziną  szlachecką,  pieczętującą 
się  herbem  Jastrzębiec. Rodzice 
Adama przenieśli się rok wcześniej 
spod Warszawy do Igołomi, gdzie 
Wojciech  Chmielowski  otrzymał 
posadę naczelnika Komory Celnej. 
Gdy Adam ma  osiem  lat  ojciec 
umiera  i  cały  ciężar  utrzymania 
rodziny i wychowania czwórki dzie-
ci spada na matkę. Dziesięcioletni 
Adam opuszcza  po  raz  pierwszy 
dom – dzięki  rządowemu stypen-
dium rozpoczyna naukę w Korpusie 
Kadetów w Petersburgu. Jest zafa-
scynowany światem, w który wkra-
cza. Kiedy jednak matka orientuje 
się,  że syn może ulec  rusyfikacji, 
nie  pozwala  na  jego  powrót  po 
wakacjach do Petersburga. Zacho-
wanie polskości  jest dla niej waż-

niejsze niż szanse na karierę syna. 
Po  przeprowadzce do Warszawy 
Adam zostaje uczniem tamtejszego 
Gimnazjum Realnego. Rok później 
umiera matka,  co  czternastoletni 
wówczas Adam odczuwa bardzo 
boleśnie. Opiekę nad osieroconymi 
dziećmi  bierze  na  siebie  siostra 
ojca,  Petronela  Chmielowska. 
W 1861 roku Adam podejmuje na-
ukę w  Instytucie Politechnicznym 
i  Rolniczo-Leśnym w Puławach. 
Zaprzyjaźnia się tam z Maksymilia-
nem Gierymskim,  późniejszym 
wielkim malarzem.

POWSTANiec
Kiedy naród wystąpił przeciwko 

carowi, osiemnastoletni Adam wraz 
z  siedemnastoletnim Maksymilia-
nem porzucają  szkołę,  by przyłą-
czyć się do  rozgorzałego właśnie 
powstania  styczniowego. Rozpo-
czyna  się  życie  pełne  niebezpie-
czeństw, potyczek i bitew, nagłych 
ucieczek  i  wyczerpujących  prze-
marszów. Adama widzimy najpierw 
w oddziale Leona Frankowskiego, 
który napada na pocztę  rosyjską, 

BrAT ALBerT – Wybrać to, co najważniejsze
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a  potem  w  walce  z  Kozakami 
w Słupczy; wtedy to dowódca zo-
staje pojmany i skazany na śmierć, 
a  niedobitki  przedostają  się  do 
oddziału  kawalerii  pod  dowódz-
twem francuskiego oficera o nazwi-
sku Rochebrun.
W marcu 1863 roku w bitwie pod 

Grochowiskami  powstańcy  pono-
szą  klęskę  i  zostają  internowani 
przez Austriaków. W śród nich jest 
także Adam Chmielowski,  który 
wkrótce ucieka  z  obozu  i  dostaje 
się  pod  komendę płk. Chmieleń-
skiego,  stacjonującego w Kielec-
kiem. Wszyscy żyją w nieustającym 
napięciu,  a  codzienność przynosi 
zaskakujące  sytuacje.  Pewnego 
razu zdarzyło się, że większe nie-
bezpieczeństwo niż ze strony Ro-
sjan groziło Adamowi z rąk rozsier-
dzonego dowódcy, który oceniając 
jego zachowanie jako niesubordy-
nację,  złapał  za  rewolwer,  by  go 
zastrzelić.  Broń  jednak  uwięzła 
w skórzanej pochwie i nim pułkow-
nik  ją wyciągnął, Adamowi  udało 
się wyjaśnić nieporozumienie.
Osiem dni później, podczas bitwy 

z Moskalami pod Mełchowem, mło-
dy Chmielowski, już jako podoficer, 
zostaje ciężko  ranny – zabłąkany 
granat  rozrywa  konia,  na  którym 
jedzie, a jego wyrzuca w powietrze 
ze zmiażdżoną lewą nogą. Lekarz 
połowy podejmuje decyzję o ampu-
tacji, która odbywa się bez żadnych 
środków  znieczulających  – w  jej 
trakcie ranny połyka cygaro.
Zagrożony represjami po upadku 

powstania, Adam  Chmielowski 
udaje  się  do Paryża. Tam,  dzięki 
pomocy Komitetu Polsko-Francu-
skiego,  sprawia  sobie  protezę, 
która jest tak dobra, że będzie mógł 
w  przyszłości  ślizgać  się  na  łyż-
wach.

MALArz
W 1865 roku, po ogłoszeniu czę-

ściowej amnestii, wraca do Warsza-
wy i zaczyna studia w Szkole Ry-
sunków. Rok później, po zamknię-
ciu  szkoły  przez  carskie władze, 
podejmuje  studia  inżynierskie 

w Gandawie,  ale  ich  nie  kończy. 
Potem jedzie do Monachium, gdzie 
żyje i tworzy cała kolonia polskich 
malarzy. W maju 1870 roku Adam 
Chmielowski  zostaje wpisany  na 
listę  studentów słynnej monachij-
skiej Akademii  Sztuk  Pięknych. 
Pochłania go malowanie, intensyw-
nie się uczy, niewątpliwie ma talent. 
Bierze  też  czynny udział w  życiu 
polonii  artystycznej,  u  boku  tak 
słynnych malarzy,  jak Gierymscy, 
Leon Wyczółkowski czy Józef Cheł-
moński.  Swoje  obrazy wystawia 
w Krakowie i w Warszawie. Naresz-
cie wydaje  się,  że  jest  na  swoim 
miejscu  –  w  1874  roku  kończy 
studia, w  kolejnych  latach  sporo 
maluje  i wystawia.  Znany  jest  ze 
swojej  życzliwej,  chrześcijańskiej 
postawy wobec innych. Sztuka dla 
niego to droga poszukiwania praw-
dy.  Czy można  połączyć  służbę 
sztuce i Bogu? Adam Chmielowski 
kieruje się w stronę malarstwa reli-
gijnego. W 1879 roku maluje nie-
zwykle przejmujący obraz, przed-
stawiający wyszydzonego Jezusa. 
„Ecce homo” wciąż porusza.

dUcHOWA cieMNOŚĆ
Wkrótce malowanie przestaje mu 

wystarczać  i  we wrześniu  1880 
roku wstępuje  do nowicjatu  jezu-
itów w Starej Wsi. Jednak już pół 
roku później  ujawnia  się  „niebez-
pieczna  choroba”,  jak  zapisano 
w  kronikach  zakonnych. Adam 
Chmielowski przeżywa załamanie 
duchowe, cierpi na głęboką depre-
sję, trafia do szpitala. Z powodu jej 
ostrego przebiegu zostaje oddalony 
z zakonu. Przyjaciel, który odwie-
dzał go regularnie w zakładzie dla 
obłąkanych, zanotował, że Chmie-
lowski siedział całymi godzinami na 
stołku malarskim z księgą na kola-
nach, czytał, nie odrywając oczu, 
nie reagował na żaden ruch. Cho-
rym zaopiekował się brat Stanisław, 
który wziął go do siebie. Odwiedza-
jąca  go wówczas  siostra Teresa 
Małgorzata,  karmelitanka  bosa, 
córka  Lucjana  Siemieńskiego, 
wspominała, że zastawała go po-

grążonego w smutku, nieprzyjmu-
jącego pokarmu ani napoju, zanu-
rzonego w wewnętrznym cierpie-
niu. Wszelkie  sposoby wyprowa-
dzenia  go  z  takiego  stanu  były 
daremne: nie ruszał się z domu, nie 
mógł  przekroczyć progu miejsco-
wego kościoła. Tak było aż do dnia, 
w którym stał się świadkiem rozmo-
wy swego brata z księdzem o Miło-
sierdziu Bożym. Przysłuchiwał się 
jej,  siedząc  spokojnie w  pokoju. 
Nagle poderwał się, kazał osiodłać 
konia  i mimo zmroku popędził na 
probostwo. Wyspowiadał się i po-
wrócił odmieniony. Już nigdy więcej 
nie popadł w podobny stan.

BrAT zAkONNy
Znowu maluje, zwłaszcza piękne 

pejzaże, jednak już wie, że to nie 
jest jego droga. Pod wpływem ks. 
Leona  Pogorzelskiego  staje  się 
członkiem Trzeciego Zakonu Fran-
ciszkańskiego i jego gorliwym pro-
pagatorem na Podolu. Ta  aktyw-
ność wydaje  się  podejrzana  car-
skim władzom i Chmielowski musi 
opuścić teren Imperium Rosyjskie-
go. Udaje  się  do Krakowa,  gdzie 
w  sierpniu  1887  roku, w  kaplicy 
loretańskiej  ojców  kapucynów, 
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Słowo na XIX Niedziela zwykłą, 13 sierpnia
Czy widziałeś kiedyś, jak małe dziecko uczy się chodzić? Stawia kilka chwiejnych kroczków i prze-

wraca się na podłogę. Z pewnością przeżylibyśmy spory szok, widząc, jak matka czy ojciec krzyczą na 
nie za to, że upadło. Rodzice tak nie postępują. Z uśmiechem pochylają się nad dzieckiem, podnoszą 
je, przytulają i zachęcają do kolejnych prób.
Mając w pamięci ten obraz, spróbujmy zrozumieć słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. On kocha 

swoich uczniów -jak rodzice kochają uczące się chodzić dziecko. Kocha Piotra, który dzielnie usiłuje 
iść do Niego po falach. Wie, że Piotr stawia właśnie ważny krok na drodze do mocnej, dojrzałej wiary. 
Czuwa nad nim, gotów pomóc, gdy tylko Piotr będzie tego potrzebował. Wie też, że jego zachwianie 
spowodowane zwątpieniem to jeszcze nie koniec historii. Nie jest to żadna klęska, ale z pewnością 
milowy krok na drodze ucznia Chrystusa. Piotr może i okazał się „człowiekiem małej wiary”, ale zdecy-
dowanie miał wiarę!
Jezus patrzy z miłością  także na nasze próby naśladowania Go. Cieszy się naszymi sukcesami 

i wyciąga do nas rękę, gdy upadamy. Szybko przychodzi nam z pomocą, kiedy stawiamy fałszywy krok 
lub zaczynamy wątpić. Wie, że każdy kolejny krok przybliża nas do dojrzałej wiary.
Spróbuj dziś, jak Piotr, postawić kolejny krok w wierze. Prawdopodobnie nie będzie to przechadzka 

po najbliższym jeziorze, ale z pewnością znajdziesz wiele innych możliwości. Przypomnij sobie coś, co 
ostatnio często przychodzi ci na myśl. Jeśli, na przykład, od jakiegoś czasu myślisz o tym, by pomagać 
potrzebującym – idź i zrób to. Rozejrzyj się wokół. Może twoja samotna sąsiadka potrzebuje pomocy 
albo choćby towarzystwa? Po prostu odwiedź ją. Chcesz pomagać ubogim? Zgłoś się do parafialnej 
grupy charytatywnej lub fundacji wydającej posiłki bezdomnym.
A może czujesz, że Bóg wzywa cię do tego, byś o Nim mówił innym, dając świadectwo swojej wiary? 

Nie musisz od razu robić  tego w sposób doskonały. Po prostu postaw pierwszy krok. Jezus będzie 
z tobą, gotów cię podnieść, jeśli się potkniesz.
Możesz być zaskoczony tym, jak bardzo podjęcie działania w odpowiedzi na Boże wezwanie umoc-

ni twoją „małą wiarę” i przybliży cię do Jezusa.
„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że patrzysz na mnie z miłością. Pomóż mi dziś odważnie postawić nowy 

krok w wierze. Ufam, że będziesz ze mną”.

przywdziewa szary habit i zmienia 
imię  na Albert.  Rok  później,  25 
sierpnia  1888  roku,  składa  śluby 
zakonne  na  ręce  biskupa Albina 
Dunajewskiego.
Mimo woli  staje  się w  tym mo-

mencie  założycielem  zakonu  – 
dzień  ten  jest  uważany  za  datę 
założenia  albertynów  –  Zgroma-
dzenia Braci Albertynów Trzeciego 
Zakonu  Regularnego  Świętego 
Franciszka Serafickiego Posługu-
jącego Ubogim. W tym samym roku 
przejmuje  od magistratu  krakow-
skiego prawo i obowiązek opieko-
wania  się  ogrzewalnią miejską  – 
noclegownią  dla  nędzarzy.  15 
stycznia  1891  roku  odbywa  się 
uroczystość obłóczyn pierwszych 
siedmiu albertynek, które zajmują 
się bezdomnymi kobietami z ogrze-
walni żeńskiej. Tę datę uważa się 
za dzień powstania Zgromadzenia 
Sióstr Albertynek  Posługujących 
Ubogim.

Uporczywą  pracą  Brat Albert 
przemienia  ogrzewalnie,  będące 
siedliskiem nędzy, rozpusty i noc-
legownią kryminalistów, w prawdzi-
we schroniska dla biednych, gdzie 
mogli  nie  tylko  znaleźć  nocleg 
i  odpowiednią  pomoc,  ale  także 
nauczyć się fachu i wydobyć z ubó-
stwa.

kWeSTArz
Był  7  grudnia  1888  roku,  gdy 

o bruk krakowski zastukały podko-
wy konia ciągnącego za sobą wó-
zek z bratem kwestarzem. Pojazd 
skierował się na plac Szczepański, 
gdzie stały kramy przekupek. Roz-
miary pierwszej zbiórki zaskoczyły 
nawet  samego  inicjatora,  który 
potem w sprawozdaniu pisemnym 
dziękował „paniom przekupkom ze 
Szczepańskiego placu, które choć 
same  niebogate,  udzielały  nam 
z wielką życzliwością jarzyn”. Kra-
kowianie dorzucali też odzież* tak 
iż  rozpromieniony  kwestarz  zaje-

chał wózkiem na podwórzec pałacu 
arcybiskupiego, aby pokazać swój 
dobytek biskupowi Albinowi Duna-
jewskiemu. Gdy Adam Chmielowski 
pojawił się w szarym habicie kwe-
starza na ulicach Krakowa, wielu 
myślało że ten wydelikacony esteta 
udaje; był przecież artystą. Kiedy 
jednak  stało  się  jasne,  że  oddał 
duszę  Bogu  i  ubogim, wielu  nie 
mogło mu tego wybaczyć. Pewna 
malarka czyniła mu wyrzuty:  „Jak 
mógł  Brat  porzucić malarstwo?”. 
Zakonnik miał  jej  odpowiedzieć: 
„Gdybym miał dwie dusze, to bym 
jedną z nich malował, a drugą robił 
wszystko inne, ale skoro mam tylko 
jedną,  trzeba  było wybrać  to,  co 
najważniejsze”.
Mimo problemów żołądkowych 

jadał ze wspólnego kotła – to samo, 
co podopieczni. Odwiedził go kie-
dyś pewien bernardyn i przestrzegł: 
„Nie wytrzymacie długo na tak lichej 
strawie”. Na to Brat Albert odparł: 
„Mój Ojcze, inaczej być nie może, 
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bo gdybyśmy jadali co innego ani-
żeli  nasi  bezdomni,  przestaliby 
wierzyć temu, co mówimy, i zaczę-
liby przypuszczać, że spekulujemy 
na  ich  biedzie,  by  sobie  samym 
dogodzić”.
Niektórzy  bracia  nie wytrzymy-

wali  takiej  ascezy,  niejeden  też 
narzekał na władze miejskie, że nie 
pomagają. Gdy któryś z braci uty-
skiwał,  że magistrat  nie wypłaca 
zasiłków,  Brat Albert  stanowczo 
uciął: „Nie magistrat nas prosił o to, 
żebyśmy pracowali w ogrzewalni, 
ale myśmy magistrat prosili, żeby 
nam zechcieli zezwolić w ogrzewal-
ni pracować. Tak jak brat my mówić 
nie możemy.”
Mijają kolejne  lata życia w bie-

dzie,  uporczywego  zabiegania 
o środki na utrzymanie podopiecz-
nych,  nieustającego  wysi łku 
i szczerej troski o ubogich, w któ-
rych Brat Albert widzi samego Je-
zusa. Są to jednocześnie lata ufnej 
modlitwy  i  prowadzenia  ludzi  do 
Boga.  Przybywa współpracowni-
ków, w Tatrach powstają samotnie 
jako miejsca duchowego wzrostu.
Pochłonięty służbą Bogu w ubo-

gich, Chmielowski nie przestaje być 
patriotą. Wybuch I wojny światowej 

przyjmuje, jak wielu Polaków, z na-
dzieją, że przyniesie ona odrodze-
nie Ojczyźnie.
Od 1915 roku Brat Albert coraz 

poważniej  choruje. We wrześniu 
zostaje dotknięty częściowym pa-
raliżem. Nie oszczędza się jednak, 
nadal służy najuboższym. Umiera 
25  grudnia  1916  roku  o  godzinie 
12.00,  gdy  dzwony  biją  na Anioł 
Pański.

ŚWiĘTy
Zgłaszali  się  do  Brata Alberta 

wszyscy, bo nędza ludzka nie zna-
ła  granic:  chrześcijanie  i  Żydzi, 
Polacy i obcy. Jego dobroć, a także 
rozmach podjętych działań wpra-
wiały  w  zdumienie.  Brat Albert 
zorganizował ogrzewalnie, otworzył 
wytwórnię mebli giętych, która przy-
nosiła  dochody,  a  także warsztat 
szewski,  szwalnię  i  piekarnię  na 
potrzeby albertynów  i  podopiecz-
nych.
Gdy  do  ogrzewalni  wchodził 

bezdomny w  łachmanach, mówił: 
„Dajcie mu chleba!”. Nie wypominał 
nikomu, że ten pił czy kradł. Jego 
katecheza  sprowadzała  się  do 
przypominania przykazań i pacie-
rza. Nie szczędził natomiast miłości 

i nie bał się zaufać. Nic więc dziw-
nego,  że wielu  opuszczało alber-
tyńskie  schronisko  jako  porządni 
ludzie. Łącznie założył 20 przytulisk 
dla ubogich.
Gdy umierał, po udzieleniu bło-

gosławieństwa,  rozległ  się  szloch 
otaczających  go  osób. Wtedy  to 
Brat Albert powiedział zdecydowa-
nie:  „Co  tu płakać! Z wolą Boską 
macie  się  zgadzać  i  za wszystko 
Bogu  dziękować! Tak  jest!  Bogu 
trzeba dziękować za chorobę i za 
śmierć, jak ją zsyła. Zmówić trzeba 
„Magnificar”.  I zmówili. Spod  jego 
głowy wyciągnęli  pakę od węgla, 
której  używał  zamiast  poduszki. 
Napisała o nim s. Małgorzata Kacz-
marczyk:  „W odrażających posta-
ciach  włóczęgów widział  okiem 
wiary sponiewieranego Chrystusa 
i  pragnął  otrzeć  Jego  twarz,  jak 
Weronika, podeprzeć Go,  jak Cy-
renejczyk,  towarzyszyć Mu,  jak 
Maria”.  Dlatego  „tam,  gdzie  nie 
poszedłby  żaden  policjant,  tam 
poszedł samotny, bezbronny czło-
wiek o jednej nodze, bez żadnego 
oręża, a jedynie z miłością w sercu 
i z chlebem na otwartej dłoni”.
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Słowo na XX Niedzielę zwykłą, 20 sierpnia
Około 350 roku popularny i wpływowy biskup imieniem Jan Chryzostom wygłosił serię kazań na temat 

sakramentu małżeństwa. Zainspirowany listami św. Pawła, opisywał wiernym piękno małżeństwa i ży-
cia rodzinnego. Nazwał je wspaniałą drogą do świętości. Mówił, że mąż i żona są wezwani do naśla-
dowania Jezusa – do wiernego oddawania wszystkiego, co posiadają, małżonkowi i rodzinie oraz do 
kochania swoich bliskich z takim oddaniem, z jakim Jezus miłuje swój Kościół.
Jan Chryzostom uczył wiernych, że Bóg chce, aby każda rodzina uważała się za „mały Kościół”, 

miejsce święte, gdzie oddaje się cześć Chrystusowi, a każdy członek rodziny jest pociągany do wzra-
stania w świętości. Zachęcał ich, by trwali w czystości małżeńskiej i strzegli wiary swoich dzieci przed 
szkodliwymi wpływami świata. Kazania były tak poruszające, że 1500 lat później ojcowie Soboru Wa-
tykańskiego II wezwali katolików, aby postrzegali swoje rodziny jako „Kościoły domowe”.
Bóg chce, aby każdy nasz dom był Kościołem w miniaturze. Aby był miejscem pokoju, miłości, po-

kornej służby i modlitwy, miejscem, gdzie Jezus jest przyjmowany i czczony.
Opierajmy się więc stanowczo wszelki trendom dążącym do zredukowania naszych domów do miejsc 

konsumpcji czy po prostu w miarę komfortowego życia. Szukajmy sposobów, by znalazło się w nich 
miejsce i czas na wspólną modlitwę – na przykład odmówienie co wieczór dziesiątki Różańca czy prze-
czytanie  rano  któregoś  z  psalmów. Starajmy  się  okazywać  sobie nawzajem miłość poprzez  ciepłe 
słowa i gesty.
Naprawdę nie potrzeba wiele,  aby nasze domy stały  się domami modlitwy. Wystarczy gotowość 

serca, które otwiera się na Boże błogosławieństwo. Wtedy, nawet jeśli zdarzy nam się popełnić błąd, 
wciąż będziemy czynić postępy.
„Panie, naucz nas kochać się nawzajem, jak Ty umiłowałeś swój Kościół”.
odszedł smutny. Chce, abyśmy wiedzieli, że nie  jesteśmy sami na drodze nawrócenia. Mamy nie 

tylko siebie nawzajem, ale także Ducha Świętego za Przewodnika. On ma nam tak wiele do przekaza-
nia i wylewa na nas tak wiele łask. Wymaga to jednak z naszej strony czasu i gotowości trwania przy 
Jezusie, a także cierpliwości, determinacji i zaufania, że On rzeczywiście poprowadzi nas swoją mocą. 
Wymaga wiary, że jeśli Bóg zapoczątkował w nas dobre dzieło, to doprowadzi je do końca.
Nikt z nas nie dotarł  jeszcze do kresu podróży. Podobnie jak bogaty młodzieniec, wciąż jesteśmy 

w drodze i słyszymy Jezusa, który woła: „Pójdź za Mną”. On mówi to do ciebie także teraz. Spójrz Mu 
w oczy – nie dostrzeżesz tam surowości, lecz jedynie miłość. On wie, że jesteś jeszcze w drodze, i za-
chęca cię, byś szedł dalej. Chce prowadzić cię do źródeł pokoju, radości i wolności. Idź więc za Nim 
i nie odchodź.
„Jezu, nie chcę od Ciebie odejść. Ty, Panie, jesteś moim największym skarbem”.

WycieczkA dO HiSzPANii
W czwartek 8 czerwca 2017 

r. uczniowie Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3, wraz z panią 
katechetką Grażyną Gorską, 
wyjechali  na  10-dniową,  inte-
gracyjną wycieczkę do Hiszpa-
nii.  Pierwszy  nocleg mieli  we 
Francji, w przepięknym mieście 
papieskim – Avinion. Tam podzi-
wiali słynny most Pont Saint – 
Benezet, który do dziś  jest  in-
spiracją dla wielu artystów oraz 
XIV wieczny Palais des Papes 
(Pałac Papieski),  siedzibę pa-
pieży a także XII i XIV wieczne 
mury obronne.
Z Avinion udali się do Hiszpa-

nii, do Malgrat de Mar, gdzie byli 
zakwaterowani. Tam korzystali 

z uroków pięknego miasteczka, 
plażowali,  odpoczywali,  upra-
wiali  sporty,  bawili  się  przy 
dźwiękach  hiszpańskich  ryt-
mów. Byli również na wyciecz-
kach w Tossa de Mar, Lloret de 
Mar oraz w Barcelonie. Zwiedzi-
li Stadion Camp Nou, Sagrada 
Familia, Parque Guell,  Paseo 
de  Gracia,  Plac  Hiszpański, 
Wzgórze Monujic-obiekty olim-
pijskie – stadion Olimpijski, port 
Balcelony, Kolumna Kolumba, 
Rambla, Barrio Gotico.
Z Hiszpanii po 5 dniach wy-

ruszyli do Włoch, do San Mauro 
Mare, gdzie przebywali dwa dni. 
Odwiedzili park  rozrywki Mira-
bilandia oraz wodny świat Mira-
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beach. Atrakcji nie było końca, ale przyszedł czas po-
wrotu. Szczęśliwi, wypoczęci, pełni wrażeń wrócili do 
swoich domów nie mogąc się już doczekać kolejnego 
wspólnego wyjazdu.

katechetka Grażyna Gorska
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Słowo na XXI Niedzielę zwykłą, 27 sierpnia
Słysząc, że Jezus zabrania im mówić komukolwiek o tym, że jest Mesjaszem, uczniowie musieli być 

zaskoczeni. Przez cały czas słuchali przecież nauki Jezusa i oglądali budzące podziw cuda. Widzieli, 
jak tłumy ludzi chłonęły każde Jego słowo.
Z pewnością wszyscy ci ludzie zdawali już sobie sprawę, że Jezus był wielkim nauczycielem, proro-

kiem i cudotwórcą. Teraz, gdy wreszcie wyznał Apostołom, kim jest, wydawało się im logiczne, że na-
leży jak najprędzej podzielić się ze wszystkimi tą wspaniałą nowiną. Jednak
Jezus polecił im zachować milczenie. Tu po raz kolejny ujawnia się pewna zaskakująca prawda – idąc 

za Jezusem, musimy nauczyć się myśleć zupełnie inaczej niż dotąd, i to w większości kwestii.
Jezus zabronił uczniom mówić, kim jest, gdyż wiedział, że tłumy będą chciały obwołać Go królem. 

Wiemy zresztą z Ewangelii Jana, że to właśnie wydarzyło się po rozmnożeniu chleba. Jan zaznacza, 
że Jezus natychmiast wycofał się w góry, gdyż wiedział, że ziemskie królowanie nie jest tym, co Ojciec 
dla Niego zamierzył.
Oczywiście Jezus jest naszym Królem. Jednak Jego królestwo nie opiera się na cudach, przypowie-

ściach i aplauzie podekscytowanych tłumów. Jezus nie zdobywał sobie korony poprzez znaki i cuda 
oraz wypowiadanie proroczych słów. Zdobył ją, umierając na krzyżu. To Jego śmierć, a nie cuda, dały 
życie światu.
Jezus nie chciał, by cokolwiek stanęło na przeszkodzie Jego misji, nawet podziw ludzi, których przy-

szedł zbawić. Wiedział, że Jego rolą jest pokornie złożyć siebie w ofierze, a nie wzniecać rewolucję 
polityczną. Był zdecydowany dochować wierności swemu powołaniu.
Prośmy dziś o pokorę i o pragnienie upodobnienia się do Jezusa. Niech nic nie odciągnie nas od 

wezwania, byśmy stawali się miłosierni, jak Ojciec nasz jest miłosierny.
„Panie, chcę być do Ciebie podobny. Daj mi serce pokorne, zdolne do miłości i służby”.

ŚWiĘTy MieSiĄcA – św. MAkSyMiLiAN kOLBe
Św. MAKSYMILIAN MARIA KOL-

BE urodził  się  8  stycznia  1894  r. 
w Zduńskiej Woli, niedaleko Łodzi 
w  środkowej Polsce. Ochrzczony 
tego  samego  dnia  otrzymał  imię 
Rajmund. Rodzina jego przeniosła 
się następnie do Pabianic. Wzra-
stając w chrześcijańskiej atmosfe-
rze rodzinnego domu ukończył tam 
Rajmund szkołę powszechną i roz-
począł  naukę w  szkole  średniej. 
W Pabianicach  również  usłyszał 
pierwsze głosy zakonnego i kapłań-
skiego  powołania.  Tu  również 
uświadomił sobie ów dar, jaki stał 
się natchnieniem na całe jego życie 
– miłość szczególną do Matki Naj-
świętszej.
W 1907 r. trzynastoletni Rajmund 

wstąpił  do Małego  Seminarium 
Duchownego OO. Franciszkanów 
we Lwowie. Ukończył tu gimnazjum 
i uświadomił sobie w pełni powoła-
nie  do  zakonu  św.  Franciszka, 
które zrealizował prosząc o przyję-
cie do nowicjatu OO. Franciszka-
nów (Bracia Mniejsi Konwentualni). 
Nowicjat  rozpoczął  4  września 

1910  r.  otrzymując  równocześnie 
zakonne imię Maksymilian. Pierw-
sze śluby zakonne złożył 5 wrze-
śnia 1911 r.
Lata 1912-1919 spędził św. Mak-

symilian w Międzynarodowym Ko-
legium 00. Franciszkanów w Rzy-
mie. Tu przygotował się do kapłań-
stwa  i w Stolicy  chrześcijaństwa 
dopełnił  swojej  franciszkańskiej 
formacji. U przełożonych zasłużył 
w okresie  swego pobytu w Kole-
gium  na  zaufanie. Współbracia 
podziwiali jego gorliwość zakonną. 
Wszyscy  obserwowali  prawdziwą 
świętość. W dniu 1 listopada 1914 r. 
złożył  uroczyste wieczyste  śluby 
zakonne. W 1915 r. otrzymał dok-
torat z filozofii, a w 1919 z teologii. 
Święcenia  kapłańskie  otrzymał 
28 kwietnia 1918 r.
Postawa św. Maksymiliana wy-

rastała  z  działa nia  łaski  Bożej 
w jego duszy, niezwykle wrażliwej 
na każde Boże natchnienie. Swoje 
myśli i pragnienia św. Maksymilian 
ujął  krótko w  zdaniu:  «Odnowić 
wszystko w Chrystusie przez Nie-

pokalaną». Temu celowi ma służyć 
założone przez niego 16 paździer-
nika 1917 r. «Rycerstwo Niepoka-
lanej».  Przytoczone  słowa  św. 
Maksymiliana wyrażają  również 
w  sposób  szczególny  ów dziwny 
niepokój Boży, jaki towarzyszył mu 
przez całe życie  i pchał go do co 
raz  to  nowych  inicjatyw  apostol-
skich,  dopóki  nie  oddał  swojego 
życia w ofierze miłości za bliźniego. 
W 1919 r. św. Maksymilian wrócił 
do Polski.
W Polsce tymczasem św. Mak-

symilian  stworzył  silny  ośrodek 
wydawniczy Rycerstwa Niepokala-
nej, najpierw w Grodnie, a potem 
w założonym przez siebie Niepo-
kalanowie.  Na  powstanie  tego 
ostatniego  złożyły  się  gorliwość 
apostolska O. Kolbego, jego wier-
ność Bożym natchnieniom, życzli-
wość  ofiarodawcy  terenu  księcia 
Druckiego-Lubeckiego i współpra-
ca braci ze swojej, polskiej prowin-
cji zakonnej, zwłaszcza jej przeło-
żonych. W  ten  sposób  powstała 
w 1927 r. franciszkańska wspólno-
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ta, oddana modlitwie, apostolstwu 
prasy, gorliwemu wypełnieniu Re-
guły  św.  Franciszka  i  wcielaniu 
w  życie  najwyższych  wartości 
ewangelicznych. Leżący około 50 
km na zachód od Warszawy Nie-
pokalanów stał się ogniskiem pro-
mieniującym na całą Polskę, a nie-
bawem również na inne kraje. Duch 
całkowitego poświęcenia dla Nie-
pokalanej, gotowość braci pracują-
cych pod okiem naszego Świętego 
na  każde  poświęcenie  dla  Jej 
sprawy, otwarcie na wszystkie go-
dziwe środki w pracy apostolskiej 
sprawiały, że Niepokalanów wzra-
stał, jak owe ewangeliczne ziarno 
gorczycy.. Owocem  tego  rozwoju 
były  coraz  to  nowe wydawnictwa 
maryjne.
Praca misjonarzy zaczęła przy-

nosić  wkrótce  owoce w  postaci 
nawróceń,  chrztów,  a  także  zgło-
szeń do zakonu. Dlatego w japoń-
skim Niepokalanowie otwarto nie-
bawem Małe Seminarium,  potem 
nowicjat i studium filozoficzna teo-
logiczne.  Nakład  japońskiego  « 
Rycerza  Niepokalanej  »  wzrósł 
tymczasem do 50.000 ku zadowo-
leniu miejscowego biskupa,  który 
chwalił sposób redagowania pisma, 
znajomość  ducha  Japończyków, 
a przede wszystkim gorliwość apo-
stolską misjonarzy.
Św. Maksymilian, gorliwy apostoł 

Maryi,  pragnął  zakładać  coraz  to 
nowe  Niepokala nowy  po  całym 
świecie. W 1936 r. przełożeni od-
wołali go jednak do Polski. Tu Bóg 
wyznaczył mu rolę świadka dosko-
nałej miłości  podczas  okrutnych 
wydarzeń drugiej wojny światowej.
Wrzesień 1939 r. był początkiem 

bolesnej, zarazem jednak chwaleb-
nej próby krwi, przewidzianej zresz-
tą przez św. Maksymiliana. Nieludz-
ka,  antychrześcijańska  ideologia 
popchnęła brutalne siły hitlerowskie 
do napaści na Polskę. Rozpoczęły 
się lata wyniszczenia i ucisku. Nie 
mógł nie znaleźć się wśród prze-
śladowanych  również Niepokala-
nów i jego Założyciel. Św. Maksy-
milian przyjął jednak z heroicznym 

poddaniem  się woli  Bożej  nowe 
warunki życia. Otwarł bramy klasz-
toru  dla  uciekinierów,  rannych, 
chorych, głodnych, wystraszonych, 
dla chrześcijan  i dla żydów. Niósł 
pomoc materialną i duchową. Nie-
bawem, 19 września 1939 r. policja 
nazistowska  wywiozła  go  wraz 
z  braćmi,  którzy  mogli  pozo-
stać w Niepokalanowie, do obozu 
koncentracyjnego w Amtitz. Uwię-
zienie  potraktowali  oni  pod wpły-
wem świętego jak wyprawę misyj-
ną. W grudniu tegoż roku pozwolo-
no im jednak na powrót do Niepo-
kalanowa. Mimo zastanych znisz-
czeń i dewastacji podjęli w ramach 
ograniczonych okupacją możliwo-
ści  pracę. Niemcy  zdawali  sobie 
sprawę z duchowej siły, jaka tkwiła 
w Niepokalanowie i promieniowała 
stąd na uciśniony naród. Znali rów-
nież intencje, jakie ożywiały miesz-
kańców  Niepokalanowa.  Sam 
św. Maksymilian oświadczył wprost 
okupantom: «Jesteśmy gotowi od-
dać  życie  za nasze  ideały». Było 
więc tylko kwestią czasu uwięzienie 
Założyciela Niepokalanowa.
W dniu 17 lutego 1941 r. gestapo 

wywiozło go na Pawiak. Tam cier-
piał pierwsze tortury od nazistow-
skich strażników. Jednakże już 28 
maja  przewieziono  go  do  obozu 
koncentracyjnego w Oświęcimiu. 
Obecność  swoją w  tym  sławnym 
miejscu zagłady zaznaczył O. Kol-
be świadectwem heroicznej wiary 
katolickiego  kapłana,  gotowego 
oddać życie zą drugich, świadec-
twem franciszkańskim miłości, po-
koju i dobra dawanych i głoszonych 
cierpiącym braciom, świadectwem 
Rycerza Niepokalanej,  który  pra-
gnie zapalić wszystkich ludzi miło-
ścią ku Niej.
Był gotów na złożenie daru naj-

wyższego, o jakim marzył od dzie-
ciństwa. Swojej miłości nadał wy-
miar ewangeliczny: « Da te ipsum 
aliis  = Amor  »  –  « Oddaj  siebie 
drugim, oto Miłość ». Dokonał tego 
w dniu, gdy dobrowolnie, wiedziony 
miłością ku bliźniemu, zajął miejsce 
człowieka  –  swojego w  ludzkiej 

rodzinie  brata  –  skazanego wraz 
z innymi na śmierć głodową. Bun-
kier śmierci głodowej zamienił św. 
Maksymilian  swoją  obecnością, 
słowem  i  przykładem, w miejsce 
modlitwy  i  pieśni  płynącej  z  serc 
przepełnionych wiarą w życie, któ-
re nie kończy się nigdy, wiarą w mi-
łość, która jest jedyną siłą twórczą, 
wiarą w  zwycięstwo  tych,  którzy 
całą swoją nadzieję położyli w Chry-
stusie.
W wigilię Wniebowzięcia Matki 

Bożej, 14 sierpnia 1941 r. Niepoka-
lana  wręczyła  koronę  wiecznej 
chwały wiernemu Swojemu Ryce-
rzowi. Przeżył wszystkich konają-
cych z głodu swoich współmęczen-
ników. Niemcy  dobili  go  zastrzy-
kiem fenolu.
Sława świętości o. Kolbego szyb-

ko obiegła cały świat. Po przepro-
wadzeniu wyznaczonych prawem 
kanonicznym procesów i ogłosze-
niu Dekretu heroiczności cnót oraz 
stwierdzeniu  dokonanych  przez 
niego  cudów,  Papież  Paweł  VI 
ogłosił go 17 października 1971 r. 
błogosławionym.
10 października 1982  r. Ojciec 

św.  Jan  Paweł  II,  mocą  władzy 
danej  przez Chrystusa  Piotrowi, 
wpisuje o. Maksymiliana Kolbego 
do grona Świętych Męczenników.
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XiVPieSzA PieLGrzyMkA NA JASNĄ GórĘ
dzień PierWSzy: Świdnica – Pieszyce
31 lipca (poniedziałek)
Hasło dnia: MAryJA – MATkA kOŚciOŁA
Temat konferencji: Kościół wspólnotą uczniów Jezusa.
W  tym  dniu  szczególna modlitwa  za  Kościół  po-
wszechny na czele z papieżem Franciszkiem oraz za 
Diecezję Świdnicką na czele z Księdzem Biskupem 
Ignacym Decem i Księdzem Biskupem Adamem Ba-
łabuchem. Po Mszy św. w katedrze modlitwa do Mat-
ki Bożej Świdnickiej  (koronacja obrazu Matki Bożej 
Świdnickiej  nastąpiła  13 maja  2017  r.). Apel  pod 
przewodnictwem  ks.  Romualda  Brudnowskiego  – 
Przewodnika Głównego.

dzień drUGi: Pieszyce – zwrócona
1 sierpnia (wtorek)
Hasło dnia: MAryJA – MATkA ŁASki BOżeJ
Temat konferencji: Droga do świętości – to życie łaską 
Bożą.
W tym dniu szczególna modlitwa o łaskę trzeźwość. 
Wieczorny Apel w intencji wolności od wszelkich na-
łogów.  Podczas Apelu  świadectwo  o  trzeźwości 
(ks. Sławomir Calik – diecezjalny duszpasterz trzeź-
wości  i  wspólnota AA). Apel  pod  przewodnictwem 
ks. Krzysztofa Krzaka i Grupy 1.

dzień Trzeci: zwrócona – Przeworno
2 sierpnia (środa)
Hasło dnia: MAryJA – MATkA NAJczySTSzA
Temat  konferencji:  Błogosławieni  czystego  serca, 
 albowiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8).
W  tym dniu szczególna modlitwa o  łaskę czystości 
i godności. Apel pod przewodnictwem ks. Piotra Ko-
pery i Grupy 6. W Apelu udział wezmą „Ludzie Jana 
Pawła II” z Wałbrzycha.

dzień czWArTy: Przeworno – radoszowice
3 sierpnia (Pierwszy czwartek Miesiąca)
Hasło dnia: MAryJA – króLOWA APOSTOŁóW
Temat konferencji: Powołania kapłańskie  i  zakonne 
jako dar i zadanie.
W  tym  dniu  szczególna modlitwa  za  powołanych 
i  o nowe powołania kapłańskie,  zakonne  i misyjne. 
Podczas Apelu  będzie  obecna Figura Matki  Bożej 
Strażniczki Wiary Świętej  z Barda. Wieczorny Apel 
w intencji świętości życia osób powołanych oraz no-
wych powołań. Apel pod przewodnictwem ks. Krzysz-
tofa Papierza i Grupy 5.

dzień PiĄTy: radoszowice – Popielów
4 sierpnia (pierwszy piątek miesiąca)
Hasło dnia: MAryJA – UczieczkA  GrzeSzNikóW
Temat konferencji: Jakie jest główne przesłanie Orę-
dzia Fatimskiego?
W  tym dniu modlitwa  za  grzeszników  i  uwikłanych 
w nałogi. Komunia św. wynagradzająca Najświętsze-
mu Sercu Pana Jezusa. Podczas Apelu NABOŻEŃ-
STWO POKUTNE. Apel pod przewodnictwem ks. Ada-
ma Woźniaka – Ojca Duchownego PPŚ.

dzień SzóSTy: Popielów – Laskowice
5 sierpnia (pierwsza sobota miesiąca)
Hasło dnia: MAryJA – króLOWA rOdziN
Temat konferencji: Rodzina Domowym Kościołem.
W  tym dniu szczególna modlitwa o  łaskę świętości 
małżeństw i rodzin. Wieczorny Apel w intencji rodzin. 
Apel pod przewodnictwem ks. Adama Makiela i  Grupy 3.

dzień SiódMy: Laskowce – Łomnica
6 sierpnia (niedziela) – Święto Przemienia  Pańskiego
Hasło dnia: MAryJA – króLOWA POkOJU
Temat konferencji: Pokój w ludzkich sercach gwaran-
cją pokoju na świecie.
W tym dniu szczególna modlitwa o pokój na świecie. 
Wieczorny Apel w intencji pokoju. Apel pod przewod-
nictwem ks. Jana Bałchana i Grupy 2.

dzień óSMy: Łomnica – cisie
7 sierpnia (poniedziałek)
Hasło dnia: MAryJA – króLOWA WyzNAWcóW
Temat  konferencji:  Idźcie  i  głoście  – wezwanie  do 
ewangelizacji i świadectwa.
Wieczorny Apel w  intencji  ewangelizacji. Apel  pod 
przewodnictwem Ks. Damiana Fleszera i Grupy 4.

dzień dzieWiĄTy: cisie – częstochowa kawodrza
8 sierpnia (wtorek)
Hasło dnia: MAryJA – króLOWA POLSki
Temat konferencji: Główne przesłanie Ślubów Jasno-
górskich.
W  tym dniu  szczególna modlitwa  za Ojczyznę. Po 
Mszy św. odnowienie Ślubów Jasnogórskich. O godz. 
21.00 Apel w Kaplicy Cudownego Obrazu. Możliwość 
Apeli grupowych w dowolnych godzinach.

dzień dzieSiĄTy: kawodrza – JASNA GórA
9 sierpnia (środa)
Hasło dnia: MAryJA – króLOWA różAńcA 
ŚWiĘTeGO
Temat konferencji: Różaniec ratunkiem dla świata.
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Wtorek 1.08.2017 r. św. Alfonsa Marii Liguoriego
godz. 700 + Józef Ślipko
godz. 900 + Stanisław + Genowefa Jaworscy
godz. 1800 + Kazimierz Niejadlik
Środa 2.08.2017 r.
godz. 700 + Jan + Barbara Jaworscy
godz. 900 + Tomasz Adamski + Waldemar + Jan
godz. 1800 + mąż Stefan + syn Henryk ++ z rodziny
czwartek 3.08.2017 r
godz. 700 + Maria Przyborowska (od Brata Stanisława 
z rodziną)
godz. 900 Msza Św. dziękczynna z okazji 80-tych 
urodzin Hanny z prośbą o zdrowie i błog. Boże
godz. 1800 + Ryszard Kot (4 rocz. śm.) i za jego 
rodziców + Józefę (k) + Stanisława
Piątek 4.08.2017 r. św. Jana Marii Vianneya
godz. 700 + Bronisława (k) Sroka (5rocz. śm.) + Paweł 
Sroka (35 rocz. śm.)
godz. 900 + Maria Przyborowska (od Brata Franciszka 
z rodziną)
godz. 1800 Rez. J. Grzesiak
Sobota 5.08. 2017 r.
godz. 700 Msza św. o Boże błog. na pielgrzymkę 
rowerową Jasna Góra – Łagiewniki
godz. 900 Wynagradzająca za wszystkie zniewagi, 
jakimi obrażane jest niepokalane Serce Maryi
godz. 1300 Msza św. chrzcielna Nikodem Postawski
godz. 1600 Ślub
godz. 1800 + ks. kan. Prob. Władysława Lorka, 
długoletniego zasłużonego proboszcza naszej parafii 
(33 rocz. śm.) (od Róż Różańcowych)
Niedziela 6.08.2017 r. Przemienienie Pańskie (Święto)
godz. 730 + Antoni + Maria + Edmund z rodziny Czekaj
godz. 900 ++ Elżbieta, Piotr, Marian Talarscy 
+ Mieczysław Chojniak + Amelia
godz. 1015 + Karolina + Klemens Janeczek + Anna Gól
godz. 1130 ++ rodziców: Marię i Tadeusza Dzięgieć 
+ siostrę Krystynę + siostrę Halinę + szwagra Leszka 
Jędruszak
godz. 1300 ++ rodziców: + Jan + Helena Mróz
godz. 1800 Do B. Op. (…) dla Krystyna i Leszek 
(29 rocz. ślubu)
Poniedziałek 7.08.2017 r.
godz. 700 + Maria Przyborowska (od Siostry Zofii 
z rodziną)
godz. 900 + męża Henryka ++ rodziców: + Jan + Antonina
godz.  1800 O Boże  błog.,  opiekę Matki Najświętszej, 
zdrowie dla Janusza z okazji urodzin

Wtorek 8.08. 2017 r. św. dominika
godz. 700 + Adam Boruta (od uczestników pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800 + Aniela + Michał z rodziny Gadziała 
++ z rodziny
Środa 9.08.2017 r. św. Teresy Benedykty od krzyża, 
patr. europy (Święto)
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Olga Cichuta (5 rocz. śm.) + Stanisław 
Cichuta ++ z rodziny Cichutów i Koziów
czwartek 10.08.2017 r. św. Wawrzyńca (Święto)
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Stanislaw (k) Jachwata (35 rocz. śm.)
Piątek 11.08.2017 r. św. Benedykta
godz. 700 + Zarębski Władyslaw (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800 O łaskę zdrowia i Boże błog., opiekę Matki 
Bożej dla Marcina
Sobota 12.08.2017 r.
godz. 700

godz. 900 Msza św. dziękczynna z ok. 9-tych urodzin 
wnuczki Darii o potrzebne łaski zdrowia 
i błogosławieństwo dla Rodziców.
godz. 1800 + Ludwik Pasierbek (30 rocz. śm.)
XiX Niedziela zwykła 13.08.2017 r.
godz. 730 W int. Ernesta Koryciarza o potrzebne łaski 
(od Józefa Droździaka)
godz. 900 + Damian Mendelewski (8 rocz. śm.)
godz. 1015 + Czesław + Barbara Krzywania
godz. 1130 + Jan Bednarek (10 rocz. śm.) + Janina 
+ Mieczysław + Bogdan Arendarczyk
godz. 1300 + Hieronim Wróblewicz (6 rocz. śm.)
godz. 1800 Nabożeństwo Fatimskie
Poniedziałek 14.08.2017 r. św. Maksymiliana Marii 
kolbego
godz. 700 + Władysław Cisak (od uczestników pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800

Wtorek 15.08. 2017 r. Wniebowzięcie NMP 
(Uroczystość)
godz. 730 ++ siostry Helena Jaszczuk, Bronisława 
Waltoś, Maria Bojaczuk, męża Michała Wołoch, 
szwagrów Henryka, Artura, Stanisława oraz rodziców 
Michalinę, Jana, Andrzeja, Józefa, brata Józefa 
Zacharuk i Zdzisława

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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godz. 900 ++ rodzice: Maria i Jan, ++ rodzeństwo: 
+ Józefa(k), + Anna, + Helena, + Maria, Antoni, 
+ Stanisław(m) Faściszewskich
godz. 1015 + Helena Malgrab (5 rocz. śm.), + Zygfryd 
++ z rodziny
godz. 1130 ++ z rodziny Wutte, Końskich, Oładkowskich, 
++ dusze w czyśćcu cierpiące – prosząc o dar nieba
godz. 1300 + Maria Zupkow
godz. 1800 + Helena Piątek (8 rocz. śm.) + Wiesława 
Szczucka (8 rocz. śm.), ++ z rodziny Piątek, Szczucki, 
Zgódka
Środa 16.08.2017 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

czwartek 17.08.2017 r. św. Jacka
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Piątek 18.08.2017 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Sobota 19.08. 2017 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

XX Niedziela zwykła 20.08.2017 r.
godz. 730 + Zygmunt Łada(5 rocz. śm.)
godz. 900 + Zdzisław + Helena + Ryszard
godz. 1015 + Władysław Wójcicki (3 rocz. śm.) 
+ Marianna Pietrzeniak (4 rocz. śm.)
godz. 1130 + Stefan Gulak (33 rocz. śm.)
godz. 1300 Do B. Op. (…) dla Eryki z okazji 87 rocznicy 
urodzin
godz. 1800

Poniedziałek 21.08.2017 r. św. Piusa X
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Wtorek 22.08.2017 r. NMP królowej
godz. 700 + Tadeusz Szelągowski (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800

Środa 23.08.2017 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

czwartek 24.08.2017 r. św. Bartłomieja
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Bartłomiej Rachwał (1 rocz. śm.)

Piątek 25.08.2017 r.
godz. 700 + Maria Przyborowska (od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800 Msza św. dziękczynna w int. Ojczyzny 
o błog. Boże i mądrość dla Rządu
Sobota 26.08. 2017 r. NMP częstochowskiej 
(Uroczystość)
godz. 700

godz. 900 + Józef + Władysława(k) Klimczak 
++ z rodziny
godz. 1800 Msza św. w int. Kai Szydełko o potrzebne 
łaski i błog. Boże dla rodziców i chrzestnych
XXi Niedziela zwykła 27.08.2017 r.
godz. 730 + Zbigniew Król (5 rocz. śm.)
godz. 900 + Maria + Józef Maciejewscy, + Katarzyna 
+ Jan Kuska
godz. 1015 + Wanda Misiaczk (2 rocz. śm.), + Anna 
Misiaczyk (26 rocz. śm.) + Ewelina Misiaczyk 
(29 rocz. śm.)
godz. 1130 + Tadeusz Wygoda (8 rocz. śm.), ++ z jego 
rodziny, + Aldona, + Józef Wygoda
godz. 1300 + Zofia Owsińska (intencja od Tomasza Sacha)
godz. 1800  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
dla męża Wojciecha Jamrozik z okazji 30 rocznicy urodzin
Poniedziałek 28.08.2017 r. św. Augustyna
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Wtorek 29.08.2017 r. Męczeństwo św. Jana
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 Msza św. dziękczynna z okazji 5 urodzin 
Patrycji Furtyk
Środa 30.08.2017 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

czwartek 31.08.2017 r. św. ignacego Loyoli
godz. 700

godz. 900

godz. 1800
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 16.00-17.00, czwartek w godz. 16.00-17.00, 
sobota w godz. 10.00-11.00 i 16.00-17.00
Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 7.30, 9.00, 10.15 (z udziałem dzieci), 
11.30 (z udziałem młodzieży), 13.00 (suma), 18.00
• dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00
• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu 
 małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 13.00
Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 6.45, 8.45, 18.00 
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św. 
• I piątek miesiąca w godz. 8.30-9.00 i 17.00-18.00
Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 13.00
Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca: po każdej Mszy św. 
• I sobota miesiąca w godz. 7.30-9.00 
• w każdy wtorek po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
pl. Kościelny 2, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 44 15
Nr konta: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000 

Proboszcz: ks. Józef Siemasz

Wikariusze: ks. Artur Merholc, ks. Piotr Ochoński

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl

+ Boruta Adam Stanisław, zm. 6 lipca, przeżył 21 lat
+ Zarębski Zygmunt, zm. 9 lipca, przeżył 88 lat
+ Szelągowski Tadeusz Ludwik, zm. 10 lipca, przeżył 91 lat
+ Maria Elżbieta Przyborowska, zm. 21 lipca, przeżyła 92 lata

Bramę wieczności przekroczyli:Sakrament chrztu św. 
przyjęli:

Karolina Grudzińska, 2 lipca
Patrycja Róża Chaińska, 2 lipca


