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Orszak Trzech króli

Wspólne kolędowanie klas I-III

6 stycznia 2020 roku, przy pięk-
nej pogodzie, mieszkańcy naszego 
miasta o godz. 14.00 zgromadzili 
się na rynku, by za przykładem 
Trzech Mędrców ze Wschodu od-
dać pokłon nowonarodzonemu 
Jezusowi. Orszak rozpoczął bur-
mistrz Miasta Świebodzice – pan 
Paweł Ozga, następnie przemówił 
Poseł RP – pan Irenusz Zyska. 
Przed Ratuszem wysłuchaliśmy 
kolęd w wykonaniu dzieci ze Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Świebodzi-
cach. Ksiądz proboszcz Józef 
Siemasz odczytał Ewangelię o Mę-
drcach ze Wschodu oraz zaprosił, 
by w atmosferze ra- (cd. na str. 2)

Święta Bożego Narodzenia to 
czas szczególny, magiczny, czas 
przepełniony ciepłem, radością i 
życzliwością. Czas spotkań w gro-
nie rodzinnym, gronie przyjaciół, 

spotkań wielopokoleniowych. Dla-
tego uczniowie klas I-III, zebrali się 
w auli szkolnej wraz z dyrekcją 
szkoły, nauczycielami na wspólnym 
kolędowaniu, aby w ostatni dzień 

szkoły, razem przeżyć radość Świąt 
Bożego Narodzenia.

Śpiewanie kolęd to jeden z naj-
piękniejszych polskich zwyczajów 
związany ze Świętami Bożego 
Narodzenia. Wspólne kolędowanie 
bowiem zbliża ludzi, buduje między 
nimi więź, daje uczucie bliskości, 
łączności. Kolędy są przepełnione 
ciepłem, dobrem i miłością. Tym 
wszystkim czego nam na co dzień 
brakuje. Zwyczaj wspólnego ro-
dzinnego śpiewania kolęd zanika. 
Organizując to spotkanie zachęci-
liśmy wszystkich do wspólnego 
śpiewania, chcemy pielęgnować 
dobrą polską tradycję i uwrażliwić 
na piękno i wymowę polskich kolęd.
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(cd. ze str. 1)

Orszak Trzech króli
dości przejść orszakowy korowód. Na 

czele Orszaku szły dzieci, Trzej Królowie, wychowan-
kowie wraz z Siostrami Szkolnymi de Notre Dame, 
Władze Miasta, Poseł RP, zaproszeni gości. Za nimi 
podążała orkiestra dęta z Wałbrzycha oraz mieszkań-
cy Świebodzic, którzy szli za transparentami swoich 
parafii. Parafia niebieska – Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła, parafia czerwona – Świętego Mikołaja i pa-
rafia zielona – Świętego Brata Alberta Chmielowskie-
go. Przybyli także parafianie z parafii pw. św. Fran-
ciszka i z parafii pw. Matki Boskiej Królowej Polski 
z Cierni. Obecni byli kapłani: ks. Wiktor Bednarczyk, 
ks. Wojciech Oleksy, ks. Damian Kowalski, ks. Piotr 
Ochoński i ks. Józef Siemasz. Zakończenie Orszaku 
nastąpiło w sali gimnastycznej przy Szkole Podsta-
wowej nr 3. Przed salą czekała kuchnia wojskowa 
z gorącą grochówką przygotowaną przez pana Dariu-
sza Błaszczyka, Na scenie użyczonej przez MDK 
w Świebodzicach i przy pięknej szopce, wraz z Mary-
ją z Dzieciątkiem i św. Józefem oraz Trzema Królami, 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 przedstawiły pro-
gram pt. „Pastuszkowie”, przygotowany przez panią 
katechetkę Grażynę Gorską-Kubas. Następnie wystą-
pił zespół „Świebodziczanie”, wraz z którym śpiewem 
kolęd i pastorałek wychwalaliśmy „Słowo, które stało 
się ciałem”.
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Z całego serca pragniemy podziękować wszystkim 
ludziom dobrej woli, którzy okazali nam jakąkolwiek 
pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu tegorocz-
nego Orszaku. Słowa podziękowań kierujemy zatem 
do Władz naszego miasta, do Straży miejskiej i Policji; 
a także do pani Elwiry Kirklo-Rusek, dyrektora SP nr 1, 
pani Jolanty Grossman-Styrna, dyrektora SP nr 3, 
pana Dariusza Błaszczyka, kierownika OSiRu w Do-
bromierzu za wypożyczenie ławek, pana Grzegorza 
Cabanek, prezesa ZGK, pani Katarzyny Woźniak, 
dyrektora MDK, pani Ilony Szczygielskiej z Wydziału 
promocji miasta, Dziękujemy ponadto członkom Od-
nowy w Duchu Świętym, Radzie parafialnej, Akcji 
Katolickiej, panu organiście Ernestowi Koryciarzowi, 
panu Krzysztofowi Łacek za niesienie nagłośnienia, 
panu Henrykowi Prochera, parafianom, którzy upiekli 
ciasto i wzięli udział w Orszaku.
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aDOracJa eUcharYsTYczNa

PROMIENIOWANIE MIŁOŚCI
Św. Jan Paweł II napisał o Eu-

charystii: „Oto skarb Kościoła, 
serce świata, zadatek celu, do 
którego każdy człowiek, nawet 
nieświadomie podąża” („Ecclesia 
de Eucharistia”, 59). Papież na-
uczał, że nie tylko jej sprawowanie, 
ale także adoracja poza Mszą św. 
jest czerpaniem z samego źródła 
łaski.

Podczas Eucharystii staje się 
rzeczywiście obecne centralne 
wydarzenie zbawienia – śmierć i 
zmartwychwstanie Pana Jezusa 
oraz dokonuje się dzieło odkupie-
nia. Pan Jezus zostawił nam siebie 
pod postacią Chleba. Chrystus jest 
rzeczywiście obecny w Najświęt-
szym Sakramencie, ale nie chce 
pozostawać zamknięty w taberna-
kulum, pragnie komunii z człowie-
kiem. Adoracja eucharystyczna jest 
odpowiedzią na to wielkie pragnie-
nie Boga. Możliwość adoracji Naj-
świętszego Sakramentu jest dla 
nas wyjątkowym przywilejem i 
źródłem nadprzyrodzonych łask.

Rzeczywista obecność Chrystu-
sa w Najświętszym Sakramencie 
jest wielką tajemnicą, która przera-
sta ludzki rozum i zmysły. Ażeby w 
Hostii rozpoznać Jezusa, wystarczy 
wiara – ona jest kluczem otwiera-
jącym serce człowieka na spotka-
nie Boga i poddanie się Jego prze-
mieniającemu działaniu.

Zdarzają się jednak niezwykłe 
przypadki, gdy Pan Jezus dotyka 
serca i duszy osoby niewierzącej, 
uzdrawiając ją darem swojej nie-
skończonej miłości. [...]

Niezwykłe nawrócenia i uzdro-
wienia podczas wystawienia Naj-
świętszego Sakramentu dowodzą, 
że Chrystus jest rzeczywiście 
obecny i działa. Trzeba jednak 
podkreślić, że Bóg działa zawsze, 
nawet wtedy, gdy z pozoru „nic się 
nie dzieje”. Nawet lepiej, gdy pod-
czas adoracji nic się nie czuje. 

Niebezpieczeń -
stwem może być 
bowiem pomiesza-
nie doświadczeń 
emocjonalnych czy 
psychologicznych z 
doświadczeniami 
duchowymi. Nieza-
leżnie od odczuwa-
nych emocji trzeba 
dziękować Jezuso-
wi za wszystko. Po-
winniśmy wzbu-
dzać w sobie mi-
łość do Chrystusa 
nie ze względu na 
podarunki, ale ze 
względu na Niego 
samego. Adoracja 
jest bowiem trwa-
niem przy Sercu 
Boga. Słowa nie są 
potrzebne. Mogą 
pomóc, zwłaszcza 
gdy trudno jest sku-
pić uwagę. Jednak 
istotą adoracji jest 
trwanie w Bożej 
obecności, picie ze Źródła miłości 
w postawie pokory i uniżenia i bu-
dowanie więzi z Bogiem. Wzbudza-
nie w sobie aktów wiary, nadziei i 
miłości, oddawanie swemu Stwo-
rzycielowi tego, co Mu jest należne: 
hołdu, uwielbienia i dziękczynienia. 
Adoracja jest też zjednoczeniem 
się z Synem Bożym, który ofiaro-
wuje się Bogu Ojcu. […] Podczas 
adoracji człowiek wystawia siebie 
na miłosierne spojrzenie Chrystusa 
i sam może na Niego, obecnego w 
Hostii, patrzeć. To spojrzenie ciele-
snych oczu niesie spojrzenie duszy. 
Patrzenie na Najświętszy sakra-
ment jest najlepszą terapią wobec 
inwazji wyobraźni i przychodzących 
rozproszeń. To prosty sposób od-
wracania uwagi od siebie, wyzwa-
lania się z e swojego egoizmu. 
Obecnie nasze spojrzenie jest 

ekstremalnie zbrukane przez por-
nografię, zmysłowość, przemoc, 
zazdrość, pragnienie posiadania 
itd. A Jezus mówi: „ Twoje spojrze-
nie jest zwierciadłem duszy. Zacho-
waj swoje spojrzenie czyste, aby 
twoje serce było czyste” (por. Mt 
6,22-23). Fakt zatrzymania nasze-
go cielesnego spojrzenia na Naj-
świętszym Sakramencie oczyszcza 
z brudów zaciągniętych i uniemoż-
liwia kierowanie naszego spojrze-
nia na coś, co może znowu zanie-
czyścić nasze serce, zbrukać je. 
Jest takie piękno w Tym, który jest 
Najpiękniejszym spośród synów 
ludzkich, że nie można już patrzeć 
na coś, co jest brzydkie i nas oszpe-
ca. Adoracja przywraca naszemu 
spojrzeniu piękno.

M. Sołtyk, „Miłujcie się”
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PaczUszka Dla malUszka
Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 

w Świebodzicach lubią pomagać, czego dowodem 
było zaangażowanie się w akcję zorganizowaną przez 
Fundację Małych Stópek ze Szczecina. Fundacja ta 
działa na rzecz obrony wartości ludzkiego życia od 
poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego 
przekazywania. Początkowo ich głównym celem, była 
organizacja Marszu dla Życia w Szczecinie oraz pro-

mocja duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Obecnie 
działania Fundacji mają znacznie szerszy zakres – 
obejmują całoroczną formację i edu-
kację młodzieży, kształtowanie opinii 
publicznej oraz pomoc matkom, 
które zrezygnowały z zamiaru abor-
cji decydując się na poczęcie dziec-
ka. Uczniowie, przy wsparciu rodzi-
ców, zakupili rzeczy potrzebne ma-
luszkom m.in. pieluszki, środki czy-
stości, ubranka i zabawki. Także 
nauczyciele wsparli akcję swoimi 
darami. Zebranych rzeczy było tak 
wiele, że przeszło to oczekiwania 
organizatorów na terenie szkoły. 
Jest to dowodem na to, że potrafimy 
nieść pomoc innym, pokazując przy 

tym, jak mamy wielkie i dobre serca. Zgromadzone 
rzeczy zostały przekazane w dwóch turach. Pierwszą 
część darów zawieziono 4 grudnia do siedziby Caritas 
Diecezji Świdnickiej, a następnie woluntariusze Fun-
dacji wręczyli je podopiecznym Domu Samotnej Mat-
ki w Pieszycach. Druga tura była przekazana 20 
grudnia na ręce sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Szkol-
nych de Notre Dame w Świebodzicach, które każdemu 
darczyńcy są ogromnie wdzięczne i zapewniają o mo-
dlitewnej pamięci.

Wszystkim zaangażowanym dzieciom, ich rodzicom 
oraz nauczycielom składamy gorące podziękowania 
za wsparcie i pomoc.
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Niedziela, 2 lutego, Ofiarowanie Pańskie
Kto nie miałby dziś ochoty na odrobinę pociechy? Kto nie chciałby poczuć, jak Pan obejmuje go ra-

mieniem i mówi: „Wszystko będzie dobrze”? Symeon wyczekiwał Bożej pociechy. Bóg obiecał przecież 
odnowić los swego ludu, Izraela. Obiecał zesłać Mesjasza, który zasiądzie na tronie Dawida i pociągnie 
wszystkie narody do Izraela. Symeon przez wiele lat modlił się o wypełnienie tych obietnic, ale nic się 
nie wydarzyło. Izrael wciąż był narodem okupowanym, a jego lud podzielony na biednych i bogatych, 
faryzeuszy i saduceuszy, Galilejczyków i Judejczyków. Symeon jednak nie przestawał modlić się o od-
kupienie. I nie przestawał czekać. Wreszcie nadszedł ten dzień. Wyobraź sobie tę przepiękną chwilę, 
w której Symeon rozpoznał „pociechę Izraela” w Dziecięciu przyniesionym do świątyni i wziął Je w swo-
je ramiona. Poczuj głębię emocji zawartą w słowach tego starego człowieka, całe lata wyczekującego tej 
właśnie chwili: „Teraz, o Władco, pozwalasz odejść słudze Twemu w pokoju” (Łk 2,29). Wreszcie Go 
ujrzałem. Teraz, Panie, mogę już odejść, ponieważ przybyłeś, aby zbawić swój lud. Symeon w jednej 
chwili zrozumiał, że wszystko będzie dobrze. Nie wiedział jak, ani kiedy to się stanie, ale to nie miało 
znaczenia. Wiedział, że się stanie i to mu wystarczyło, by wierzyć. Bóg widzi twoją udrękę, słyszy twoje 
modlitwy, zna twoje troski. Pozwól Mu cię pocieszyć. Dziś, w domu Pańskim, spotkasz Jezusa pod za-
skakującymi postaciami chleba i wina – podobnie jak Symeon spotkał Go w zaskakującej postaci nie-
mowlęcia. Kiedy Go przyjmiesz, przypomnij sobie tego pobożnego starca. Wraz z nim weź Jezusa 
w swoje ramiona i do swojego serca. On przychodzi, aby przynieść ci wybawienie i pociechę. Może nie 
powie ci, jak i kiedy to się stanie, ale to nie ma znaczenia. Chrystus jest w tobie i wszystko będzie dobrze.

„Panie, moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, powierzam się Tobie”.

2 lutego – DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO

Modlitwa bł. Marii Teresy Gerhardinger
– założycielki Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame

W niedzielę 2 lutego Kościół 
obchodzi święto Ofiarowania Pań-
skiego. Jest to także Dzień Życia 
Konsekrowanego, który ustanowił 
w 1997 roku święty Papież Jan 
Paweł II, stwarzając okazję do 
głębszej refleksji całego Kościoła 
nad darem życia poświęconego 
Bogu. Siostry i bracia zakonni, a 
także członkowie instytutów świec-
kich, stowarzyszeń życia apostol-
skiego, pustelnicy, dziewice i wdo-
wy podobnie jak Jezus w świątyni 
Jerozolimskiej, ofiarowują swoje 
życie na wyłączną służbę Bogu. 
Osoby konsekrowane odnawiają 
swoje śluby trzymając w ręku za-
palone świece. Według Ewangelii 
Jezus, zgodnie z prawem żydow-
skim, jako pierworodny syn był 
ofiarowany Bogu w świątyni Jero-
zolimskiej. Wtedy też starzec Sy-
meon wypowiedział proroctwo na-
zywając Jezusa „ŚWIATŁEM NA 
OŚWIECENIE POGAN I CHWAŁĄ 
IZRAELA”. Dlatego święto to jest 
bogate w symbolikę światła.

„Mój Boże i moje wszystko, pragnę wypełnić Twoja świętą wolę.
Prośba Twojego Syna, aby wola Twoja wypełniona była na ziemi, tak 

jak w niebie, musi się wypełnić także we mnie. Pragnę czynić Twoją 
świętą wolę w każdym czasie i w każdej sytuacji. Błagam o Twoje stałe 
błogosławieństwo i łaskę miłowania Cię tutaj taką miłością, która będzie 
początkiem prawdziwej szczęśliwości nieba. Lecz wiem, że nie mogę 
kochać Cię, jeśli moje życie nie będzie ukazywało Ciebie. Amen.”

„Serce kształtuje się według tego, co kocha” – słowa bł. Matki Teresy

Uroczysta Msza Święta w Kate-
drze Świdnickiej z udziałem osób 
konsekrowanych odbędzie się tego 
dnia o godzinie 10:00. W Euchary-

stii uczestniczyć będą również 
Siostry Szkolne de Notre Dame ze 
Świebodzic z parafii pw. św. Miko-
łaja.
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WizYTa DUszPasTerska 
w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonym przez 

Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach
W niedzielę 12 stycznia 2020 r. odbyła się wizyta 

duszpasterska w Domu Pomocy Społecznej dla Dzie-
ci oraz wspólnocie Sióstr Szkolnych de Notre Dame 
w Świebodzicach. Na kolędę przybyli wszyscy trzej 
kapłani z naszej parafii – ksiądz proboszcz Józef 
Siemasz, ks. Dariusz Strzelecki oraz ks. Damian Ko-
walski. Mieszkańcy z radością oczekiwali na przybycie 
kapłanów. Jesteśmy wdzięczni za modlitwę i błogo-
sławieństwo naszego domu.

Wystarczy 
Twój 1%, 
aby pomóc 
innym...
Można wesprzeć działalność Domu Pomocy 
Społecznej Dla Dzieci w Świebodzicach
przekazując 1% – Nr KRS 0000298747

D z i ę k u j e m y!
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Niedziela, 9 lutego
Bądź solą, która naprawdę jest słona; bądź lampą postawioną na wysokim świeczniku. Nie są to łatwe 

wymagania! Może czytając ten fragment czujesz się tak, jakbyś miał natychmiast wejść na zaimprowi-
zowaną mównicę i nauczać na rogach ulic – i to od zaraz! Oczywiście dobrze jest rozmawiać z innymi 
o swojej wierze, ale nie jest to wcale jedyny sposób oddziaływania na ludzi, bycia dla nich solą i światłem. 
Jednym z najbardziej skutecznych sposobów wpływania na kształt otaczającego cię świata jest twoje 
postępowanie. Twoje czyny mówią same za siebie, są przesłaniem dla twojej rodziny, przyjaciół, znajo-
mych, a nawet obcych. Jezus mówi, że nasze „dobre uczynki” pomagają innym spotkać i uwielbić Boga.

Izajasz posuwa się do stwierdzenia, że „jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przy-
gnębioną, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem” (Iz 
58,10).

Rozglądając się wokół siebie z pewnością ujrzysz „wiele ciemności”. Może w twoim otoczeniu szerzą 
się plotki. Może współmałżonek jest przygnębiony trudnościami w pracy, a dziecku dokuczają w szkole. 
Może znajoma martwi się o swoją dorastającą córkę? A może gdzieś w pobliżu mieszka bardzo uboga 
rodzina, której grozi eksmisja? Jak może zaświecić twoje światło? Zmień temat, gdy widzisz, że rozmo-
wa zmierza ku plotkom. Przyrządź mężowi ulubione danie i daj mu szansę wypowiedzenia wszystkiego, 
co leży mu na sercu. Powiedz coś miłego ponuremu nastolatkowi. Wysłuchaj cierpliwie swojej znajomej. 
Zanieś posiłek ubogiej rodzinie. Podziel się swoim egzemplarzem Słowa wśród nas z sąsiadem czy 
koleżanką z pracy. Możliwości jest niekończenie wiele. Nawet drobne przejawy życzliwości rozjaśniają 
mrok.

Możesz być promieniem światła w otaczającym cię świecie. Jeśli ty będziesz robić, co w twojej mocy, 
Bóg będzie świecił przez ciebie. A to oznacza, że ludzie, którzy cię widzą, będą widzieli także twego Ojca 
niebieskiego.

„Ojcze, chcę być światłem, które ukazuje ludziom Twoją miłość i miłosierdzie”.

Jak po wyjeździe siostry znalazłam nowego 
Przyjaciela

Słońce świeciło mi w oczy, gdy patrzyłam, jak sa-
mochód wiozący moją siostrę odjeżdża z podjazdu. 
Pod powiekami wezbrały mi łzy. Moja duża siostra 
odeszła – naprawdę odeszła. Wyjechała na studia 
i opuściła mnie, swoją dwunastoletnią siostrzyczkę. 
Łzy przerodziły się w głośny szloch. „Kiedy ją znowu 
zobaczę? Za kilka dni? Tygodni? A może miesięcy?” 
Szczerze mówiąc, jej akademik był oddalony zaledwie 
o pół godziny drogi. Dla mnie jednak Michasia mogła-
by równie dobrze znajdować się miliony kilometrów 
ode mnie.

MIERZENIE SIĘ Z „SAMOTNOŚCIĄ”
Jeszcze dziś, jako czterdziestoletnia kobieta, pa-

miętam tę rozpacz i poczucie osamotnienia, jakie 
ogarnęły mnie po wyjeździe Michasi na studia. W jed-
nym tygodniu opracowywałyśmy wspólnie kroki ta-
neczne do najnowszej muzyki, jechałyśmy na basen 
z jej koleżankami, a w następnym po prostu spako-
wała swoje ubrania i wyjechała. Moja siostra pojecha-
ła zajmować się ważniejszymi i lepszymi sprawami 
– beze mnie. „Tylko o mnie nie zapomnij” – błagałam 
w myśli. Dzięki Michasi nasze życie było radosne 
i pełne przygód. Kiedy w ciągu dnia chodziłyśmy po 

lesie, Michasia opowiadała mi różne historie do wtóru 
liści i gałązek chrzęszczących nam pod nogami. Wie-
czorami przyrządzała naszą ulubioną przekąskę 
w postaci tostów z masłem i cynamonem. Jej obec-
ność oznaczała dla mnie bezpieczeństwo i towarzy-
stwo. Zawsze mogłam poprosić ją o pomoc w zada-
niach domowych i ważnych szkolnych projektach. 
A przede wszystkim po jej wyjeździe brakowało mi 
naszych rozmów, jej mądrych rad i wspólnego zaśmie-
wania się za wszystkiego.

Tęskniłam za nią, tak po prostu. Wiele nocy płaka-
łam tak długo, że moje oczy były różowe jak u królika 
i zapuchnięte jak poduszeczki. Z właściwym młodości 
dramatyzmem przeżywałam dogłębną samotność. 
„Tylko o mnie nie zapomnij” – ta myśl nie opuszczała 
mnie ani na chwilę.

POSZERZENIE KRĘGU
Pierwsze miesiące po wyjeździe Michasi były dla 

mnie bardzo trudne. Jednak powoli i stopniowo za-
częło dziać się we mnie coś niezwykle ważnego. 
Zmieniałam się. Zmuszona bardziej polegać na sobie, 
zdałam sobie sprawę, że nie dam sobie rady o wła-
snych siłach. I wtedy właśnie dokonała się najważniej-
sza przemiana. Nauczyłam się bardziej polegać na 
Bogu, choć byłam dopiero gimnazjalistką. Od zawsze 

TYlkO O mNie Nie zaPOmNiJ
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chodziłam do kościoła i wiedziałam, że kocham Jezu-
sa. To jednak był początek praktycznej, codziennej 
zależności od Pana jako mojego nowego najbliższego 
Towarzysza.

Ponieważ nie byłam przez cały czas zajęta siostrą, 
zaczęłam szczerzej niż dotąd rozmawiać z Bogiem. 
Regularnie czytałam zakurzoną wcześniej Biblię, po-
zwalając słowu przenikać moje myśli i serce. Moje 
życie modlitewne zaczęło rozkwitać. I Pan pokazał mi, 
że pomimo mojego głębokiego poczucia osamotnie-
nia, nie byłam sama. On był ze mną przez cały czas. 
W najtrudniejszych momentach wspierali mnie także 
rodzice i dobre przyjaciółki ze szkoły. A przede wszyst-
kim, Bóg dał mi tę łaskę, że uwielbiałam pisać i po-
między mną a Michasią rozwinęła się bezcenna dla 
mnie korespondencja. Pasja pisania towarzyszy mi 
zresztą po dziś dzień.

Stopniowo powtarzające się jak refren „Tylko o mnie 
nie zapomnij” stawało się coraz cichsze. A pewnego 
dnia stało się tak ciche, że przestało mnie nękać. Po-
mimo braku Michasi poczułam się bardziej pewna 
siebie. Uwierzyłam, że Bóg jest moim przyjacielem 
i pozostanie przy mnie na każdym etapie życia.

ZAPROSZONA DO DOMU BOGA
Pamiętam jeden taki moment, w którym naprawdę 

potrzebowałam pocieszających ramion przyjaciela. 
Był słoneczny dzień i moja koleżanka rozdawała za-
proszenia na urodziny. Czekałam w swojej drewnianej 
ławce, aż Ela podejdzie do mnie z małą różową ko-
pertą. Niestety, nie podeszła, i dotarło do mnie, że nie 
jestem zaproszona na przyjęcie. Dzień przestał być 
dla mnie słoneczny.

Bardzo pragnęłam napisać do Michasi o doznanej 
przykrości i zażenowaniu, ale po kolacji pojechaliśmy 
do kościoła. Siedząc w samochodzie wraz z rodzica-
mi, modliłam się w ciszy. Ponieważ nie mogłam po-

rozmawiać z siostrą, wylałam swoją duszę przed 
Panem. Powiedziałam Mu, jak bardzo jestem rozcza-
rowana i uroniłam kilka cichych łez. Po tej modlitwie 
miałam więcej pokoju w sercu.

Weszliśmy do kościoła i usiedliśmy w półmroku 
wnętrza. Tego wieczoru, ku mojemu zaskoczeniu, 
proboszcz mówił o tym, że Bóg zaprasza wszystkich 
do swojego stołu. Każdy jest mile widziany, nikt nie 
jest wykluczony ani skreślony z listy gości.

Słuchałam uważnie, nie mając cienia wątpliwości, 
że jest to przesłanie dla mnie. Czułam się tak, jakby 
sam Bóg przytulił mnie w najcieplejszym, najsłodszym 
uścisku. Upewniłam się, że temu świętemu i potężne-
mu Bogu nie jest obojętne to, co czuję. Pozostawiło 
to we mnie trwały ślad. Będąc już osobą dorosłą wciąż 
pamiętam, że w chwilach cierpienia i żałoby mogę li-
czyć na Pana, który jest zawsze przy mnie.

NIGDY NIE JESTEM SAMA
Dziś już wiem, że to właśnie Michasi i jej wyjazdowi 

na studia zawdzięczam pogłębienie mojej relacji z Pa-
nem. Patrząc wtedy na jej odjazd nie wiedziałam, że 
wcale nie zamierzała o mnie zapomnieć ani mnie 
porzucić. Jestem wdzięczna za to, że nie jest to rów-
nież zamiarem Ojca niebieskiego.

To, czego się wówczas nauczyłam, towarzyszy mi 
po dziś dzień. Jako chrześcijanka nie mam iść przez 
życie sama, ale w relacji z Trójosobowym Bogiem, 
który sam jest przepiękną wspólnotą Ojca, Syna i Du-
cha Świętego.

Nawet kiedy nie ma przy mnie mojej siostry, przy-
jaciół czy kogokolwiek innego, Pan jest ze mną i bę-
dzie ze mną zawsze. Wiem na pewno, że był – i wciąż 
jest – ze mną w każdej sekundzie mojej drogi. Nigdy 
nie każe mi samotnie stawiać czoło przeciwnościom.

Alisha Ritchie
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Niedziela, 16 lutego
Wolna wola. Największy dar Boga dla nas, a zarazem największe ryzyko. Wolna wola uzdalnia nas do 

samodzielnego decydowania o tym, jakimi ludźmi pragniemy się stać. Umożliwia nam tworzenie muzyki 
i sztuki, budowanie miast i dróg, zawieranie związków małżeńskich i podejmowanie trudu wychowania 
dzieci. Ale także pozwala nam na niszczenie zamiast budowania, na krzywdy i zdrady zamiast uzdrawia-
nia i wspierania innych. A co najważniejsze, to dzięki wolnej woli jesteśmy w stanie wybierać czy chcemy 
pójść za Jezusem, czy też za własnymi pomysłami i pożądaniami.

Syrach bardzo jasno zdawał sobie sprawę z tego, że nasza wolna wola może być mieczem obosiecz-
nym. Jak mówi, każdy może wybierać miedzy „ogniem i wodą, życiem i śmiercią” (por. Syr 15,16.17). 
A Bóg uszanuje nasz wybór, jaki on by nie był. Oczywiście nasz Ojciec niebieski pragnie, abyśmy wybie-
rali życie, które jest w Nim, ale nigdy nie narzuca nam się siłą. Nie jest jak bożki wymyślone przez pogan, 
które posługują się groźbą i manipulacją, aby utrzymać ludzi w ryzach. Dlatego Syrach naucza: „Co ci 
się spodoba, to będzie ci dane” (Syr 15,17). Respektując nasze wybory, Bóg respektuje również konse-
kwencje, jakie one ze sobą niosą.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus daje nam na to przykład wzięty z życia: „Każdy, kto się gniewa na swe-
go brata, podlega sądowi” (Mt 5,22). Jeśli decydujesz się pielęgnować w sobie gniew, urazy i potępianie 
innych, nie bądź zaskoczony, gdy ludzie zaczną traktować cię w podobny sposób. Jeśli jednak budujesz 
wokół siebie klimat zaufania i szacunku, najprawdopodobniej to samo otrzymasz. Wybierz więc dziś 
życie. Posłuż się tym wspaniałym darem wolnej woli, aby wybierać łagodność, cierpliwość i wszystkie 
inne owoce Ducha (zob. Ga 5,22-23). A przede wszystkim – wybierz Jezusa. Przyjmij Go do swojego 
życia i pozwól, by Jego miłość kruszyła twoje serce. Jest to najlepszy wybór, jakiego możesz dokonać.

„Jezu, pomóż mi dziś w każdej sytuacji wybierać Ciebie”.

Spowiednik Matki Teresy, jezuita Celeste Van Exem, 
powiedział o niej kiedyś: „Sensem całego jej życia była 
konkretna Osoba – Jezus”. Po dokładnym zbadaniu 
jej życia, pism i zeznań świadków, postulator procesu 
kanonizacyjnego, ks. Brian Kolodiejchuk, stwierdził: 
„Jeśli mam powiedzieć, dlaczego została wyniesiona 
do chwały ołtarzy, odpowiadam: z powodu osobistej 
miłości do Jezusa... To Jezus stanowił centrum jej 
życia”.

Najważniejszym tego świadectwem jest list napisa-
ny przez Matkę Teresę do całej rodziny Sióstr Misjo-
narek Miłości w Wielkim Tygodniu, 25 marca 1993 
roku. Od razu na początku zaznaczyła: „Ten list jest 
tak osobisty, że chciałam napisać go własną ręką”. 
A następnie wyznała: „Martwię się, że niektóre z was 
tak naprawdę jeszcze nie spotkały Jezusa – tak 
w cztery oczy, ty i Jezus sam na sam. Owszem, spę-
dzamy czas w kaplicy, ale czy widziałaś oczyma duszy, 
jak On patrzy na ciebie z miłością? Czy naprawdę 
znasz żywego Jezusa, nie z książek, ale z przebywa-
nia wraz z Nim w swoim sercu? Czy słyszałaś słowa 
miłości, jakie On do ciebie wypowiada?... Nigdy nie 
rezygnuj z codziennego osobistego kontaktu z Jezu-
sem jako prawdziwą, żyjącą Osobą – a nie jedynie 
ideą”.

Dla Matki Teresy Jezus nie był abstrakcją, zbiorem 
doktryn i dogmatów czy wspomnieniem kogoś żyją-
cego w odległych czasach. Był żywą i prawdziwą 
Osobą, Kimś, na kogo mogła patrzeć w swoim sercu 
i pozwalać, by On patrzył na nią.

SŁUŻBA, OWOC MIŁOŚCI
Na pytanie: „Kim jest dla mnie Jezus?”, Matka Te-

resa odpowiedziała taką natchnioną litanią określeń: 
Jezus jest Słowem – aby Je wypowiedzieć. Jezus jest 
Życiem – aby Nim żyć. Jezus jest Miłością – aby Nią 
kochać. Jezus jest Radością – aby się Nią dzielić. 
Jezus jest Ofiarą – aby Ją składać. Jezus jest Pokojem 
– aby Go dawać. Jezus jest Chlebem Życia – aby Go 
spożywać. Jedno z najbardziej znanych powiedzeń 
Matki Teresy brzmi: „Owocem miłości jest służba, 
owocem służby jest pokój”. Mówiła swoim córkom: 
„«Pragnę» i «Mnieście uczynili» – zawsze pamiętajcie, 
by łączyć jedno z drugim, środek z celem. Co Bóg 
złączył, nikt niech nie waży się rozłączać… Naszym 
charyzmatem jest zaspokajanie Jezusowego pragnie-
nia miłości i dusz – poprzez pracę nad zbawieniem 
i uświęceniem najbiedniejszych z biednych”.

„Ty zrobiłeś to dla mnie” – Matka Teresa odliczała 
kolejne słowa tego zdania, mówiąc, że zawierają one 

Naglące pytanie Matki Teresy

CZY ZNASZ ŻYWEGO JEZUSA?
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w sobie „całą Ewangelię na pięciu palcach”. Dla niej 
Jezus, który jest obecny w Eucharystii, jest obecny 
także w inny, ale równie rzeczywisty sposób „w nie-
pokojącym przebraniu biedaka”. Dlatego cytowana 
wyżej litania na cześć Jezusa płynnie przechodzi do 
kolejnych wezwań: Jezus jest Głodnym – aby Go 
nakarmić. Jezus jest Spragnionym – aby Go napoić. 
Jezus jest Nagim – aby Go przyodziać. Jezus jest 
Bezdomnym – aby Go przyjąć. Jezus jest Chorym – 
aby Go uzdrowić. Jezus jest Samotnym – aby Go 
pokochać.

„ROBISZ TO DLA KOGOŚ”
Wiemy, na jaki poziom wzniosła się służba Matki 

Teresy wobec najbiedniejszych z biednych. Na jednym 
ze spotkań pewna zakonnica zarzuciła jej, że rozpiesz-
cza ubogich i obraża ich godność, dając im wszystko 
za darmo i nie oczekując niczego w zamian. Matka 
Teresa odpowiedziała: „Istnieje tyle zgromadzeń, 
które rozpieszczają bogatych, że nie zaszkodzi jedno, 
które rozpieszcza ubogich”. Zdaniem Matki Teresy, 
najlepiej uchwycił ducha jej służby ubogim szef po-
mocy społecznej w Kalkucie, który powiedział do niej 
pewnego dnia: „Matko Tereso, my także, jak wy, pro-
wadzimy działalność społeczną. Ale pomiędzy nami 
a wami jest wielka różnica. My robimy to za coś, a wy 
robicie to dla Kogoś”.

Miłość do Jezusa przynaglała Matkę Teresę, podob-
nie jak wielu świętych przed nią, do robienia rzeczy, 
do których nie skłoniłaby jej żadna inna motywacja. 
Pewnego razu ktoś na widok jej posługi biedakowi 
wykrzyknął: „Nie zrobiłbym czegoś takiego za całe 
złoto świata!”. „Ja również!” – odparła Matka Teresa. 
Chodziło jej, oczywiście, o to, że choć nie robiłaby 
tego za całe złoto świata, robiła to dla Jezusa.

Matka Teresa potrafiła dawać ubogim nie tylko 
chleb, odzież i lekarstwa, ale to, czego potrzebowali 
może jeszcze bardziej: miłość, ludzkie ciepło i god-
ność.

DUCH MIŁOŚCI
Ale gdzie mamy szukać takiej miłości? Matka Tere-

sa wiedziała, kogo o nią prosić – Maryję! Jedna z jej 
modlitw brzmi: „Maryjo, moja najdroższa Matko, daj 
mi Twoje serce, tak piękne, tak czyste, tak niepokala-
ne, tak pełne miłości i pokory, abym mogła przyjąć 
Jezusa, jak Ty Go przyjęłaś, a następnie z pośpiechem 
zanieść Go innym”.

W życiu Matki Teresy, w praktyce jej służby ubogim, 
obecna była perspektywa trynitarna, która pozwala 
nam odkryć coś niezwykłego – że istnieje taka miłość 
do Jezusa, która jest doskonała, nieskończona i cał-
kowicie Go godna. A także to, że i my możemy w niej 
uczestniczyć, że może ona stać się naszą, że może-
my przyjąć Jezusa z taką właśnie miłością. Jest to 

miłość, którą Ojciec niebieski kocha swojego Syna. 
Otrzymaliśmy tę miłość we chrzcie, gdyż miłość, jaką 
Ojciec miłuje swego Syna, nazywa się Duchem Świę-
tym. Czym innym mogłaby być miłość Boża „rozlana 
(…) w sercach naszych przez Ducha Świętego” (Rz 
5,5), jeśli nie w dosłownym znaczeniu miłością Boga, 
odwieczną, niestworzoną miłością, jaką Ojciec miłuje 
Syna, i z której bierze początek każda inna miłość?

Często powtarzam, że mistycy nie są jakąś odręb-
ną kategorią chrześcijan; nie istnieją po to, by nas 
zadziwiać, ale by pokazywać nam jakby w powiększe-
niu, jak wygląda w pełni rozwinięte życie łaski. Uczą 
nas tego właśnie, że dzięki łasce Bożej zostaliśmy 
włączeni w nurt życia Trójcy Świętej.

Sam Jezus zapewnia nas o tym przez słowa modli-
twy skierowanej do Ojca: „Aby miłość, którą Ty Mnie 
umiłowałeś, w nich była” (J 17,26). Dzięki łasce jest 
w nas ta sama miłość, jaką Ojciec miłuje Syna. Co za 
wspaniałe odkrycie! Jakie horyzonty dla naszej mo-
dlitwy i kontemplacji! Chrześcijaństwo jest łaską, 
a łaska ta jest udziałem w Boskiej naturze, czyli w Bo-
żej miłości.

NIECH CHRYSTUS NARODZI SIĘ W TOBIE
Mistyk niemiecki Angelus Silesius wyraził tę ideę 

w dwóch wersetach: „Gdyby nawet Jezus Chrystus 
tysiąc razy narodził się w Betlejem, jeśli nie narodzi 
się w tobie, jesteś zgubiony na wieki”. Słynny konwer-
tyta włoski, Giovanni Papini, rozważając te słowa 
w Boże Narodzenie 1955 roku, zadał sobie pytanie, 
w jaki sposób dokonują się te wewnętrzne narodziny. 
Odpowiedź, której sobie udzielił – a która może po-
służyć także i nam – jest następująca:

„Ten nowy cud nie jest niemożliwy, jeśli się go pra-
gnie i oczekuje. W dniu, w którym nie poczujesz cienia 
zazdrości czy rozgoryczenia na wieść o radości, któ-
ra spotkała twojego wroga czy przyjaciela, ciesz się, 
gdyż jest to znak, że owe narodziny są blisko. W dniu, 
w którym poczujesz potrzebę dania odrobiny szczę-
ścia komuś, kto jest smutny, lub przynaglenie, by 
złagodzić ból i cierpienie przynajmniej jednego stwo-
rzenia, bądź zadowolony, gdyż przybycie Boga jest 
niechybne”.

Wszystko to są oznaki narodzin, które już miały 
miejsce, ale ich przyczyną, tym, co je sprowokowało, 
jest to, o czym Papini mówi na początku: pragnienie 
i oczekiwanie. Jest to wiara pełna oczekiwania i pew-
na nadejścia tych narodzin – ufna, oczekująca wiara.

Nie potrzeba tu żadnych szczególnych uczuć. Wy-
starczy po przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa powiedzieć 
z prostotą: „Jezu, przyjmuję Cię, jak przyjęła Cię 
Twoja Matka Maryja; kocham Cię miłością, jaką kocha 
Cię Twój Ojciec niebieski, a której na imię Duch Świę-
ty”.
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Niedziela, 23 lutego
Jak Jezus mógł powiedzieć coś takiego? Wie przecież, że jesteśmy ludźmi; wie, że nigdy nie będzie-

my doskonali w tym sensie, że nie popełnimy żadnego grzechu. Jak więc mamy wypełnić to polecenie? 
Na szczęście Bóg dał nam wzory do naśladowania – są nimi święci. Będąc ludźmi, byli również grzesz-
nikami, podobnie jak my. Mimo to stali się „doskonali” w oczach Boga. Ich doskonałość nie polegała na 
bezgrzeszności, ale na determinacji, by całym sercem kochać Boga i bliźniego. Sami, doświadczając 
Bożej miłości, zapragnęli iść za Panem, dokądkolwiek ich zaprowadzi, oraz kochać innych miłością, jaką 
sami otrzymali od Boga. Dlatego starali się być coraz bardziej ofiarni i miłosierni. Usiłowali też kochać 
swoich nieprzyjaciół równie wiernie jak swoich przyjaciół oraz modlili się za tych, którzy ich  prześladowali.

Przypomnijmy sobie, na przykład, bł. Karola de Foucauld, który zrezygnował z wygodnego, skupione-
go na własnych przyjemnościach życia, i wyruszył na pustynię w Algierii, aby tam żyć pośród Tuaregów 
jako świadek miłości Chrystusa. Albo św. Alfonsa Liguori, który porzucił kwitnącą praktykę prawniczą, 
aby zostać kapłanem i głosić Boże miłosierdzie. Albo św. Monikę i jej cierpliwość wobec wybuchowego, 
niewierzącego męża, który ostatecznie został chrześcijaninem, a także jej wytrwałą modlitwę za zbłąka-
nego syna, który ostatecznie został świętym. Okazuje się więc, że „doskonałość” wcale nie jest poza 
naszym zasięgiem. Polega ona na takim miłowaniu Boga, że skłania nas to do przemiany życia i czynie-
nia tego, czego On od nas oczekuje. Polega na miłowaniu bliźnich – a nawet naszych nieprzyjaciół – 
miłością, którą otrzymujemy od Boga. Nie zniechęcaj się więc, czytając ten werset. Bóg jest miłosierny. 
On wie, że jesteś grzesznikiem, wie jednak także, że możesz stać się „doskonały” dzięki Jego miłości 
i łasce.

„Wszyscy święci w niebie, wstawiajcie się za mną, abym jak wy umiłował Boga i bliźniego”.

Pewnego razu św. Franciszek z Asyżu, nawiązując 
do popularnych w jego czasach poematów rycerskich, 
zawołał: „Niegdyś wszyscy dzielni rycerze byli potęż-
ni w boju, odnosili pamiętne zwycięstwa i ginęli wal-
cząc za wiarę w Chrystusa. Dziś widzimy wielu, którzy 
chcieliby przypisać sobie chwałę i cześć, zadowalając 
się opiewaniem wyczynów innych”.

Franciszek wyjaśnił, co miał na myśli, w jednym ze 
swoich Napomnień: „Wielki wstyd dla nas, sług Bo-
żych, że podczas gdy święci dokonywali wielkich dzieł, 
my chcemy otrzymać chwałę i cześć tylko opowiada-
jąc o nich”. Słowa te są gorzkim wyrzutem także i dla 
mnie, proponującego wam tę medytację o świętości 
Matki Teresy.

MATKA TERESA I CIEMNOŚCI
Co działo się po tym, jak Matka Teresa odpowie-

działa: „Tak” na Boże natchnienie do porzucenia 
wszystkiego i ofiarowania się na służbę najbiedniej-
szym z biednych? Świat widział jasno, co działo się 
wokół niej – pojawienie się pierwszych towarzyszek, 
aprobatę kościelną, szybkie tempo rozwoju dzieł cha-
rytatywnych – ale aż do jej śmierci nikt nie zdawał 
sobie sprawy, co działo się w niej.

Odsłoniły nam to dopiero jej osobiste notatki oraz 
listy pisane do kierownika duchowego, które ujrzały 
światło dzienne przed około piętnastoma laty. Te nie-

zwykle osobiste pisma stawiają ją w szeregu wielkich 
mistyków chrześcijańskich. Jedna z najbardziej zna-
nych definicji mistycyzmu określa go jako „doświad-
czanie spraw Bożych”. Oryginalne wyrażenie jest 
trudne do przetłumaczenia, możemy jednak rozumieć 
je jako życie z Bożą pasją, w podwójnym znaczeniu 
słowa „pasja” – jako cierpienia i jako miłości. Jak zo-
baczymy, definicja ta zrealizowała się w pełni w życiu 
Matki Teresy.

Kapłan będący przez wiele lat blisko Matki Teresy 
pisał: „Wraz z początkiem jej nowego życia w służbie 
ubogim ciemność spadła na nią z całą swą przytła-
czającą mocą”. Wystarczy kilka krótkich wyjątków z 
jej pism, aby zdać sobie sprawę z tego, jak intensyw-
ny był mrok, który ją ogarnął: „W mojej duszy jest tak 
wiele sprzeczności. Tak dojmująca tęsknota za Bo-
giem – tak dojmująca, że bolesna – nieustanne cier-
pienie – a mimo to jestem przez Boga niechciana – 
odrzucona – pusta – bez wiary – bez miłości – bez 
zapału… Niebo nic nie znaczy – dla mnie wygląda jak 
puste miejsce”.

Nie jest trudno w tym doświadczeniu Matki Teresy 
rozpoznać klasyczny przypadek tego, co badacze 
mistycyzmu nazywają zazwyczaj, podążając za św. 
Janem od Krzyża, „ciemną nocą duszy”.

Z tego, co wiadomo, wydaje się, że ta ciemność nie 
opuściła jej aż do śmierci, jedynie z krótkim okresem 

Matka Teresa wskazuje drogę

MODLITWA W CIEMNOŚCI
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przerwy w 1958 roku. Jeśli od pewnego momentu 
Matka Teresa prawie nigdy o niej nie wspomina, nie 
wynika to stąd, że noc się skończyła, ale że nauczyła 
się z nią żyć. Nie tylko pogodziła się z milczeniem 
Jezusa, ale rozpoznała w tym doświadczeniu niezwy-
kłą łaskę: „Doszłam do tego, że pokochałam ciemność. 
ponieważ teraz wierzę, że jest ona częścią, bardzo, 
bardzo maleńką częścią ciemności i bólu Jezusa na 
ziemi”.

DOPEŁNIAĆ „NIEDOSTATKI UDRĘK CHRYSTU-
SA”

Ale jaki sens ma to dziwne zjawisko „ciemnej nocy”? 
Wskazówką mogą być słowa św. Pawła o dopełnianiu 
niedostatków „udręk Chrystusa (…) dla dobra Jego 
Ciała, którym jest Kościół” (Kol 1,24). Jako pierwszy 
doświadczył ciemnej nocy za nas wszystkich Jezus w 
Ogrójcu, a sądząc po Jego wołaniu z krzyża: „Boże 
mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?”, również zmarł 
w tym stanie (Mt 27,46). Papież Jan Paweł II napisał 
kiedyś: „Nierzadko święci doznawali czegoś podob-
nego do doświadczenia Jezusa na krzyżu, które po-
lega na paradoksalnym połączeniu szczęścia i cier-
pienia” („Novo millennio inuente”, 27).

Wiemy, że Matka Teresa z czasem zaczęła widzieć 
tę próbę „nocy ciemnej” jako odpowiedź na swoje 
gorące pragnienie dzielenia z Jezusem ukrzyżowanym 
Jego „Pragnę”: „Jeśli mój ból i cierpienie – moja ciem-
ność i izolacja – dają Ci kroplę pociechy, mój Jezu, 
czyń ze mną, co chcesz… Odbij na mojej duszy i moim 
życiu cierpienia Twego serca… Chcę zaspokajać 
Twoje pragnienie każdą kroplą krwi, jaką we mnie 
znajdziesz… Proszę, nie zadawaj sobie trudu, by 
wrócić szybko. Jestem gotowa czekać na Ciebie przez 
całą wieczność”.

KIEDY MODLITWA STAJE SIĘ TRUDNA
Mistycy nie są jednak wyjątkiem ani inną kategorią 

wierzących niż pozostali chrześcijanie. Z ich nocy 
ciemnych, a w szczególności z ciemnej nocy Matki 
Teresy, możemy nauczyć się przede wszystkim tego, 
jak postępować w chwilach posuchy, kiedy modlitwa 
staje się walką, wysiłkiem, biciem głową o ścianę.

Kiedy tak się dzieje, nie należy się poddawać i re-
zygnować z modlitwy na przykład na rzecz działania. 
Kiedy Bóg znika, starajmy się przynajmniej o to, by 
Jego miejsca nie zajął żaden bożek, a zwłaszcza 
bożek aktywizmu.

Aby tego uniknąć, dobrze jest co jakiś czas przerwać 
swoje zajęcia i wznieść myśli do Boga lub po prostu 
poświęcić Mu chwilę czasu. W czasach posuchy po-
trzebujemy odkryć ten szczególny rodzaj modlitwy, 
który bł. Aniela z Foligno nazywała „modlitwą wymu-
szoną” wyznając, że sama ją praktykowała: „Jest 
rzeczą dobrą i bardzo przyjemną Bogu, gdy modlisz 

się, czuwasz, i dokonujesz innych dobrych czynów, 
mając w sobie żar łaski Bożej, ale najmilsze i najbar-
dziej Bogu przyjemne jest to, kiedy ci jej brakuje lub 
zostaje ona wstrzymana, a ty mimo to nie modlisz się 
mniej, nie czuwasz rzadziej ani nie zaprzestajesz 
pełnienia dobrych uczynków. Działaj bez łaski tak 
samo, jak z łaską… Czyń to, co należy do ciebie, a 
Bóg z pewnością uczyni to, co należy do Niego. Mo-
dlitwa, do której się przymuszamy jest szczególnie 
miła Bogu”.

Modlitwa ta ma więcej wspólnego z ciałem niż z 
umysłem. Istnieje tajemniczy sojusz pomiędzy wolą a 
ciałem. Często gdy nasza wola nie jest w stanie zmu-
sić umysłu do skupienia na jakiejś myśli bądź do jej 
odrzucenia, to jednak ma władzę nad naszym ciałem 
i może sprawić, że kolana się zegną, ręce złożą, a 
usta otworzą i wypowiedzą kilka słów, na przykład: 
„Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”. Matka 
Teresa znała dobrze tę „wymuszoną modlitwę”: „Kilka 
dni temu czułam się tak źle, że nie jestem w stanie ci 
tego opisać. Była chwila, w której prawie odmówiłam 
zaakceptowania tego stanu. Po namyśle wzięłam do 
ręki różaniec i bardzo wolno, nawet bez rozważania 
tajemnic czy myślenia, odmawiałam go powoli i spo-
kojnie”.

„NIE WYCHODŹ Z CELI!”
Zwykłe fizyczne przebywanie w kościele lub w miej-

scu przeznaczonym na modlitwę, po prostu bycie na 
modlitwie, jest dla nas czasami jedynym możliwym 
sposobem wytrwania przy Bogu. On wie, że mogliby-
śmy w tym czasie robić sto innych użyteczniejszych 
rzeczy, przynoszących nam większą satysfakcję, ale 
jesteśmy tu i oddajemy Mu do końca czas, który prze-
znaczyliśmy na modlitwę.

Pewien początkujący mnich ciągle uskarżał się na 
niezdolność do modlitwy z powodu rozproszeń. „Moje 
myśli mnie niepokoją” – mówił swemu ojcu duchowe-
mu. Stary mnich, do którego się zwrócił, polecił mu 
zupełnie nie przejmować się natarczywymi myślami, 
byleby tylko nie wychodził ze swojej celi! Jest to dobra 
rada także dla nas, kiedy cierpimy na chroniczne 
rozproszenia, których nie jesteśmy już w stanie kon-
trolować – pozwólmy myślom błądzić, gdzie im się 
żywnie podoba, ale ciałem trwajmy na modlitwie!

Taka postawa wynika z wiary. Wystarczy, że po-
wiem: „Ojcze, Ty dajesz mi Ducha Jezusa. Jednocząc 
więc z Nim mego ducha odmawiam ten psalm, uczest-
niczę w tej Mszy lub po prostu trwam w ciszy w Two-
jej obecności. Chcę oddać Ci tę samą chwałę i sprawić 
taką samą radość, jaką sprawiłby Ci Jezus, gdyby to 
On modlił się do Ciebie na ziemi”. Z tym przekonaniem 
zakończmy naszą refleksję następującą modlitwą: 
„Duchu Święty, który wstawiasz się w sercach wierzą-
cych w westchnieniach, których nie można wyrazić 
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słowami, przyjdź i pomóż nam w naszej słabości. 
Pukaj do serc tak wielu współczesnych nam ludzi, 
którzy żyją bez Boga i nadziei na tym świecie. Oświeć 
umysły tych, którzy obecnie kształtują przyszłość 
naszej planety. Pomóż im zrozumieć, że Chrystus nie 
jest dla nikogo zagrożeniem, ale Bratem wszystkich. 

Niech ubogim, pogardzanym, prześladowanym i wy-
kluczonym ze świata jutra nie zostanie odebrana po 
cichu ta gwarancja, która jak dotąd stanowiła ich 
najskuteczniejszą obronę przed samowolą możnych 
i niedolą życia – imię pierwszego spośród nich, Jezu-
sa z Nazaretu!”.

W życiu wielu świętych daje się 
zauważyć fakt, że rozpoznali oni 
istotę swojego powołania dzięki 
słowu Bożemu. Wystarczy przypo-
mnieć sobie rolę, jaką w powołaniu 
św. Antoniego Pustelnika odegrał 
usłyszany przezeń w kościele wer-
set z Ewangelii: „Jeśli chcesz być 
doskonały, idź, sprzedaj, co posia-
dasz, i daj ubogim, a będziesz miał 
skarb w niebie. Potem przyjdź i 
chodź za Mną!” (Mt 19,21). Podob-
ną rolę odegrały słowa: „Dopuśćcie 
dzieci i nie przeszkadzajcie im 
przyjść do Mnie” (Mt 19,14) w po-
wołaniu licznych świętych wycho-
wawców, a werset: „Maria obrała 
najlepszą cząstkę” (Łk 10,42) w 
powołaniu wielu osób, które wybra-
ły życie kontemplacyjne.

Nietrudno odgadnąć, że dla Mat-
ki Teresy z Kalkuty kluczowym 
słowem było wołanie Chrystusa na 
krzyżu: „Pragnę”. Napis „Sitio” – 
czyli „Pragnę” po łacinie – znajduje 
się obok krzyża przy ołtarzu w 
każdej kaplicy Misjonarek Miłości.

„PRAGNĘ”
Matka Teresa otrzymała to sło-

wo, „Sitio”, już w chwili, gdy Bóg 
powołał ją do pracy wśród najbied-
niejszych z biednych, ale dopiero 
pod koniec życia zdecydowała się 
wyjaśnić je swoim duchowym cór-
kom. W liście pisanym z Varanasi 
w Wielkim Poście 1993 roku, wy-
znała: „Nadszedł czas, abym wyja-
śniła tak dokładnie, jak tylko potra-
fię, co oznacza dla mnie pragnienie 
Jezusa. Pragnienie Jezusa jest dla 
mnie czymś tak osobistym, że aż 
dotąd nie ośmieliłam się wam o tym 
mówić. Chciałam postąpić tak, jak 

Matka Boża, która 
« z a c h o w y w a ł a 
wszystkie te sprawy 
w swoim sercu». 
Dla mnie jest to ja-
sne – u Misjonarek 
Miłości wszystko 
istnieje tylko po to, 
by zaspokajać pragnącego Jezusa. 
Jego słowa zapisane na ścianie 
każdej z naszych kaplic są nie tylko 
słowami z przeszłości, ale żyjącymi 
tu i teraz, wypowiadanymi do was… 
Chciałabym pomóc wam je zrozu-
mieć, ale to sam Jezus musi być 
Tym, który powie do każdej z was: 
«Pragnę»”.

To, co mówi tu Matka Teresa, 
stanowi jedynie wierzchołek góry 
lodowej. Jest to drobny ułamek 
tego, jaki oddźwięk wywoływało w 
niej samej to jedno słowo. Od sa-
mego początku było to autentyczne 
doświadczenie mistyczne. Matka 
Teresa rzeczywiście „słyszała” 
umierającego Chrystusa wypowia-
dającego to słowo w jej duszy. Było 
ono jakby niewidzialnym stygma-
tem wyrytym w jej sercu na zawsze.

Matka Teresa pozostawiła słowo 
„Sitio” jako spuściznę swoim cór-
kom, podobnie jak św. Franciszek 
pozostawił swoim braciom Panią 
Biedę. Nie znaczy to, że wszystkie 
jej córki powinny lub mogą do-
świadczać tego tak samo, jak Mat-
ka Teresa. Bóg nie powiela swoich 
stworzeń, nie czyni ich na jedną i 
tę samą modłę; On lubuje się w 
różnorodności. Także w rodzinie 
zakonnej Misjonarek Miłości jest 
miejsce na różne wrażliwości, róż-
ne dary i doświadczenia duchowe. 
Matka Teresa pozostawiła więc 

swojej rodzinie zakonnej nie tyle 
samo słowo, co jego konsekwen-
cje: totalną odpowiedź na miłość 
Chrystusa wyrażoną w służbie 
biednym.

PRAGNIENIE FIZYCZNE
Święci przeważnie nie dochodzą 

do prawdy Ewangelii poprzez re-
fleksję intelektualną. Ta prawda 
przychodzi do nich z mocą i prze-
konaniem, jakiego nie dałaby im 
żadna nauka. Jednak po takim 
osobistym doświadczeniu Boga 
pragną oni dowiedzieć się jak naj-
więcej o tym, co odkryli na ten te-
mat teolodzy, i mogą tego słuchać 
bez końca. Zobaczmy więc, co ma 
nam do powiedzenia teologia na 
temat tych słów Chrystusa na krzy-
żu. Zacznijmy od przypomnienia 
sobie fragmentu Ewangelii: „Potem 
Jezus świadom, że już wszystko się 
dokonało, aby się wypełniło Pismo, 
rzekł: «Pragnę». Stało tam naczy-
nie pełne octu. Nałożono więc na 
hizop gąbkę nasączoną octem i do 
ust Mu podano. A gdy Jezus skosz-
tował octu, rzekł: «Dokonało się!». 
I skłoniwszy głowę, oddał ducha” 
(J 19,28-30).

Pierwsze znaczenie słowa: «Pra-
gnę» dotyczy więc fizycznego 
pragnienia Chrystusa. Nie potrzeba 
długich wyjaśnień, by zrozumieć, 
że ciało Chrystusa, ubiczowane i 

Jezus pragnie dawać nam wodę żywą

PRAGNĘ
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wykrwawione, doświadczało palą-
cego pragnienia. Autor ewangelicz-
ny widzi tu wypełnienie fragmentu 
Biblii, który zapowiada: „Ochrypło 
mi gardło (…) gdy byłem spragnio-
ny, poili mnie octem” (Ps 69,4.22).

PRAGNIENIE DUCHOWE
Jednak u Jana pragnienie Jezu-

sa ma również znaczenie symbo-
liczne. W jego Ewangelii już wcze-
śniej Jezus prosił o coś do picia. 
Przy studni Jakubowej w Sychar 
powiedział do Samarytanki: „Daj mi 
pić!”, a gdy ona zdezorientowana 
zaczęła protestować, rzekł do niej: 
„O, gdybyś znała dar Boży i wie-
działa, kim jest Ten, kto ci mówi: 
«Daj mi się napić», to prosiłabyś 
Go, a dałby ci wody żywej” (J 4,10).

To nie przypadek, że bezpośred-
nio po przytoczeniu Chrystusowe-
go: «Pragnę », Jan dodaje: „I 
skłoniwszy głowę, oddał ducha” (J 
19,30). Na poziomie symbolicznym 
i mistycznym oznacza to tyle, co 
„wylał swego Ducha, Ducha Świę-
tego” – jak wskazują na to krew i 
woda wypływające z Jego boku.

Domyślamy się więc, że „Jezus 
prosi, aby dawać”; jest spragniony 
naszego pragnienia Jego, ponie-
waż jedynie to nasze pragnienie 
umożliwia Mu dawanie nam wody 
żywej – życia wiecznego.

W odpowiedzi na wołanie Jezu-
sa, żołnierze podali Mu ocet. Było 
to ostateczne szyderstwo, potęgo-
wanie cierpienia. To także ma zna-
czenie symboliczne. Jest odbiciem 
tego, co dzieje się w rzeczywistości 
– ludzkość odpowiada na pragnie-
nie Chrystusa niewdzięcznością i 
obelgami lub chłodem i niepamię-
cią.

Podobnie jak wszystkie pozosta-
łe słowa umierającego Chrystusa, 
„Sitio” trwa przez wieki jak wiecznie 
płonąca pochodnia. Każdy, jak pi-
sała Matka Teresa, powinien ode-
brać je jako skierowane do siebie 
osobiście, tu i teraz. Każe nam ono 
pytać siebie: „Jaką odpowiedź dam 
Chrystusowi? Nowe wino niepo-
dzielnej miłości czy ocet kompro-

misu, letnią wiarę, wycofanie się do 
swoich spraw?”. Nie wystarczy 
wiele czynić dla Chrystusa. On 
powtarza każdemu z nas to, co 
pisał Apostoł do Koryntian: „Nie 
szukam bowiem tego, co wasze, 
ale was samych” (2 Kor 12,14).

COŚ PIĘKNEGO DLA BOGA
Kiedy Matka Teresa w 1993 roku 

pisała do swoich sióstr, tematem 
wielkopostnego przesłania papie-
skiego także było słowo: „Sitio”. 
Jednak tym, co mogło uderzyć ją w 
tym fragmencie było nie tyle pra-
gnienie Chrystusa na krzyżu, co 
pragnienie milionów ludzi cierpią-
cych z powodu braku wody pitnej. 
Matka Teresa znalazła w tym prze-
słaniu to samo nierozerwalne ogni-
wo łączące Jezusowe „Sitio” ze 
służbą ubogim, które połączyło dwa 
filary jej dzieła: „Nie bagatelizujcie 
naszych środków praktycznych, 
pracy dla ubogich. To właśnie ta 
praca, nawet mała i pokorna, czyni 
z naszego życia coś pięknego dla 
Boga. Oni są najcenniejszymi da-
rami Boga dla naszego społeczeń-
stwa – ukrytą obecnością Jezusa 
tak bliską, tak możliwą do dotknię-
cia. Bez pracy dla ubogich… pra-
gnienie Jezusa byłoby jedynie 
słowem bez znaczenia, bez odpo-
wiedzi”.

Dostrzegana przez Matkę Teresę 
łączność pomiędzy tymi dwiema 
sprawami istniała nie tylko w jej 
sercu. Ma ona swoje podstawy w 
doktrynie o Kościele jako o Mistycz-
nym Ciele Chrystusa. Blaise Pascal 
powiedział kiedyś: „Jezus będzie 
konał aż do skończenia świata”. 
Gdzie i w jaki sposób dziś przeżywa 
On agonię, jeśli nie w członkach 
swego ciała, a zwłaszcza w ubo-
gich i cierpiących? Wołanie: „Pra-
gnę” wznosi się od cierpiących 
członków ciała Chrystusa, podob-
nie jak pragnienie ciała jest woła-
niem miliardów komórek pilnie do-
magających się wody, aby przeżyć.

Pragnienie, będąc podstawową 
potrzebą każdego żywego organi-
zmu, reprezentuje wszystkie ele-

mentarne potrzeby istoty ludzkiej: 
potrzebę wody i pokarmu, ale także 
czyjejś uwagi, miłości, uśmiechu. 
Człowiek może obejść się bez je-
dzenia przez wiele dni czy nawet 
tygodni, ale nie obejdzie się bez 
wody. Słowa Chrystusa „byłem 
spragniony, a daliście Mi pić” (Mt 
25,35) były dla Matki Teresy czymś 
więcej, czymś o wiele bardziej re-
alnym i dosłownym niż dla przecięt-
nego wierzącego. Ja, Jezus, byłem 
spragniony…

UMYĆ NOGI JEZUSOWI
Na mozaice w kaplicy „Redemp-

toris Mater” na Watykanie artysta 
ks. Marko Rupnik przedstawił długi 
stół. Przy jednym jego końcu znaj-
duje się Maria z Betanii, która, 
wygięta w łuk, namaszcza stopy 
Chrystusa wonnościami z flakonika 
z cennym olejkiem. Przy drugim 
końcu stołu widzimy Jezusa, w tej 
samej pozycji co Maria, umywają-
cego nogi Piotrowi podczas Ostat-
niej Wieczerzy. Gdybym był artystą, 
przedstawiłbym Matkę Teresę w 
postawie Marii z Betanii – na kola-
nach, pochylającą się, by obmyć 
stopy ubogiego, który, gdy podnosi 
ona wzrok, okazuje się być Chry-
stusem zasiadającym przy stole.

Jezus wstąpił do nieba, ale Jego 
stopy pozostały na ziemi, ponieważ 
stopami Chrystusa są ubodzy, o 
których powiedział, że zawsze bę-
dziemy ich mieli pośród siebie. 
Eucharystia, jak przypomina Matka 
Teresa, pozwala nam wszystkim 
dostrzec na nowo związek pomię-
dzy naszą odpowiedzią na „Sitio” 
Chrystusa, a naszą dyspozycyjno-
ścią wobec ubogich – pomiędzy 
komunią z Jego rzeczywistym 
Ciałem, a komunią z Jego Ciałem 
Mistycznym: „Zaspokajamy pra-
gnienie Chrystusa, adorując Go w 
sakramencie Eucharystii, w na-
szym osobistym spotkaniu z Nim 
twarzą w twarz. Odnówcie w sobie 
zapał do zaspokajania Jego pra-
gnienia pod postacią Chleba oraz 
w żałosnej postaci najbiedniejsze-
go z biednych”.
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Projekt posadzki w naszym kościele

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

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

Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!

Planujemy kontynuować remont posadzki w na-
szym kościele. Zakupiliśmy płytki marmurowe na 
posadzkę – koszt: 73258 zł. Prosimy o wsparcie 
w kontynuowaniu remontu.
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Błogosławiona Anna Katarzyna Emmerich 
dziewica (9 lutego)

Anna przyszła na świat 8 wrze-
śnia 1774 roku w Flamschen, w 
Westfalii. Pochodziła z ubogiej 
wiejskiej rodziny. Jako dziecko ra-
zem z rodzeństwem (było ich dzie-
więcioro) wiele pracowała w domu 
i na gospodarstwie. Do szkoły 
chodziła tylko przez 4 miesiące. 
Nauczyła się jednak szyć i zarabia-
ła na utrzymanie jako krawcowa. W 
dzieciństwie wyróżniała ją wielka i 
szczera pobożność. Już wtedy 
miała pierwsze wizje. Nie uważała 
ich za coś nadzwyczajnego. Była 
przekonana, że podobne wizje 
mają również inne dzieci. Wielo-
krotnie chciała wstąpić do klaszto-
ru, ale było to trudne, bo nie miała 
posagu. Była zbyt uboga.

Klaryski z Münster obiecały, że 
przyjmą ją, jeśli nauczy się grać na 
organach. W tym celu Anna Kata-
rzyna zamieszkała u organisty 
Söntgena w Coesfeld. Nie znalazła 
jednak czasu na naukę, ponieważ 
opiekowała się jego liczną i biedną 
rodziną. Pomagała im we wszyst-
kim, a w końcu oddała im nawet 
swoje oszczędności. Gdy miała 24 
lata, ujrzała Chrystusa niosącego 
jej dwa wieńce – jeden z kwiatów, 
drugi cierniowy. Wtedy na jej głowie 
pojawiły się bolesne, krwawe rany. 
Od tego dnia, niczego nie wyjaśnia-
jąc, zaczęła nosić na głowie opa-
skę. Potem, po wielu trudach, w 
1802 roku, przyjęły ją augustianki 
w Agnetenbergu. Rok później zło-
żyła śluby zakonne. Wszystkie 
swoje obowiązki wypełniała z wiel-
ką gorliwością. Dobrowolnie podej-
mowała się najcięższych i upoka-
rzających zajęć. Jej gorliwość w 
przestrzeganiu reguły budziła po-
dejrzliwość innych sióstr, które 
posądzały ją o hipokryzję. W klasz-
torze bardzo wiele wycierpiała, 
zarówno ze względu na otaczającą 
ją wrogość, jak i z powodu słabego 
zdrowia. W okresie wojen napole-

ońskich, w 1811 roku, klasztor zo-
stał zamknięty. Przeprowadzano 
wtedy przymusową laicyzację. 
Anna Katarzyna znalazła schronie-
nie w Dülmen, w domu francuskie-
go kapłana J.M. Lamberta, który 
uciekł z Francji w czasach rewolu-
cyjnych prześladowań Kościoła. 
Wkrótce po opuszczeniu klasztoru 
bardzo poważnie zachorowała i do 
końca życia nie podniosła się już z 
łóżka. W tym czasie otrzymała 
stygmaty – widzialny znak cierpień, 
które jednoczyły ją z ukrzyżowa-
nym Chrystusem. Od tej pory za-
częło ją odwiedzać wielu ludzi i 
zyskała szczerych przyjaciół, takich 
jak jej lekarz doktor Franz Wesener 
czy Klemens Brentano, niemiecki 
poeta i prozaik, który przez 5 lat, 
począwszy od 1818 roku, codzien-
nie spisywał jej mistyczne wizje, 
dotyczące szczegółów z życia Je-
zusa i Maryi. Zostały one opubliko-
wane już po jej śmierci, w 1833 
roku. Anna Katarzyna swoje cier-
pienia ofiarowywała za nawrócenie 
grzeszników i za dusze w czyśćcu 
cierpiące, które często prosiły ją o 
modlitwę. Była przy tym kobietą 

całkiem naturalną, nawet 
wesołą, ale mającą w sobie 
coś nieokreślonego. „Ona 
jakby widziała człowieka od 
środka” – mówili ci, którzy z 
nią rozmawiali. Miała dar 
rozpoznawania stanu ducha 
ludzkiego. Przez lata nie 
przyjmowała żadnych po-
karmów, z wyjątkiem Komu-
nii świętej.

Zmarła w Dülmen w dniu 
9 lutego 1824 roku.

Od 2005 roku możemy w 
Polsce oglądać film „Pasja”, 
wybitnego reżysera i aktora 
Mela Gibsona. Obrazy tam 
przedstawione wiernie od-
dają wizje Błogosławionej. 
Są w swym wyrazie mocne, 

ale prawdziwe. Jest to pierwszy w 
historii film tak uczciwie i rzetelnie 
ukazujący wielkość cierpienia i 
ofiary  Chrystusa.

Podczas beatyfikacji Anny Kata-
rzyny Emmerich, w dniu 3 paździer-
nika 2004 roku, św. Jan Paweł II 
powiedział: „Kontemplowała bole-
sną Mękę naszego Pana Jezusa 
Chrystusa i doświadczała jej w 
swoim ciele. Dziełem Bożej łaski 
jest to, że córka ubogich rolników, 
żarliwie szukająca bliskości Boga, 
stała się znaną mistyczką z landu 
Münster. Jej ubóstwo materialne 
stanowi kontrast z bogactwem ży-
cia wewnętrznego. Zdumiewa nas 
cierpliwość, z jaką znosiła dolegli-
wości fizyczne, a także wywiera na 
nas wrażenie siła charakteru nowej 
błogosławionej oraz jej wytrwałość 
w wierze. Siłę czerpała z Najświęt-
szej Eucharystii. Jej przykład spra-
wił, że serca ubogich i bogatych, 
ludzi prostych i wykształconych 
otwierały się i z całą miłością odda-
wały Jezusowi Chrystusowi. Do 
dziś głosi wszystkim zbawcze orę-
dzie: dzięki Chrystusowym ranom 
zostaliśmy uzdrowieni”.
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Sobota 1.02.2020 r.
godz. 700 + Henryka Szydlarska (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 wynagradzająca za wszystkie grzechy 
i zniewagi, jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 ++ Jadwiga i Józef Szenderscy, 
+ Aleksandra (f) Raczkowska
godz. 1800 + Marian Gąsior w 21 rocz. śmierci
Niedziela 2.02.2020 r. Święto Ofiarowania Pańskiego
godz. 730 + ojciec Czesław Różycki w 12 rocz. śmierci
godz. 900 ++ Marianna i Włodzimierz Swatko 
i ++ z rodziny
godz. 1015 + Halina Mulica w 16 rocz. śmierci (intencja 
od córek z rodzinami)
godz. 1130 ++ z rodziny: Szymkiewicz, Żygłowicz, 
Centkowskich, ++ Zdzisław i Stanisław Stawiarscy
godz. 1300 dziękczynna z okazji 35 rocznicy 
sakramentu małżeństwa Lilly i Tadeusza Talarskich
godz. 1800 dziękczynna za przeżyte 100 lat życia Alka 
Daszkiewicza z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
zdrowie i potrzebne łaski dla niego i jego najbliższych
godz. 1800 + Jan Parkitny w 1 rocz. śmierci
Poniedziałek 3.02.2020 r.
godz. 730 + Romana (f) Szkałuba (greg. 1)
godz. 900 +Antonina Szydłowska (intencja od 
uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Jan Gajewski w 5 rocz. śmierci
Wtorek 4.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 2)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne 
łaski i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Marka 
z okazji urodzin
godz. 1800 + Stanisław Janek w 11 rocz. śmierci
Środa 5.02.2020 r. św. Agaty, dziewicy i męczennicy 
(wsp. obow.)
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 3)
godz. 900 o błogosławieństwo Boże, potrzebne łasko 
do wychowania i nauki dla Josha (Dżosza) i jego mamy 
Renaty
godz. 1800 + Lidia Jedlińska
Czwartek 6.02.2020 r. św. męczenników Pawła Miki 
i Towarzyszy
godz. 700 o błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne 
łaski, opiekę Najświętszej Maryi Panny i Świętej 
Patronki dla Doroty Jodko z okazji imienin
godz. 900 + Romana (f) Szkałuba (greg. 4)
godz. 1800 + Czesław Mędelewski w 14 rocz. śmierci 
i ++ z rodziny

godz. 1800 + Anna Obiegły w 1 rocz. śmierci (intencja 
od koleżanek z Przedszkola nr 3 „Niezapominajka” 
w Świebodzicach)
Piątek 7.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 5)
godz. 900 + Mirosława (f) Bartol – o łaskę życia 
wiecznego w niebie
godz. 1800 + Eugenia Kusznir w 19 rocz. śmierci, 
++ rodzice: Stefan i Maria, ++ dziadkowie: Jan i Lidia
Sobota 8.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 6)
godz. 900 + Olga Wasung (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 do Bożej Opatrzności z podziękowaniem 
za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, 
opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marty, Bożeny, Wandy, 
Rafała i Piotra
Niedziela 9.02.2020 r. V NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Romana (f) Szkałuba (greg. 7)
godz. 900 ++ rodzice: Maria i Edward Sobiescy oraz 
++ Waleria i Józef Ramos
godz. 1015 + Jan Wilczek w 5 rocz. śmierci, ++ rodzice 
Czerniejewscy
godz. 1130 + Czesław Kobierski w 14 rocz. śmierci, 
++ z rodziny
godz. 1300 o łaskę zdrowia dla Cecylii
godz. 1800 + Teofil Trawka, + Marcin, + Jadwiga Lenart
Poniedziałek 10.02.2020 r. św. Scholastyki, dziewicy
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 8)
godz. 900 + Genowefa Bąk (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 ++ Apolonia i Wanda
Wtorek 11.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 9)
godz. 900 za chorch, samotnych i cierpiących w naszej 
parafii
godz. 1800 o łaskę i dar nieba dla ++ z rodziny: Wutke, 
Końskich, Kieras, Wójtaszek, Ołdakowskich i za dusze 
w czyśćcu cierpiące
Środa 12.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 10)
godz. 900 dziękczynna za przeżyty rok i otrzymane 
łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne 
łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziny 
Rudnickich
godz. 1800 + Aneta Faron z d. Janek w 2 rocz. śmierci
Czwartek 13.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 11)

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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godz. 900 dziękczynna z okazji 55 rocznicy urodzin 
Doroty z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 1800 + ks. Wojciech Jasiński (intencja od rodziny 
Ślusarczyk)
Piątek 14.02.2020 r. Święto Świętych Cyryla, mnicha 
i Metodego, biskupa, patronów Europy
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 12)
godz. 900 + Józef Hyży w 8 rocz. śmierci
godz. 1800 dziękczynna z okazji 89 rocznicy urodzin Janiny 
o potrzebne łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże
Sobota 15.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 13)
godz. 900 ++ Edward i Leokadia Sobczyk i + Kazimierz 
Chmielewski
godz. 1800 ++ Jan i Maria Jagieło i ++ z rodziny 
Kowalczyków
Niedziela 16.02.2020 r. VI NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + mama Teresa Słowik w 7 rocz. śmierci, 
++ z rodziny Słowików
godz. 900 + Romana (f) Szkałuba (greg. 14)
godz. 1015 + Alojzy Zięba w 5 rocz. śmierci
godz. 1130 + Anna Nowak w 1 rocz. śmierci (intencja 
od męża i dzieci)
godz. 1300 + Marianna Pięczeniak
godz. 1800 ++ w czyśćcu cierpiących – o łaskę nieba
godz. 1800 + Marcin Peksa w 1 rocz. śmierci
Poniedziałek 17.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 15)
godz. 900 ++ Czesława (f) w 10 rocz. śmierci 
i Waldemar Grochowicz
godz. 1800 + Antoni Lisak w 16 rocz. śmierci oraz ++ Józef 
i Stanisława (f) i ++ bracia: Tadeusz i Stanisław
Wtorek 18.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 16)
godz. 900 + Janina Glińska (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 + Józef Pendel w 8 rocz. śmierci, ++ Maria, 
Marzena i Zdzisław oraz ++ z rodziny Pendel
Środa 19.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 17)
godz. 900 ++ z rodzin: Olędzkich, Baranów, Rokickich, 
Malców i Wołoch oraz ++ Dariusz, Łukasz
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Świętego Mikołaja dla grupy 
modlitewno-pielgrzymkowej
Czwartek 20.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 18)
godz. 900 + Weronika Tabiś (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 + Bartłomiej Rachwał
Piątek 21.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 19)
godz. 900 + Weronika Tabiś (intencja od rodziny)

godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla Igora
Sobota 22.02.2020 r. Święto Katedry św. Piotra 
Apostoła
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 20)
godz. 900 + Leopold i ++ z rodziny Mończuńskich
godz. 1800 dziękczynna z okazji urodzin Mateusza 
za otrzymane łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże 
i opiekę Matki Bożej na dalszą drogę
Niedziela 23.02.2020 r. VII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Romana (f) Szkałuba (greg. 21)
godz. 900 + Leon w 35 rocz. śmierci, ++ Janina i Tadeusz 
Bęcławek, + kleryk Marek Krystek, + Beata Krynicka
godz. 1015 + Maria Woźniak w 5 rocz. śmierci, + mąż 
Michał, ++ ich rodzice, ++ z rodziny: Woźniak i Mazurek
godz. 1130 dziękczynna z okazji 6 rocznicy urodzin 
Kevina Wołoszyna z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie 
i błogosławieństwo Boże
godz. 1300 + Florentyna Gębska (intencja od córek, 
wnuków i od rodziny)
godz. 1800 + Janina Kocan w 1 rocz. śmierci, + Władysław, 
++ z rodziny
Poniedziałek 24.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 22)
godz. 900 + Mirosław Pleśnierowski w 1 rocz. śmierci
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę 
Matki Bożej dla Krystyny, Pawła, Rafała, Grażyny, Basi, 
Stanisława i Piotra
Wtorek 25.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 23)
godz. 900 + Władysław Ulman (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 + Weronika Tabiś (intencja od Kazimierza 
Tabiś z rodziną)
Środa 26.02.2020 r. ŚRODA POPIELCOWA
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 24)
godz. 900

godz. 1800 o łaskę nieba dla + Aleksandry i ++ z rodziny
Czwartek 27.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 25)
godz. 900

godz. 1800 + Irena Walus
Piątek 28.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 26)
godz. 900

godz. 1800 + Weronika Tabiś (intencja od Anny Czerwory 
z rodziną)
Sobota 29.02.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) Szkałuba (greg. 27)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Wojciecha z okazji 
urodzin
godz. 1800 + Władysław Kościelski
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Bramę wieczności 
przekroczyli:

Sakrament Chrztu św. 
przyjęli:
Michalina Bylicka, 11 stycznia

+ Henryka Szydlarska z d. 
Nowakowska, zm. 25.12.2019 r., 
przeżyła 80 lat

+ Antonina Szydłowska z d. Świć, 
zm. 28.12.2019 r., przeżyła 87 lat

+ Olga Wasung z d. Górniak, zm. 2.01.2020 r., 
przeżyła 74 lata

+ Genowefa Bąk z d. Gulcz, zm. 3.01.2020 r., 
przeżyła 85 lat

+ Janina Glińska z d. Łuks, zm 4.01.2020 r., 
przeżyła 83 lata

+ Weronika Tabiś z d. Gołąbek, 
zm. 8.01.2020 r., przeżyła 88 lat

+ Władysław Ulman, zm. 10.01.2020 r., 
przeżył 85 lat

karkóWka PieczONa 
Z KISZONĄ KAPUSTĄ
SKŁADNIKI (na 4 porcje):
4 kotlety z karkówki
60 dkg kiszonej kapusty
3 marchewki

1 cebula
0,5 łyżki cukru
sól, pieprz do smaku
kilka łyżek oleju

Michałowa poleca

Smacznego!

WYKONANIE:
Kotlety rozbić, posypać solą, pieprzem i obsmażyć na oleju 
z każdej strony po około 1 minucie. Kapustę posiekać i prze-
łożyć do miski. Jeśli jest zbyt kwaśna wcześniej należy 
przepłukać ją wodą i odsączyć. Umytą i obraną marchewkę 
zetrzeć na grubej tarce, cebulę pokroić w drobną kostkę 
i włożyć do naczynia z kapustą. Dodać oliwę, cukier, dopra-
wić pieprzem i całość dokładnie wymieszać. Do żaroodpor-
nego naczynia wlać tłuszcz pozostały po obsmażaniu kar-
kówki, na to ułożyć dwa plastry mięsa, a na nie połowę 
kapusty. Następnie kolejne dwa plastry karkówki i całość 
pokryć resztą kapusty. Piec w piekarniku rozgrzanym do 
temperatury 180 stopni przez około godziny, przykryte folią 
aluminiową.
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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

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl


