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DROGA PRZEBACZENIA – Od zranienia do uzdrowienia

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2020

(cd. na str. 2)

(cd. na str. 3)

Ekstremalna Droga Krzyżowa 
(EDK) odbyła się po raz pierwszy 
w 2009 roku. W 2018 roku Świebo-
dzice pojawiły się na liście ponad 
250 miast z 11 krajów skąd można 
było wyruszyć na trasę o długości 
43 km. Stworzono możliwość po-
czucia Drogi Krzyżowej w inny niż 
dotychczas sposób. W sposób 
ekstremalny. W tym roku można 
wyruszyć na 986 tras EDK z 441 
miejscowości w 25 krajach (dane 
z 18 lutego br.).

W 2020 roku po raz trzeci może-
my przejść EDK ruszając ze Świe-
bodzic. Rozpoczynamy 27 marca. 

Msza św. w intencji uczestników 
odbędzie się o godz. 20.00 w ko-
ściele św. Mikołaja w Świebodzi-
cach. Po zakończeniu Mszy św. 
wyruszamy na trasę. Trasa św. Mi-
kołaja o długości 43 kilometrów 

rozpoczyna i kończy się w Świebo-
dzicach. Jak w ubiegłych latach 
decydujecie się na trud długiego 
marszu. Znów będziecie szli przez 
całą noc. Może być mgła, deszcz, 
śnieg lub błoto. 

OPOWIEŚCI Z KRYPTY (cz. IV)
Opisany w poprzednim odcinku 

sarkofag, który po renowacji jest 
eksponowany w kaplicy Hochber-
gów przy kościele pw. Św. Mikołaja 
w Świebodzicach, należy do drugiej 
żony Jana Henryka I Hochberga, 
który był pierwszym hrabią Książa. 
Obecnie w renowacji znajduje się 
sarkofag, w którym pochowany 
został właśnie Jan Henryk I i jego 
osobie poświęcimy uwagę w niniej-
szym tekście. Zanim jednak przed-
stawimy go jako właściciela dóbr 
książańskich, gwoli historycznej 
ścisłości należy dodać, że wywodził 
się on z linii Hochbergów zarządza-
jących dobrami w Olszanach. 
Spadkobiercą Książa został po 
bezpotomnej śmierci swojego ku-
zyna i imiennika Hansa Heinricha, 
właściciela dóbr 

Najstarsza panorama Świebodzic z loży Hochbergów w Kościele Pokoju 
w Świdnicy, fot. Małgorzata Grudzińska
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Poświącenie świec dzieci I-komunijnych

W niedzielę 2 lutego obchodziliśmy Święto Ofiarowania Pańskiego zwane także świętem Matki Bożej 
Gromnicznej. Tego dnia podczas Eucharystii o godz. 10.15 Ksiądz Proboszcz poświęcił świece dzieciom 
pierwszokomunijnym, które będą towarzyszyły im w dniu I Komunii Świętej.

Znów samotnie lub małych grupach 
oderwani od świata, ze swoimi fizycznymi ogranicze-
niami i chęcią ich pokonania. To czas na stworzenie 
przestrzeni na spotkanie i rozmowę z Bogiem. Ci, 
którzy przeszli EDK mówią, że było to wyzwanie, 
głębokie przeżycie, doświadczenie własnej słabości 
i chociaż ułamka ciężaru, jaki dźwigał Jezus podczas 
Swojej Drogi. Bo inaczej patrzy się na Jego cierpie-
nie z ciepłej ławki w kościele, inaczej gdy na stopach 
pojawiły się odciski, nogi stają się ciężkie, raz po raz 
targane są skurczami, a do końca trasy pozostało 
jeszcze kilka lub kilkanaście kilometrów.

TO TRZEBA PRZEŻYĆ.
Zapraszamy mieszkańców Świebodzic i okolicz-

nych miast i wsi do udziału w Ekstremalnej Drodze 
Krzyżowej. Do spotkania się z samym sobą. Do 
spotkania z Nim.

UWAGA: Należy pamiętać, że udział w EDK ma 
charakter indywidualnej praktyki religijnej, każdy 
uczestnik wyrusza w trasę na własną odpowiedzial-
ność.

Jeżeli masz wątpliwości czy podołasz trudom tej 
wędrówki obejrzyj filmy o EDK na You Tube lub za-
dzwoń na podany niżej numer telefonu. 

W naszej pierwszej i drugiej EDK na trasę wycho-
dziło średnio około 40 osób. Przedział wiekowy uczest-
ników, którzy ją ukończyli wynosił od 14 do 73 lat.

Rejestracja internetowa uczestników na: www.edk.
org.pl, telefoniczna: Rysiek 535 145 615.

Lider rejonu – Rysiek Stochła

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2020
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Droga Edyty Stein  
do klasztoru i na krzyż

książańskich. Aczkolwiek obaj byli 
wnukami Konrada II władającego 
Książem i Olszanami w XVI wieku.

Od genealogów, w rodowej histo-
rii otrzymał numer I i to od tego 
czasu najstarszy syn rodu otrzymy-
wał imiona Hans Heinrich, z kolej-
nym numerem w kolejce do dzie-
dziczenia. Jego władanie w Książu 
przypada na trudne w całej Europie 
czasy wojny trzydziestoletniej, pod-
czas którego zamek Książ był 
wielokrotnie zdobywany i plądrowa-
ny, a Hans Heinrich I musiał nawet 
z niego uciekać do Wrocławia i 
Koźmina. Powrócił do niego w 1646 
roku i zaczął od przebudowy – ro-
zebrał fortyfikacje, a w ich miejscu 
powstały tarasy i ogrody w modnym 
wtedy stylu francuskim.

Na dworze habsburskim pełnił 
funkcje doradcze i to dzięki jego 
wstawiennictwu ewangelicy dolno-
śląscy uzyskali pozwolenie na bu-
dowę – w stolicach księstw – Świd-
nicy, Jaworze i Głogowie świątyń, 
które obecnie zaliczane są do 

najcenniejszych zabytków baroko-
wych w Europie i zostały wpisane 
na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO (kościół pokoju w Głogo-
wie nie zachował się). Hans Hein-
rich I był mocno zaangażowany w 
budowę tych kościołów, przekazu-
jąc 2 tysiące dębów na budowę w 
Świdnicy i fundując baptysterium i 
ołtarz główny w kościele pokoju w 
Jaworze.

Żonaty był dwukrotnie, najpierw 
z Heleną von Gelhorn, z którą prze-
żył 35 i która urodziła mu trzyna-
ścioro dzieci, w tym ośmiu synów. 
Dwa lata po jej śmierci, w roku 1664 
ożenił się po raz drugi z Zuzanną 
Jadwigą Schaffgotsch, która była 
od niego młodsza o 34 lata. On 
zmarł w roku 1671, ona w 1692. Ich 
związek pozostał bezpotomny.

Zarówno Hans Heinrich I, jak i 
jego obie żony Helena Gellhorn i 
Zuzanna Jadwiga Schaffgotsch 
zostali pochowani w krypcie pod 
kościołem św. Mikołaja. O ile sar-
kofagi obu pań Hochberg nie wy-

kazywały śladów rabunku, sarkofag 
Hansa Heinricha I potraktowano 
bestialsko. Jakich narzędzi musie-
li użyć rabusie by całkowicie od-
kształcić jedną z bocznych ścian 
cynowego sarkofagu? Szukali z 
pewnością biżuterii – pierścieni, 
łańcucha, drogocennych klamer 
spinających odzież zmarłego. Re-
nowacja sarkofagu i badania wyko-
nane przy tej okazji dostarczą od-
powiedzi na wiele pytań. Czy rów-
nież na to, dlaczego tak mocno 
zaangażowany w sprawy ewange-
lików książę, został pochowany w 
krypcie katolickiego kościoła w 
Świebodzicach? (cdn.)

Małgorzata Grudzińska

Bibliografia:
1. Wyniki badań zawartości sar-

kofagu nr 1 z krypty Hochbergów 
w kościele pw. Św. Mikołaja w 
Świebodzicach, Sławomir Kulpa 
[red.], Oddział Katowicki Stowarzy-
szenia Naukowego Archeologów 
Polskich, 2016.

2. Zamek Książ, historia i tajem-
nice, Dudziak M., Woch M., Konin, 
Wałbrzych 2020.

OPOWIEŚCI Z KRYPTY (cz. IV)

Gdybyś mógł popatrzeć na różne sceny z życia 
Edyty Stein, widziałbyś, jak zmieniała się wraz z upły-
wem czasu. W 1893 roku ujrzałbyś zapłakaną dwu-
latkę stojącą nad grobem ojca. Dwa lata póź-niej re-
zolutną czterolatkę bawiącą się z ciotecznym rodzeń-
stwem w rodzinnym składzie drewna. W kolejnych 
latach – wrażliwe dziecko zanurzone w wierze ojców, 
a następnie dociekliwą nastolatkę odrzucającą juda-
izm, aby odtąd polegać tylko na sobie. W 1911 roku 
spotkałbyś Edytę na uniwersytecie pogrążoną w oży-
wionej dyskusji z innymi studentami filozofii, a w latach 
1 wojny światowej – przy łóżku rannego żołnierza 
w szpitalu polowym, spełniającą patriotyczny obowią-
zek jako sanitariuszka. Przenosząc się do roku 1933 
zobaczyłbyś ją znacznie bardziej wyciszoną, przyjmu-
jącą habit karmelitanki w czasach, gdy jej rodzinną 
ziemię ogarniało szaleństwo nazizmu.

W miarę upływu lat Edyta coraz bardziej dojrzewa-
ła, pogłębiała się jej ufność i pokój, wypływające 

z wiary w Jezusa Chrystusa. Kiedy w otaczającym ją 
świecie mnożyły się słowa niena-wiści i akty przemo-
cy, ona odpowiadała słowami nadziei i uczynkami 
miłości. Chrystus był prawdziwie obecny wszędzie 
tam, gdzie świadectwo jej ufności głosiło swoje mil-
czące kazanie.

UCZENNICA CHRYSTUSA
Edyta zawsze ceniła sobie naukę. Bardzo wcześnie 

zaczęła domagać się posłania do szkoły, gdzie szyb-
ko przewyższyła starszych uczniów. Choć w wieku 
czternastu lat zarzuciła modlitwę, pozostała jednak 
bardzo wrażliwa duchowo. Jej modlitwą stało się po-
szukiwanie prawdy. Głęboko pragnęła zrozumieć sens 
życia, aż w końcu nieustanne dociekania doprowadzi-
ły ją do stanu graniczącego z depresją kliniczną. 
Pomimo napadów melancholii Edyta była łubiana 
i szanowana przez przyjaciół i współpracowników 
podczas studiów we Wrocławiu a następnie w Getyn-
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dze i Fryburgu. Wolna od uprzedzeń nawiązywała 
ciepłe i głębokie przyjaźnie, które stopniowo dopro-
wadziły ją do namysłu nad chrześcijaństwem.

Latem 1921 roku Edyta przebywała u swojej przy-
jaciółki, Jadwigi Conrad-Martius, byłej ateistki, nawró-
conej na luteranizm i dającej pociągający przykład 
żywej wiary. Pewnego dnia, z nudów przeglądając 
książki na regale, wzięła sobie do czytania autobio-
grafię św. Teresy z Avili. Książka tak bardzo ją pochło-
nęła, że przeczytała ją w ciągu jednej nocy. Jak później 
wspominała: „Gdy zamykałam książkę, powiedziałam 
do siebie: «To jest prawda»„.

W św. Teresie z Avili Edyta odnalazła pokrewną 
duszę. Obie nosiły w sobie palące pragnienie pozna-
nia siebie, zwłaszcza poprzez pogłębianie życia we-
wnętrznego. Edyta w czasie studiów doktorskich 
u prof. Husserla we Fryburgu zajmowała się nową 
dziedziną filozofii, zwaną fenomenologią, która kon-
centrowała się na analizie sposobu, w jaki człowiek 
postrzega świat. Po-dobnie św. Teresa z Avili zagłę-
biała się w dziedzinę ludzkich serc i dusz, odkrywając 
w nich przestrzeń do spotkania z Bogiem. Edyta po-
czuła się wciągnięta w ten dyskurs i odnalazła w nim 
to, czego szukała.

Niezwłocznie zaopatrzyła się w egzemplarz Kate-
chizmu, zaczęła spotkania z miejscowym księdzem 
i w ciągu roku została katoliczką. Nawrócenie Edyty 
było bolesne i niezrozumiałe dla jej matki, gorliwej 
Żydówki. Łączenie posłuszeństwa wymogom sumienia 
z szacunkiem dla matki było dla Edyty źródłem niepo-
koju i przygnębienia. Jednak podobnie jak Żydzi 
z Nowego Testamentu, którzy ryzykując utratą rodziny 
i dobrego imienia stawali się uczniami Chrystusa, 
również ona przyjęła tę trudną sytuację jako sposob-
ność do dawania świadectwa.

NARZĘDZIE W RĘKACH BOGA
Po nawróceniu Edyta zaangażowała swój wybitny 

intelekt w formowanie młodzieży. Przyjęła posadę 
w szkole dominikańskiej w Spirze, której uczennice 
rozkwitały pod jej kierunkiem. Jak gdyby nadrabiając 
stracony czas, Edyta spędzała wiele nocy modląc się 
w ciszy przed Najświętszym Sakramentem, a za dnia 
prowadziła lekcje, nie wykazując zmęczenia. „Wszyst-
ko to zależy od zachowania w sercu małego kącika, 
w którym możesz codziennie rozmawiać z Bogiem, 
jak gdyby nic innego nie istniało” – mawiała.

Edyta kontynuowała też pracę naukową, szukając 
w niej jednak bardziej okazji do służenia Bogu niż 
spełnienia osobistych ambicji. Między innymi prowa-
dziła wnikliwe studia nad dziełami św. Tomasza z Akwi-
nu. Otrzymywała coraz liczniejsze zaproszenia do 
głoszenia wykładów w kręgach katolickich, pisała 
artykuły, miała audycje w radiu. Edyta była „w świecie, 
ale nie ze świata”. Jak sama mówiła, czulą się coraz 

bardziej wyobcowana – zwłaszcza, że w Niemczech 
zaczęły się aresz-towania księży i zakonnic, niszcze-
nie edukacji katolickiej i eliminowanie innych kościel-
nych form pracy z młodzieżą. Osiągnęła to, na czym 
niegdyś tak jej zależało – szerokie uznanie w świecie 
akademickim – ale coraz bardziej dojrzewało w niej 
pragnienie pójścia w ślady św. Teresy i wstą-pienia do 
zakonu karmelitańskiego.

PRZYGOTOWANA NA PRZEŚLADOWANIE
Gdy w 1933 roku Hitler dochodził do władzy, Edyta 

modliła się i śledziła sytuację. W Wielki Czwartek 
podczas Mszy, kiedy powierzała Bogu sytuację zagro-
żonych Żydów, zobaczyła krzyż Jezusa nałożony na 
jej naród jako wielki ciężar cierpienia. Co zrozumiałe, 
większość jej rodaków nie zidentyfikowałaby się z tym 
obrazem, ale – jak pisała – „ci, którzy są w stanie to 
zrozumieć, powinni wziąć ten krzyż dobrowolnie na 
siebie w imieniu wszystkich”.

Była zdecydowana przyjąć każde cierpienie ciała 
lub ducha jako duchową ofiarę składaną w imieniu 
całego narodu żydowskiego. Widziała wartość rozcza-
rowań i trudności, o ile zwracały jej spojrzenie ku 
zbawczej męce Chrystusa, która była dla niej zarów-
no siłą, jak i wspólną misją.

Kiedy Edyta powróciła do pracy po feriach wielka-
nocnych, bolesnym ciosem stało się dla niej nowe 
prawo, wydane w Niemczech, zabraniające Żydom 
sprawowania funkcji publicznych, co oznaczało, że 
nie mogła już nauczać. Otrzymana dymisja zamiast 
ją załamać, zmobilizowała do skontaktowania się 
z karmelitankami w Kolonii. Tego samego roku wstą-
piła do klasztoru jako postulantka, niezdarna w pra-
cach domowych, ale pełna pogody ducha. Pięć lat 
później, w wieku czterdziestu dwóch lat, została siostrą 
Teresą Benedyktą od Krzyża. Imię, które przyjęła przy 
ślubach wieczystych, było wyrazem jej pragnienia 
bliskiego złączenia się z Chrystusem w tym trudnym 
okresie dziejów. Edyta wyznała wtedy, że wreszcie 
poczuła pokój, jak ktoś, kto osiągnął swój cel.

PRZEZNACZONA NA KRZYŻ
W klasztorze w Kolonii żydowskie pochodzenie 

Edyty oraz fakt, że była powszechnie znana, czyniły 
ją łatwym celem dla nazistów. W trosce o jej bezpie-
czeństwo została przeniesiona w 1939 roku do holen-
derskiego klasztoru w Echt. Po jakimś czasie dołączy-
ła do niej jej starsza siostra Róża, która pod wpływem 
Edyty przyjęła chrzest i wstąpiła do Trzeciego Zakonu 
Karmelitańskiego. Edyta przeczuwała swoją przed-
wczesną śmierć. W czerwcu tego roku spisała testa-
ment wyznając: „Proszę Pana, żeby zechciał przyjąć 
moje cierpienie i umieranie ku swej chwale i uwielbie-
niu... za naród żydowski... za wyzwolenie Niemiec 
i pokój na całym świecie”.
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Z życia Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci w Świebodzicach

Kiedy przeorysza poprosiła ją o napisanie medyta-
cji dla sióstr, Edyta zachęciła je do wytrwałej ufności 
i modlitwy: „Im bardziej jakaś epoka jest pogrążona 
w nocy grzechu i oddzielona od Boga, tym bardziej 
potrzebuje dusz zjednoczonych z Bogiem. Rozstrzy-
gające wydarzenia w dziejach świata rozgrywają się 
w istocie przy współdziałaniu dusz, których nie wy-
mienia żaden podręcznik historii”.

Edyta była zdania, że modlitwy jej samej i innych 
sióstr odgrywają wielką rolę w zmaganiach pomię-
dzy dobrem a złem. W tym czasie opracowała swo-
je ostatnie dzieło, zatytułowane „Wiedza krzyża”, 
które było próbą przybliżenia nauki św. Jana od 
 Krzyża współczesnemu czytelnikowi. Wraz ze 
św.  Janem zgłębiała tajemnicę, że im cięższy krzyż 
 dźwigamy, tym większe jest w nas Chrystusowe zwy-
cięstwo.

ŻYWA OFIARA
W 1942 roku, kiedy Edycie i Róży polecono zgłosić 

się w celu deportacji, podporządkowały się bez oporu. 
Jednak ich aresztowanie w klasztorze 2 sierpnia było 
zaskoczeniem. Wraz z innymi katolikami żydowskiego 
pochodzenia zostały uwięzione w odwecie za ogło-
szenie przez episkopat holenderski listu pasterskiego 
w obronie Żydów. Siostrom dano jedynie pięć minut 
na spakowanie rzeczy, po czym zabrano je do pocią-
gu wiozącego je do obozu przejściowego w Wester-
bork.

Wszystkie relacje z tamtych dni ukazują Edytę jako 
pełną pokoju, rozmodloną i zaradną. Kiedy matki 
w obozie ulegały rozpaczy, Edyta czesała główki ich 
udręczonych dzieci. Każdy, kto się z nią zetknął, był 
pod wrażeniem jej dobroci. W transporcie do Au-
schwitz Edyta z pewnością rozumiała, że jedzie na 
śmierć. Nie bała się jednak, gdyż Bóg już dawno 
udzielił jej łaski ofiarowania życia Jezusowi w akcie 
wstawiennictwa.

Edyta Stein została beatyfikowana w 1987 roku, 
a kanonizowana w 1998. Święty papież Jan Paweł II 
w homilii beatyfikacyjnej uczcił ją jako „córkę narodu 
żydowskiego”, która „wychowana w surowej szkole 
tradycji Izraela (...), wykazała heroiczność ducha 
w czasie swej drogi do obozu zagłady. Zjednoczona 
z ukrzyżowanym Panem, dała swe życie «za praw-
dziwy pokój» i «za naród»„. Jej spuścizna jako filozo-
fa, poszukiwacza prawdy, teologa, nauczycielki, córki 
Abrahama, karmelitanki i męczennicy przemawia do 
wielu ludzi, zarówno w Kościele, jak i poza nim, 
a szczególnie do tych, którzy ubolewają nad ciemno-
ściami tego świata. Dla nich wszystkich jest ona zna-
kiem pokoju, siły i pokory duszy zjednoczonej z Chry-
stusem.

Edyta pozostaje prawdziwym świadkiem dla nas 
wszystkich, którzy przyjmujemy Jezusa i z ufnością 
budujemy na Nim jako na naszym fundamencie, bio-
rąc swój krzyż z miłości do Niego oraz w ofierze za 
innych.

W środę 5 lutego w Miejskim Domu Kultury w Świe-
bodzicach odbył się XIX Regionalny Konkurs Recyta-
torski Placówek Specjalnych i Integracyjnych pn. 
„Wreszcie wiosna”.

W konkursie uczestniczyło wiele placówek z nasze-
go regionu: Dzierżoniów, Piława G., Świdnica, Strze-
gom, Świebodzice, Wałbrzych, Ząbkowice Śl., m.in.: 

dzieci i młodzież ze Szkół Przysposabiających do 
Pracy, ze Szkół Podstawowych Specjalnych, Specjal-
nych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych, Warszta-
tów Terapii Zajęciowych i Przedszkoli Specjalnych. 
Wśród uczestników konkursu wzięli również udział 
nasi Wychowankowie z Domu Pomocy Społecznej dla 
Dzieci w Świebodzicach – uczniowie ZSS Szkoła 
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Podstawowa Nr 7, którzy za swój występ otrzymali 
duże brawa i dyplomy z wyróżnieniem.

KARNAWAŁOWA ZABAWA W DPS 
DLA DZIECI W ŚWIEBODZICACH
Z a p r o s z e n i e  n a 

wspólną zabawę karna-
wałową w dniu 11 lutego 
w DPS d la  Dz iec i 
w Świebodzicach. Za-
proszeni goście, panie 
opiekunki i wychowan-
kowie w strojach bajko-
wych i nie tylko... weso-
ło i głośno bawili się 
wspólnie...

SAKRAMENT BIERZMOWANIA
Grupa 7 chłopców – Wychowanków DPS dla Dzie-

ci w Świebodzicach: Alan, Dariusz, Dawid, Kacper, 
Mateusz i dwóch Michałów przygotowuje się pod 

kierunkiem pani katechetki Elżbiety D. oraz w placów-
ce pod okiem siostry Czesławy SSND do przyjęcia 
sakramentu bierzmowania w naszym kościele para-
fialnym św. Mikołaja w Świebodzicach. Sakrament 
bierzmowania przyjmą 7 marca z rąk ks. biskupa 
Adama Bałabucha. Chłopcy gorliwie uczą się odpo-
wiednich modlitw, poznają i poszerzają swą wiedzę 
religijną, są otwarci na przyjęcie Ducha Świętego 
i Jego darów. Mówią, że chcą wiernie głosić, bronić 
i wyznawać swą wiarę, chcą być odważnymi rycerza-
mi Pana Jezusa.
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FERIE ZIMOWE 2020
Podopieczni Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych 

de Notre Dame aktywnie spędzali czas ferii zimowych. Do szczególnych atrakcji należały:
• wycieczka jednodniowa do Szklarskiej Poręby – było zimowo i wiosennie jednocześnie (18.02.2020 r.)

• wycieczka do stolicy Dolnego Śląska – WROCŁAWIA (14.02.2020 r.). Chłopcy pod opieką Pań opiekunek 
zwiedzali miasto, szukali krasnali i odwiedzili Siostry Szkolne de Notre Dame mieszkające na ul. Św. Marci-
na 12, gdzie zostali przyjęci gościnnie i serdecznie.
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I DEKANALNE MISTRZOSTWA 
MINISTRANTóW W KRĘGLE

Niedziela, 1 marca
Co to za Ojciec, który wysyła Syna na pustynię i każe mu tam głodować? Jeśli jesteś Synem Bożym, 

to wykorzystaj swoją moc, przemień kamienie w chleb! Taką przemyślną strategię zastosował diabeł, 
jakby licząc na to, że uda mu się zasiać w umyśle Jezusa ziarno zwątpienia w miłość i dobroć Boga. 
Gdyby zdołał zachwiać zaufaniem Jezusa do Ojca, to może odstąpiłby On od wierności i posłuszeństwa 
Ojcu? Pokusy są coraz bardziej przewrotne aż do finalnej zagrywki: Bóg wcale Ci nie pomaga, pozosta-
wia Cię tu na pastwę głodu i upokorzenia. Czy warto być Mu wiernym? Ja mogę dać Ci o wiele więcej, 
więc dlaczego nie miałbyś oddać mi pokłonu? To przecież niewiele...

Jest to ta sama strategia, jaką zastosował wąż wobec Adama i Ewy: „Czy rzeczywiście Bóg powie-
dział...?”

Ale tam, gdzie zawiedli nasi pierwsi rodzice, Jezus zwyciężył, a przez to otworzył także i nam drogę 
do zwycięstwa. Odparł diabelskie pokusy przy pomocy narzędzia, którym my także możemy się posłużyć. 
Jest nim nasza wiara i mocne w niej trwanie. Po czterdziestu dniach przebywania na pustyni Jezus był 
głodny i wyczerpany, ale wiedział, czego Bóg od Niego oczeku-je, toteż mocno przylgnął do Jego woli 
i Jego obietnic.

Starcie zakończyło się zwycięstwem Jezusa. Za każdym razem, gdy odrzucał perfidne słowa diabła, 
rozlegały się anielskie śpiewy niosące pociechę i wielbiące Boga. Ostatecznie był to przecież fragment 
walki dobra ze złem, walki złych mocy z Bożym planem zbawienia każdego człowieka.

Nie łudź się zatem, że w tym Wielkim Poście unikniesz pokus, nawet jeśli dotąd sądziłeś, że nie jesteś 
kuszony. Diabeł będzie próbował przekonać cię, że Bogu na tobie nie zależy lub że zachowywanie przy-
kazań nie jest czymś ważnym i w niczym ci nie pomoże. Nie wierz w to! Trwaj mocno w swoich wielko-
postnych postanowieniach. Bądź wierny modlitwie. A jeśli zdarzy ci się upaść, pamiętaj, że wciąż jesteś 
dzieckiem Bożym. On cię kocha i zawsze jest gotów ci pomóc. Może nawet posłać anioła, aby cię pocie-
szył! „Panie, umocnij mnie swoją łaską, abym w czasie Wielkiego Postu mógł przezwyciężyć wszelkie 
pokusy”.
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8 lutego na początku zimowych ferii w kręgielni 
w Świebodzicach zostały rozegrane I Dekanalne Mi-
strzostwa Ministrantów w Kręgle. W zawodach wzięło 
udział 19 ministrantów z Dekanatu Świebodzice.

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnej Mszy św. 
sprawowanej w kościele św. Mikołaja, której przewod-
niczył ks. Damian Kowalski – wikariusz, homilię wy-
głosił ks. Wojciech Oleksy – Dekanalny Duszpasterz 
Ministrantów.

– Czas ferii to dobry czas, w którym możemy 
wzmocnić naszą dekanalną ministrancką wspólnotę. 
Przez wspólną inicjatywę gry w kręgle, możemy nie 
tylko ze sobą rywalizować, ale możemy się bliżej po-
znać. Możemy bliżej poznać Pana Jezusa, którego za 
chwilę przyjmiemy – mówił, zachęcając ministrantów 
z całego dekanatu do otwartości na siebie.

Ministranci rywalizowali w dwóch kategoriach wie-
kowych. W kategorii Junior zwyciężył Mateusz Socha 
z wynikiem 191 pkt. par. Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej w Cierniach. Drugie miejsce zajął 
Miłosz Dylewski 164 pkt. par. św. Brata Alberta, a trze-
cie miejsce Kacper Nawojski 145 pkt. par. św. Brata 
Alberta.

W kategorii młodszych zawodników wygrał Karol 
Kaczmarek 149 pkt. par. św. Brata Alberta w Świebo-
dzicach. Drugie miejsce zajął Marcel Pilarski 134 pkt. 
par. św. Apostołów Piotra i Pawła. Trzeci był Igor Król 
101 pkt. z par. św. Apostołów Piotra i Pawła.

Wręczenia pamiątkowych dyplomów, nagród, pu-
charów, medali dokonał ks. Wiktor Bednarczyk z Ry-
szardem Kramarzem – pomysłodawcą turnieju. Mini-
stranci z opiekunami składają podziękowania włoda-
rzom Miasta Świebodzice za życzliwość i udostępnie-
nie kręgielni. Sponsorem nagród był ks. kan. Józef 
Siemasz – dziekan Dekanatu Świebodzice.
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Z NAUCZYCIELEM w ŁODZI
Łaska obecności Jezusa

Niedziela 8 marca
„Jakie trzy namioty? No tak, znowu Piotr wyrywa się nieproszony z jakąś bzdurą” – myślimy sobie. Ale 

czy rzeczywiście jego propozycja nie miała sensu?
Niekoniecznie. Pamiętajmy, że Jezus sam poprowadził Piotra oraz Jakuba i Jana na szczyt góry. Bę-

dąc tam, uczniowie ujrzeli Mojżesza i Eliasza rozmawiających z Jezusem, skąpanym w chwale Ojca. 
Piotr nie do końca rozumiał, co się dzieje, ale czuł, że na pewno dzieje się coś nadzwyczajnego. Był tak 
zachwycony, że spontanicznie zapragnął rozbić namioty i pozostać na tym miejscu.

To „szczytowe” doświadczenie musiało niezwykle podbudować Piotra. Ujrzał chwałę Bożą! Usłyszał 
Boga mówiącego, że Jezus jest Jego umiłowanym Synem, którego należy słuchać! Wszystko to było 
bardzo dobre. Czy więc Piotr musiał zejść z góry i dalej podążać za Jezusem – aż po krzyż? Tak, ale 
najwyraźniej potrzebny był mu również pobyt na górze, umocnienie i napełnienie łaską, skoro zabrał go 
tam Jezus.

Jezus zaprasza także i ciebie do wspólnej wędrówki na szczyt góry. Prosi, byś codziennie znajdował 
dla Niego czas. Módl się. Bierz udział we Mszy świętej. Rozważaj Jego słowo. Trwaj w Jego obecności, 
pełen szacunku i podziwu dla tego, kim On jest. Ale nie poprzestań na tym. Bóg ma dziś dla ciebie prze-
słanie. Chce dotykać twojego serca i mówić do ciebie. Piotr usłyszał słowa: „To jest mój Syn umiłowany”; 
ty możesz wsłuchać się w głos Ducha Świętego, który mówi: „Oto Baranek Boży”, kiedy przyjmujesz 
Jezusa w Komunii świętej, lub: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, kiedy nadchodzi czas zejścia z góry.

Pamiętaj, że oddalenie się na modlitwę nie jest egoizmem ani ucieczką od
problemów. Zawsze dobrze jest pobyć z Panem na osobności, o ile tylko jesteś gotów następnie po-

wrócić z Nim do świata. „Panie, kocham Cię i chcę codziennie znajdować czas na spotkanie z Tobą”.

Była to długa bezowocna noc. 
Szymon i jego brat Andrzej wypły-
nęli na połów, ale daremnie zarzu-
cali sieci – ryby omijały je z daleka. 
Teraz wraz z innymi rybakami płu-
kali sieci przy brzegu. Szymon nie 
mógł się już doczekać końca tej 
pracy. To, czego potrzebował, to 
porządne śniadanie i parę godzin 
snu. Niektóre noce były właśnie 
takie. Może jutro będą mieli więcej 
szczęścia.

Słysząc jakieś zamieszanie na 
brzegu, Szymon oderwał wzrok od 
sieci. „No tak... To ten Jezus, Na-
uczyciel, który naucza i uzdrawia 
chorych” pomyślał. Jezusa, jak 
zwykle, oblegał tłum rozentuzja-
zmowanych ludzi, pragnących uj-
rzeć cuda i posłuchać tego, co ma 
do powiedzenia. Kiedy się zbliżył, 
spojrzał wprost na Szymona i skinął 
na niego ręką. „Czego On ode mnie 
chce?” – pomyślał rybak. „Czy 
mógłbyś nieco odpłynąć?” zapytał 
Jezus wsiadając do jego łodzi. 

„Ludzie będą mogli lepiej mnie 
słyszeć, jeśli będę mówił znad 
wody”. Szymon marzył jedynie tym, 
by wrócić do domu, rzucić się na 
posłanie i zasnąć, czuł jednak, że 
nie może odmówić. Odbił więc od 
brzegu, a Jezus zwrócił się w stro-
nę tłumu i przysiadłszy na burcie 
łodzi, zaczął nauczać. Szymon 
słyszał Go już wcześniej, ale tym 
razem słowa Nauczyciela wyjątko-
wo przykuły jego uwagę. Po prostu 
nie mógł Go nie słuchać.

Wiemy, co wydarzyło się dalej. 
Od tego momentu życie Szymona 
wywróciło się do góry nogami – z 
inicjatywy Jezusa. To On sam go 
odnalazł. Wszedł prosto do łodzi, 
do miejsca, w którym Szymon czuł 
się najbardziej u siebie, gdzie upły-
wała większa część jego życia. 
Szymon zapraszając Jezusa do 
swojej łodzi, tak naprawdę zaprosił 
Go do swojej codzienności.

W tegorocznym Wielkim Poście 
chcemy przyjrzeć się temu, jak 

Jezus wybrał Piotra, odnalazł go, a 
następnie wszedł do jego łodzi – i 
do jego życia. Chcemy też zoba-
czyć, gdzie i jak Bóg szukał nas w 
przeszłości, gdzie szuka nas teraz 
i jak łaska okresu Wielkiego Postu 
może nam pomóc pójść za Nim.

JEZUS, KTóRY PODEJMUJE 
INICJATYWĘ

Powróćmy teraz do sceny nad 
jeziorem. Jak sądzisz, o czym mógł 
myśleć Jezus tego poranka, prze-
ciskając się wśród tłumów? Czy 
uważasz, że wybrał łódź Szymona 
przypadkiem? Z pewnością na 
brzegu było co najmniej kilku lub 
kilkunastu innych rybaków, którzy 
także mieli łodzie i mogli z Nim 
wypłynąć tego poranka.

To nie był przypadek. Jezus 
świadomie skierował się do Piotra 
i jego brata Andrzeja. Wielu ludzi 
chodziło za Nim, ale On od tych 
dwóch rybaków zapragnął czegoś 
więcej. Chciał ich bliskości i przy-
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jaźni. Dlatego właśnie podszedł i 
odezwał się wprost do nich, a po-
tem wsiadł do ich łodzi!

Taki właśnie jest Jezus – zawsze 
pierwszy podejmuje inicjatywę. I 
postępuje tak wobec każdego z 
nas. Chce wejść z nami w bliską 
relację. Przychodzi i pyta, czy Go 
przyjmiemy. Nie stoi gdzieś daleko, 
na obrzeżach naszego życia, cze-
kając aż Go zauważymy. Puka do 
drzwi naszych domów, naszych 
miejsc pracy, naszych rodzin, a 
przede wszystkim do drzwi naszych 
serc. Wybiera nas nie ze względu 
na to, co możemy dla Niego zrobić, 
ale z powodu swojej wielkiej miłości 
do każdego z nas.

W Ewangelii znajdujemy wiele 
innych podobnych opowieści. Pew-
nego dnia w Kafarnaum Jezus 
podszedł do Mateusza, celnika 
wykonującego swoją zyskowną, 
acz niezbyt chlubną pracę, i powie-
dział do niego: „Pójdź za Mną!”. Był 
też inny celnik, w Jerychu, o imieniu 
Zacheusz. Gdy Jezus przybył do 
tego miasta, człowiek ten bardzo 
zapragnął zobaczyć, kim jest Na-
uczyciel, o którym tyle słyszał. 
Ponieważ był niskiego wzrostu, a 
tłum zasłaniał mu Jezusa, wspiął 
się na sykomorę, aby choć spojrzeć 
na Niego. A Jezus widząc jego 
pragnienie, powiedział: „Zache-
uszu, zejdź prędko, albowiem dziś 
muszę się zatrzymać w twoim 
domu” i podobnie jak w przypadku 
Piotra, również życie obydwu cel-
ników. Mateusza i Zacheusza, 
uległo całkowitej przemianie.

JEZUS, KTóRY PRZEMIENIA 
ŻYCIE

Może masz za sobą podobnie 
poruszające spotkanie z Jezusem, 
a może nie, jednak pozostaje praw-
dą, że Jezus nie przychodzi do nas 
tylko jeden raz. On ciągle na nowo 
„wsiada” do naszej „lodzi”. Natural-
nie, jako taktowny gość nigdy nie 
wdziera się silą do naszego życia. 
Najpierw pyta, a następnie czeka 
na nasze zaproszenie – a potem 
następny raz i jeszcze kolejny. 

Zwłaszcza teraz, w okresie Wiel-
kiego Postu, Jezus chce przycho-
dzić do twego życia i oddziaływać 
na wszystkie jego obszary – ma-
rzenia i pragnienia, przemyślenia i 
lęki, nawyki i postawy. Chce umoc-
nić swoją łaską wszelkie dobro i 
uzdrowić to, co pogrążone w ciem-
ności; chce oczyścić i odnowić 
każde twoje pragnienie, słowo i 
czyn. Nie sądź, że Jezus oczekuje 
od ciebie natychmiastowej święto-
ści. On wie, że jest to zadanie na 
całe życie. Spójrz na Piotra. Tam-
tego dnia na łodzi zadecydował, że 
zostanie uczniem Jezusa, ale mu-
siał długo jeszcze wzrastać w wie-
rze, czasami w niezwykle drama-
tycznych sytuacjach. Po tym pierw-
szym spotkaniu jeszcze nie raz 
przeżywał wewnętrzne zmagania. 
Gdy wysiadł z łodzi, by pójść za 
Jezusem, podążyły za nim również 
jego grzechy i skłonności, a szcze-
gólnie ta do polegania na sobie. 
Jezus nie wybrał Piotra ze względu 
na jego doskonałość i nie rezygno-
wał z niego, gdy upadał. Przyszedł 
do grzeszników, a Piotr był jednym 
z nich.

JEZUS WIERNY I CIERPLIWY
Przejdźmy teraz do innej przej-

mującej sceny z udziałem Jezusa i 
Piotra. Oto Piotr zrobi! coś absolut-
nie nie do pomyślenia. Po trzech 
latach spędzonych z Jezusem 
dzień po dniu, po tylu cudach, któ-
rych był świadkiem, po wyznaniu, 
że Jezus jest Mesjaszem, po ujrze-
niu przemienienia na górze Tabor, 
wreszcie po gorliwej deklaracji, że 
nigdy się Go nie zaprze – w chwili 
pojmania Jezusa opuścił Go! A 
potem trzykrotnie się Go wyparł... 
Wydaje się, że ta porażka mocno 
bolała Piotra i ciążyła mu na sercu 
nawet po spotkaniu ze zmartwych-
wstałym Panem. Może dlatego Jan 
Ewangelista opowiada, jak Jezus 
jeszcze raz szukał i odnalazł Piotra 
w miejscu najbardziej mu bliskim i 
bezpiecznym, czyli w jego własnej 
łodzi (por. J 21,2-19). Piotr powrócił 
bowiem nad jezioro i do swojego 

dawnego, tak dobrze znanego za-
jęcia, pociągając za sobą sześciu 
innych uczniów.

A Jezus wiedząc, że właśnie tam 
odnajdzie Piotra i pozostałych 
uczniów, czekał już na nich. Stojąc 
na brzegu zawołał i zapytał, czy coś 
złowili, choć dobrze wiedział, że 
połów był nieudany. Polecił, by 
zarzucili sieci jeszcze raz. A kiedy 
to uczynili, złowili tyle ryb, że ledwo 
zdołali wyciągnąć sieci.

Wtedy Jan rozpoznał Jezusa w 
mężczyźnie stojącym na brzegu, a 
kiedy to głośno powiedział. Piotr 
wyskoczył z łodzi, żeby jak najszyb-
ciej, choćby wpław, dostać się na 
brzeg. Po wspólnym śniadaniu 
Jezus wziął go na bok i trzy razy 
zapytał: „Czy miłujesz mnie?”. I 
Piotr, tak jak trzykrotnie zaparł się 
Jezusa, tak teraz trzykrotnie po-
twierdził: „Tak, Panie, Ty wiesz, że 
Cię kocham”.

Jezus nigdy nie zrezygnował z 
Piotra, szukał go w dalszym ciągu. 
Ani trzykrotne zaparcie się Piotra, 
ani jego wcześniejsze grzechy, nie 
powstrzymały Jezusa przed wyj-
ściem mu na spotkanie. W dodatku 
chciał nie tylko przekazać mu swo-
je przebaczenie, ale także powie-
rzyć misję głoszenia Dobrej Nowi-
ny: „Paś baranki moje... Paś owce 
moje”.

Oto jak wspaniały jest nasz Bóg! 
Szuka nas nawet wtedy, gdy sami 
czujemy się niegodni. Szuka nas, 
kiedy zgrzeszyliśmy, nawet jeśli 
zawiedliśmy Go tak poważnie jak 
Piotr. Jezus nigdy nie zapomina o 
tym „tak”, jakie daliśmy Mu w prze-
szłości. Dlatego nie przestaje nas 
szukać i pytać, czy zechcemy Go 
wziąć do swojej lodzi.

WIELKOPOSTNE WYPATRY-
WANIE JEZUSA

W Wielkim Poście Jezus szuka 
każdego z nas jeszcze intensyw-
niej. Szuka cię także wtedy, gdy 
jesteś na życiowym rozdrożu, czy 
nie możesz poradzić sobie z powta-
rzającym się grzechem. Szuka cię 
także wtedy, gdy przeżywasz bło-
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Niedziela, 15 marca
Jezus i jego uczniowie od rana byli w drodze. Słońce stało już wysoko na niebie i paliło mocno. Wę-

drowcy byli zgrzani, zakurzeni i spragnieni. Siadając przy studni Jakuba, Jezus z pewnością miał ogrom-
ną ochotę na łyk chłodnej wody.

Kiedy jednak poprosił o wodę przybyłą do studni Samarytankę, chodziło Mu o coś więcej niż zaspo-
kojenie pragnienia ciała. Jak pisała św. Teresa z Lisieux: „Mówiąc: «Daj Mi pić!», Stwórca świata doma-
gał się miłości od swego biednego stworzenia. On pragnął miłości”.

Możemy zastanawiać się dlaczego Jezus miałby pragnąć miłości od kobiety, która nie tylko była po-
gardzaną przez Żydów Samarytanką, ale miała niechlubną przeszłość, a obecnie żyła z mężczyzną, 
który nie był jej mężem? Ponieważ taki właśnie jest Jezus. Wraz z Ojcem i Duchem Świętym miłuje 
każdego z nas. Niezależnie od tego, kim jesteśmy i jakie grzechy mamy na sumieniu, On, który jest mi-
łością, nie może nie szukać naszej miłości. On pragnie każdego z nas.

Jak więc możemy zaspokoić pragnienie Jezusa? Spędzając z Nim czas na modlitwie. Lecz nie trak-
tujmy jej jako powinności czy obowiązku, czegoś, co, jesteśmy winni” Bogu. Myślmy raczej, że jest to 
czas, w którym pozwalamy

Jezusowi cieszyć się nami. On kocha nas tak bardzo, że nigdy nie jest Mu dosyć naszej niepodzielnej 
uwagi. Kocha nas tak bardzo, że pragnie, abyśmy odłożyli na chwilę nasze obowiązki i byli tylko przy 
Nim.

Ofiaruj Jezusowi „napój”, o który prosi. Nawet jeśli na modlitwie nie czujesz nic szczególnego, uwierz, 
że twoja obecność sprawia Mu radość. On cieszy się przebywając z tobą! A kiedy tak przy Nim trwasz, 
daje ci „wodę żywą”, która zaspokoi twoje najgłębsze potrzeby i pragnienia oraz stanie się w tobie „źró-
dłem tryskającym ku życiu wiecznemu” „Jezu, obym pragnął Ciebie tak bardzo, jak Ty pragniesz mnie”.

gosławiony czas, pełen radości i 
uniesienia. Wciąż pragnie udzielać 
ci swojej łaski – łaski Jego obecno-
ści. Wypatruj Go więc, ponieważ 
będzie przychodził do miejsc, gdzie 
czujesz się najbardziej u siebie. 
Może to być twoja kuchnia, miejsce 
pracy albo ulubio-ny fotel pod 
oknem. Będzie szukał cię w twojej 
codzienności, tak jak szukał Piotra 
na brzegu jeziora.

Ale możesz spotykać Jezusa 
nie tylko w zwyczajnych wydarze-
niach swojego życia. Wielki Post 
jest szczególnym czasem, sprzy-
jającym spotkaniu z Jezusem 
 poprzez modlitwę i post. On bę-
dzie mówił do ciebie podczas lek-
tury Pisma Świętego, odmawia-
nia Różańca, odprawiania Drogi 
Krzyżowej. Przemówi do ciebie 
osobiście, przekazując ci swoje 

przebaczenie w sakramencie po-
jednania. Spotkasz Go, świadcząc 
pomoc potrzebującym w twoim 
otoczeniu.

Cokolwiek będziesz robił, wypa-
truj Go otwartym, wyczekującym 
sercem. Nie pozwól, aby cię minął! 
Niech nie powstrzyma cię natłok 
zajęć ani codzienne troski. Przyjmij 
Go w swojej łodzi.

MODLITWA PO KOMUNII ŚWIĘTEJ
(w każdy piątek Wielkiego Postu i w Wielki Piątek)
Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed obliczem Twoim i z największą żarliwością ducha 
proszę Cię i błagam, abyś najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości w serce me wlać raczył wraz z prawdziwą 
za grzechy moje skruchą i mocną wolą poprawy; podczas gdy z wielkim wzruszeniem i głęboką boleścią duszy 
mojej Twoje pięć ran rozpamiętywam i myślą się w nich zatapiam, mając przed oczyma, co już mówił o Tobie, 
o dobry Jezu, święty król, prorok Dawid: „Przebili ręce moje i nogi moje, policzyli wszystkie kości moje”. Amen.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niego-
dziwości 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…
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Bóg wciąż szuka i znajduje zagubionych
Był ciemny, burzliwy wieczór... Nie, nie jest to po-

czątek kiepskiego horroru, ale początek historii, która 
wydarzyła się właśnie w taką pogodę. Tego konkret-
nego wieczoru wybrzeże stanu New Jersey zostało 
nawiedzone przez wyjątkowo gwałtowną i niebez-
pieczną wichurę z północnego wschodu. Mój mąż i ja 
jechaliśmy w oślepiającym deszczu, drogą oświetlaną 
na moment błyskami piorunów, którym towarzyszyły 
intensywne grzmoty tuż nad naszymi głowami. Nie był 
to dobry wieczór na przejażdżki, toteż chcieliśmy jak 
najprędzej znaleźć się w domu.

SAMOTNA AUTOSTOPOWICZKA
Nagle, na poboczu w gęstej ciemności, zauważyli-

śmy samotną autostopowiczkę. Zwykle nie zabieramy 
autostopowiczów, ale tym razem oboje czuliśmy przy-
naglenie Ducha Świętego, aby zatrzymać się i okazać 
zainteresowanie młodej, przemoczonej dziewczynie. 
„Zatrzymaj się, kocha-nie!” – wrzasnęłam. Mąż już 
naciskał na hamulec.

Ociekająca wodą dziewczyna wsiadła do samocho-
du. Wykrztusiła z siebie ciche „dziękuję” i opadła na 
tylne siedzenie. Zauważyliśmy, że krople deszczu na 
jej twarzy są zmieszane z łzami.

– Wszystko w porządku? – zapytałam – Tak. Gdzie 
chcesz dojechać? – zapytał mój mąż. Wymamrotała 
adres domu, który znajdował się na naszej trasie. 
Siedziała ze zwieszoną głową, a jej splątane, mokre, 
ciemne włosy zakrywały większą cześć twarzy. Pró-
bowałam nawiązać z nią kontakt wzrokowy, ale z upo-
rem wpatrywała się w podłogę.

– Mam na imię Joy, a to jest mój mąż, Kent — krze-
piącym tonem zagaiłam rozmowę. – A jak ty masz na 
imię? Żadnej odpowiedzi.

– Czy mogę ci powiedzieć, dlaczego zatrzymaliśmy 
się, żeby cię zabrać w tę okropną noc? – zapytałam.

– No pewnie – wyszeptała.

MODLITWA W JEJ INTENCJI
Zaczęliśmy więc z mężem mówić jej o miłości Je-

zusa i o tym, że umarł także za nią. Powiedzieliśmy, 
że On może jej pomoc w problemach, z którymi się 
zmaga, i że nic nie jest dla Nie-go zbyt trudne. Kiedy 
dzieliliśmy się swoją wiarą, milczała. Nie podała nam 
swojego imienia ani nie powiedziała, co ją trapi, więc 
tylko zapisaliśmy jej nasze nazwisko i telefon mówiąc, 
że może dzwonić do nas o każdej porze, w dzień 
i w nocy. Jazda do miejsca, jakie nam wskazała, była 
krótka. Kiedy już dojechaliśmy, szybko otworzyła drzwi 
i zniknęła w ciemnościach. I na tym się skończyło. 
Czemu miało służyć to spotkanie? Czy był to zmar-
nowany trud? Dlaczego oboje tak mocno czuliśmy, że 

Bóg chce, żeby ją zabrać? Nie znaliśmy odpowiedzi 
na te pytania, ale ufaliśmy, że nasza samotna auto-
stopowiczka jest w ręku Boga. Mijały tygodnie i mie-
siące, a my modliliśmy się za naszego bezimiennego 
gościa, kiedy tylko Bóg przywiódł ją nam na pamięć.

HISTORII CIĄG DALSZY
Dwa lata później Kent i ja odwiedziliśmy przyjaciół, 

którzy prowadzą dom dla osób wychodzących z na-
łogu. Kiedy rozmawialiśmy z nimi w świetlicy, zauwa-
żyłam wpatrującą się we mnie młodą dziewczynę. 
Kiedy spojrzałam na nią, odwróciła wzrok. Po chwili 
wpatrywała się we mnie znowu. To wy! – wykrzyknę-
ła nagle. – To wy jesteście tym małżeństwem, które 
zabrało mnie na stopa dwa lata temu!

Oboje z mężem byliśmy tak zaskoczeni, że nie 
wiedzieliśmy, co powiedzieć. Pamiętacie mnie? – za-
pytała. Kent otrząsnął się z szoku jako pierwszy. 
Oczywiście, że pamiętamy – odpowiedział. – Nie 
poznaliśmy cię, bo wyglądasz teraz jakoś inaczej. Tak, 
jestem inna, i to pod każdym względem – odpowie-
działa Joanna i podzieliła się z nami swoją historią. 
Tego burzowego wieczoru pokłóciła się ze swoim 
chłopakiem. Wyszła od niego wściekła i poszła w kie-
runku domu, drogą prowadzącą przez wyspę pomię-
dzy dwoma zbiornikami wodnymi. Kiedy tak szła, 
burza zaczęła się wzmagać i Joanna przestraszyła 
się, że któryś z gwałtownych podmuchów wiatru może 
ją przewrócić. Zawołała więc do Boga: „Jeśli Ci na 
mnie zależy, to przyślij mi kogoś, kto mnie podwiezie”. 
W tym momencie nadjechał nasz samochód.

Joanna wyznała nam też, że próbowała alkoholu 
i narkotyków. Kiedy tej nocy dotarła do domu, uklękła 
przy łóżku i oddała swoje życie Jezusowi. W tej samej 
chwili doświadczyła głębokiego pokoju i wolności. 
Pragnąc się z nami skontaktować, włożyła rękę do 
kieszeni, by odnaleźć kartkę z numerem telefonu, ale 
jej nie znalazła.

Od tego czasu była trzeźwa i wolna od narkotyków. 
Nie wiedzieliśmy o tym, że znalazła dom prowadzony 
przez naszych przyjaciół i mieszkała tam rok, dopóki 
nie wynajęła sobie mieszkania. Przy ich pomocy zda-
ła maturę i znalazła stałą pracę. Od dwóch lat prosiła 
Boga, aby jeszcze raz postawił nas na jej drodze, aby 
móc nam opowiedzieć, co Pan uczynił w jej życiu. I oto 
pojawiliśmy się, odwiedzając przyjaciół dokładnie 
w tym samym czasie co ona.

CZAS, KTóRY NIE JEST STRACONY
W trakcie opowieści Joanny śmialiśmy się, płakali-

śmy, rzucaliśmy się sobie na szyję i cieszyliśmy się 
razem z nią. Wszystkie nasze pytania związane z tym 
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Piotr wypłynął na głębię i zarzucił 
sieci, dokładnie tak, jak polecił mu 
Jezus. Niemal natychmiast poczuł 
silne szarpnięcie i łódź lekko prze-
chyliła się na jedną stronę pod na– 
porem ciężaru. Z wielkim wysiłkiem 
on sam i jego brat Andrzej zaczęli 
wyciągać sieci. Obaj nie posiadali 
się ze zdu-mienia. Skąd wzięło się 
tyle ryb? Od ich obfitości sieci za-
czynały się rwać! Patrząc na trze-
począce się ryby, Piotr zaczął się 
nawet niepokoić o łódź. Czy wytrzy-
ma to obciążenie?

Myśli przelatywały mu przez 
głowę. Nie dotyczyły tylko spraw 

praktycznych. Zdawał sobie spra-
wę, że ma do czynienia z cudem. 
Mógł jedynie paść na kolana przed 
Jezusem. To, co powiedział mu 
wtedy Jezus, na zawsze zmieniło 
jego życie: „Nie bój się, odtąd ludzi 
będziesz łowił”. „Łowić ludzi? Ale 
co to znaczy?” zastanawiał się 
Piotr. Jednak postawa i moc tego 
niezwykłego Człowieka doprowa-
dziły go do zrobienia czegoś, co 
przekraczało jego zdolności rozu-
mienia. Do porzucenia tego, co 
dawało mu utrzymanie i przyłącze-
nia się do Jezusa, wędrownego 
Nauczyciela z Nazaretu: „I wcią-

gnąwszy łodzie na ląd, zostawili 
wszystko i poszli za Nim”.

POWOŁANIE PIOTRA – 
I  NASZE

Na tym polega łaska misji. Po 
wyjściu z łodzi i pozostawieniu sie-
ci Piotr rozpoczął wędrówkę, która 
poprowadziła go ostatecznie z 
Galilei do miast Azji Mniejszej i 
wreszcie do Rzymu. Powie-rzono 
mu „klucze królestwa niebieskiego” 
jako pierwszemu pasterzowi Ko-
ścioła. Jako pierwszy udzielił chrztu 
poganom i przyjął ich do tworzące-
go się Kościoła. Na koniec oddał 
życie za Jezusa. A wszystko to 
zaczęło się od wyjścia z łodzi.

WYJDź Z ŁODZI

Niedziela, 22 marca
Czy masz dobry wzrok? Co widzisz, rozglądając się po świecie wokół siebie? Taki temat porusza dzi-

siejsza Ewangelia. Na początku opowiadania spotykamy człowieka, którego wszyscy uważają za grzesz-
nika, ponieważ jest niewidomy. Jednak na końcu Jezus mówi, że to ci, którzy twierdzą, iż widzą, są na-
prawdę pogrążeni w ciemności.

Kogo zobaczyli w tym człowieku faryzeusze? Zobaczyli grzesznika, ponieważ był niewidomy, co uzna-
li za Bożą karę, ale także dlatego, że ośmielił się zakwestionować ich autorytet. Dlatego też zwymyślali 
go i wyrzucili z synagogi.

Podobnie zresztą potraktowali Jezusa. Jego również uznali za grzesznika, ponieważ dokonał uzdro-
wienia w szabat, czyli w czasie, kiedy Żydowi nie wolno było wykonywać żadnej pracy. Przecież żaden 
sprawiedliwy Żyd nie odważyłby się na złamanie Prawa Mojżeszowego! To, co zobaczyli, sprowokowało 
ich do jeszcze bardziej zawziętego prześladowania Jezusa.

A kogo zobaczył w niewidomym Jezus? Z pewnością nie „grzesznika”, którego należy potępić i wyrzu-
cić, ale dziecko Boże potrzebujące uzdrowienia i zbawienia. To, co zobaczył, sprowokowało Go do oka-
zania miłosierdzia.

A kogo zobaczył w Jezusie niewidomy? Nie „grzesznika” łamiącego szabat, ale Mesjasza niosącego 
wolność i odnowę. To, co zobaczył, sprowokowało Go do pokornego oddania Mu czci. A ty, co widzisz? 
Jezus chce, abyś patrzył na świat tak jak On. Chce, abyś widział w ludziach nie grzeszników osądzonych 
przez Boga, ale braci i siostry, którym ofiarowane jest to samo miłosierdzie, które i ty otrzymałeś. Chce, 
abyś powstrzymał się od ferowania wyroków i okazywał innym dobroć. Ponieważ tak patrzy na nich Je-
zus i ponieważ tak samo patrzy na ciebie.

Wpatrując się w krzyż i w konsekrowaną Hostię podczas dzisiejszej Mszy świętej, pozwól, by spoczę-
ło na tobie miłujące spojrzenie Jezusa. Niech On uzdrawia twoją ślepotę, abyś mógł zobaczyć świat Jego 
oczami.

„Jezu, otwórz mi oczy! Pomóż mi widzieć to, co Ty widzisz”.

ciemnym, deszczowym wieczorem znalazły wreszcie 
odpowiedź. Była to lekcja o mocy modlitwy, o nietra-
ceniu nadziei oraz przypomnienie, że dzielenie się 
wiarą nigdy nie jest stratą czasu.

Nie wszystkie historie znajdują tak satysfakcjonu-
jący epilog. Wiele razy dzielimy się wiarą i pozostaje 
nam tylko zawierzyć Bogu, który mówi o swoim słowie: 
„Nie wraca do Mnie bezowocne, zanim wpierw nie 

dokona tego, co chciałem”. Jednak otrzymanie takie-
go potwierdzenia i zachęty było dla nas wielkim bło-
gosławieństwem. Umocniło ono naszą wiarę w Ojca, 
który szuka swoich dzieci. Zachęciło nas do dalszego 
dzielenia się wiarą. Bądźmy więc otwarci na prowa-
dzenie Ducha Świętego i w wolności dzielmy się naszą 
wiarą „w porę i nie w porę”.
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Jak to się stało, że Piotr był zdol-
ny do takiej decyzji? Czy skłoniła 
go do tego jego naturalna impul-
sywność? Nie. Gdyby tak było, nie 
wytrwałby do końca. Tamtego dnia 
spotkał Jezusa twarzą w twarz. 
Usłyszał Go przemawiającego z 
mocą i mądrością. A kiedy na słowo 
Jezusa wypłynął na głębię i zarzu-
cił sieci, stał się świadkiem wielkie-
go cudu. Teraz ten sam Jezus za-
prosił go do udziału w swojej misji. 
Łaska Boga, której Piotr doświad-
czył łaska, która poruszyła jego 
serce – skłoniła go do przyjęcia 
zaproszenia Jezusa. Porzucił 
wszystko, co dotąd było mu bliskie, 
aby wyruszyć na głębokie wody, w 
nieznane.

Czy widzisz ten związek? Łaska 
obecności Jezusa w łodzi Piotra 
przywołała łaskę posłuszeństwa 
Jego poleceniom. To zaś przywo-
łało łaskę wielkiego połowu ryb oraz 
łaskę, która uzdolniła Piotra do 
wyjścia z łodzi i stania się rybakiem 
ludzi. Ta sama dynamika działa w 
życiu każdego chrześcijanina. Je-
zus wchodzi w nasze życie, prosi, 
abyśmy słuchali Jego słowa i byli 
Mu posłuszni, a następnie posyła 
nas z misją. Na każdym kroku tej 
drogi udziela obficie swojej łaski, 
abyśmy z od-wagą czynili to, co 
nam nakazuje.

PROŚ O SERCE WEDŁUG 
SERCA BOGA

Wiara mówi nam, że jedynie Bóg 
jest w stanie zaspokoić najgłębsze 
pragnienia naszych serc. Niestety, 
wielu ludzi od czuwa zagubienie i 
pustkę. Pewnie znasz sporo takich 
osób. Czy nie pragniesz, aby po-
znali Boga? Czy nie czujesz przy-
naglenia, by zanieść im Jezusa? 
Jeśli nie, proś Boga, aby dał ci 
serce na wzór Jego serca – pełne 
miłości do innych i pragnienia dzie-
lenia się z nimi Dobrą Nowiną.

Jak możemy wyobrazić sobie 
serce Boga? Jest ono sercem Ojca, 
który posłał na świat swego umiło-
wanego Syna, aby wybawić nas od 
grzechu i śmierci. Jest ono sercem 

ojca z przypowieści o synu marno-
trawnym, który przyjmuje z rado-
ścią swoje zagubione dziecko 
mówiąc: „Ten brat twój był umarły, 
a znów ożył; zaginął, a odnalazł 
się”.

SPóJRZ WOKóŁ SIEBIE
Misja to także rozglądanie się 

wokół siebie. Jest to skupienie na 
Bogu i innych ludziach, a nie tylko 
na swoich potrzebach i zachcian-
kach. Bywa to trudne zwłaszcza 
wtedy, gdy sami przeżywamy po-
ważne problemy i zmagania. Jed-
nak nawet pośród największych 
wyzwań Jezus nie przestaje do nas 
mówić: „Wyjdź z łodzi. Chcę, abyś 
łowił dla mnie ludzi”.

Może niepokoisz się, że takie 
rozglądanie się wokół siebie będzie 
ze szkodą dla twoich bieżących 
obowiązków? Wcale nie musi tak 
być. Bóg nie chce, abyś włączając 
się w Jego misję lekceważył to, za 
co jesteś odpowiedzialny, ale chce, 
abyś był Jego ambasadorem.

Dlaczego Bogu tak zależy na 
tym, żebyśmy włączyli się w Jego 
misję? Dlatego, że oderwanie wzro-
ku od własnych spraw przynosi 
błogosławione skutki. Spróbuj wy-
obrazić sobie następującą scenę: 
wchodzisz do nieba, a pewna zna-
na ci przelotnie kobieta wita cię 
słowami: „Chcę podziękować ci za 
twoje świadectwo wiary i krzepiące 
słowa. Jestem tu dziś, gdyż Bóg 
posłużył się twoją troską i słowami, 
by doprowadzić mnie do wiary”. 
Przypominasz sobie tamten okres 
twego życia i przeżywane wówczas 
trudności. Straciłeś właśnie pracę i 
martwiłeś się o to, jak zwiążesz 
koniec z końcem. Jednak spotyka-
jąc tę kobietę poczułeś przynagle-
nie, by oderwać się od swoich 
spraw, okazać jej życzliwość i po-
dzielić się z nią Dobrą Nowiną.

Czy widzisz, jak to działa? Mając 
oczy otwarte na innych, będziesz 
napotykać wiele okazji, by dzielić 
się miłością Pana z kimś, kto Go 
szuka. Rozglądaj się więc wokół 
siebie. Próbuj odpowiadać na przy-

naglenia Ducha. Jeśli otworzysz 
serce, z pewnością pojawią się 
możliwości wyjścia do innych i 
świadczenia o Panu.

ZAPROSZENIE DLA CIEBIE!
Piotr słysząc, że Jezus chce, aby 

został rybakiem ludzi, mógł sobie 
pomyśleć: „Kto, ja? Ja się nie na-
daję. Jestem prostym rybakiem z 
Kafamaum. Nikt nie będzie mnie 
słuchał”. Ale nic takiego nie powie-
dział. Zaproszenie Jezusa znaczy-
ło dla niego więcej niż własne 
ograniczenia i obawy.

Kiedy zastanawiasz się nad wyj-
ściem z łodzi i włączeniem się w 
misję Jezusa, możesz mieć ochotę 
zaprotestować: „Jestem za stary. 
Jestem za młody. Jestem zbyt za-
jęty. Nie mam odpowiednich zdol-
ności ani siły przekonywania. Poza 
tym, nie widzę dla siebie żadnego 
pola misyjnego”. Ale Jezus mimo 
wszystko zaprasza cię do łowienia 
ludzi dla Jego królestwa. Nie zra-
żają Go twoje ograniczenia. On nie 
powołuje uzdolnionych, ale uzdal-
nia powołanych. Może posłużyć się 
tobą tam, gdzie jesteś – w pracy, w 
więzieniu, w domu opieki lub w 
twoim własnym mieszkaniu, gdzie 
opiekujesz się dziećmi lub  wnukami.

Nie sądź też, że nie masz nic do 
powiedzenia, jeśli nie przeżyłeś tak 
dramatycznego nawrócenia jak św. 
Paweł! Wystarczy, że podzielisz się 
tym, jak doświadczyłeś Bożej po-
mocy w różnych życiowych sytu-
acjach, w dobrych i złych czasach. 
Opowiedz o chwilach, kiedy czułeś 
szczególną bliskość Boga, na przy-
kład podczas Mszy świętej, lektury 
jakiegoś fragmentu Biblii czy przy 
narodzinach dziecka. A potem za-
pewnij rozmówców, że Bóg jest 
także z nimi w ich życiowej drodze.

BĄDź CHRYSTUSEM DLA 
ŚWIATA

Św. Teresa z Avili powiedziała 
kiedyś: „Chrystus nie ma teraz 
żadnego ciała oprócz twojego. Nie 
ma żadnych rąk, żadnych nóg, 
oprócz twoich”. To znaczy, że ty 
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Niedziela, 29 marca
Z homilii papieża Franciszka (6 kwietnia 2014 r.): Wszyscy mamy w sobie takie obszary, takie części 

serca, które nie są żywe, które są trochę martwe... Ale jeśli przywiążemy się do tych grobów i bę-dziemy 
strzec ich w sobie, nie pozwalając, by nasze serca powstały na nowo do życia, ulegniemy zatwardziało-
ści i nasza dusza zacznie się psuć, „cuchnąć”, jak powiedziała Marta, wydawać odór osoby przywiązanej 
do grzechu. I ma to związek z Wielkim Postem. Ponieważ wszyscy (...) możemy usłyszeć to, co powiedział 
Jezus do Łazarza: „Zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!»”.

Zachęcam was dziś do zastanowienia się przez chwilę: Gdzie jest martwa część mojej duszy? Gdzie 
jest mój grób? Jaka część mojego serca stała się zatwardziała przez przywiązanie do grzechu, tego czy 
innego? I zgódźmy się na to, by Pan usunął ten kamień, aby zabrał kamień wstydu i powiedział do nas, 
jak kiedyś powiedział do Łazarza: „Wyjdź!”; aby cała nasza dusza została uzdrowiona, została wskrze-
szona miłością Jezusa, mocą Jezusa. On ma moc nam przebaczyć. Wszyscy tego potrzebujemy! Każdy 
z nas. Wszyscy jesteśmy grzesznikami, ale uważajmy, aby nie stać się grzesznikami zatwardziałymi. 
Jesteśmy grzesznikami, ale On nam przebacza. Usłyszmy ten głos Jezusa, który mocą Boga woła do 
nas: „Wyjdź!”. Wyjdź z tego grobu, który masz w sobie. Wyjdź. Daję ci życie, daję ci szczęście, Błogo-
sławię cię, pragnę cię dla siebie.

Oby Pan dziś, w tę niedzielę, która mówi tak wiele o zmartwychwstaniu, dał nam wszystkim łaskę 
powstania z naszych grzechów, wyjścia z naszych grobów na głos Jezusa, który wzywa nas do wyjścia 
i do pójścia za Nim.

„Jezu, słyszę Twój głos. Pomóż mi powstać z moich grzechów”.

masz być Jego rękami, nogami, 
oczami i uszami. Zastanów się więc 
teraz, dokąd posyła cię Jezus i do 
kogo chce przez ciebie dotrzeć. 
Czy ktoś w pracy pragnie słowa 
pociechy i życzliwości? Czy ktoś z 
twoich bliskich cierpi i potrzebuje 
modlitwy? A może twoje dziecko 
potrzebuje upomnienia i naprowa-

dzenia na właściwą drogę? Chry-
stus jest w tobie i możesz przeka-
zać im Jego słowo. Łaska misji – 
bycia Chrystusem dla wszystkich, 
których spotykasz – zaczyna się i 
kończy z Jezusem. Bez Niego nic 
nie możemy uczynić. On nieustan-
nie nas szuka, jeśli tylko mamy 
oczy, aby to zobaczyć. Dlatego 

wypatruj Go w tym Wielkim Poście. 
Zaproś Go do swojej łodzi, aby 
udzielił ci łaski posłuszeństwa oraz 
łaski wyjścia z twoich wygodnych 
czterech ścian, aby włączyć się w 
Jego misję. Uwierz całym sercem, 
że Bóg udzieli ci swojej łaski. Po-
trzebuje tylko twojej ufności i otwar-
tego serca.

Czym jest miłość do drugiego 
człowieka?
Szczęściem, radością lekkością czy 
poświeceniem opieką i dawaniem siebie?
Miłość to najpotężniejsze co istnieje.
Daje radość i poczucie spełnienia niekiedy potrafi 
nami zawładnąć odbierając rozsądek i poczucie 
godności.
Często poświęcamy się w imię miłości.
Temat miłości jest mistyczny
Każdy z nas chce kochać i być kochanym. Miłość 
to największa wartość w życiu.
Od pierwszej chwili naszych narodzin pragniemy 
jej doznać.
Wyciągając maleńkie dłonie w poszukiwaniu 
ciepła matczynego serca.
Miłość rodzicielska jest całym wachlarzem 
wzniosłych i pięknych emocji przeplatanych 
obawa strachem o przyszłość naszych pociech.
„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” 
– mawiał Chrystus.

Słowa pełne głębi i wielkiej prawdy, gdyż miłość 
do bliźniego jest również miłością własną. To 
dzięki niej odkrywamy najpiękniejsza wersje 
samego siebie emanując na bliźnich szczęściem 
radością i poczuciem spełnienia.
Gdy kochamy siebie potrafimy kochać cały świat.
Miłość do fundament do formowania relacji 
miedzy ludźmi oparty na szacunku i godności 
drugiego człowieka.
Zwłaszcza relacji damsko-męskich, na których 
opiera się związek, małżeństwo, macierzyństwo.
To relacja dwóch odmiennych płci jest bardzo 
istotna, gdy stają się jednym ciałem z Boskim 
przykazaniem tworząc nowe życie.
Największą wartością jest miłość bezwarunkowa.
Kochając drugiego człowieka nie oczekując nic 
w zamian.
Tak właśnie kocha nas Bóg.
Zauważmy to spoglądając na wszystko co nas 
otacza.
Wsłuchując się w poranny śpiew skowronka, 
patrząc na piękny wschód słońca.
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Polecam kolejne książki do poczytania war-
te Państwa uwagi. Ks. Leszek Smoliński: 
„Wielka tajemnica wiary, Eucharystia daje ży-
cie”. Chleb przemienił się w Ciało Chrystusa, 
wino w Jego Krew. Wierni uczestniczący 
w Eucharystii mają niesamowitą możliwość nie 
tylko wspomnienia, ale przede wszystkim 
uczestniczenia w tym, co wydarzyło się dwa 
tysiące lat temu w Wieczerniku.

Wpisując się w trzyletni program duszpa-
sterski, któremu przyświeca hasło „Eucharystia 
daje życie”, pragniemy wszystkim wierzącym, 
że istota naszej religijności jest jednocześnie 
się w komunii Świętej z Chrystusem. To zjednoczenie jest 
naszą siłą, źródłem wszelkiego dobra i drogą do zbawienia. 
Umacnia nas, nasze rodziny i wprowadza miłość do naszej 
codzienności. Autor – kapłan, którego książki rozchodzą 
się w wielotysięcznych nakładach – tym razem wprowadza 
nas w tajemnicę Eucharystii, tłumacząc po kolei Jej zna-
czenie, wymiar duchowy, ale też wskazuje na dobre prak-
tyki religijne oraz modlitwy, które pozwalają w najbardziej 
godny sposób przyjąć Chrystusa do swego serca.

Kolejna pozycja to o. Zygmunt Kwiatkowski SJ: Cudow-
na normalność wiary. To historia kobiety, którą Pan Bóg 
zaprosił do niezwykłej przygody. Pozwoli jej doświadczyć 
bliskiej relacji z Maryją. Jej dom w Damaszku stał się miej-
scem modlitwy, w którym ludzie cudownie odzyskują zdro-
wie. Obdarzył ją „olejem błogosławieństwa”, stygmatami 
i proroczymi wizjami, Dał jej jednak coś jeszcze – normal-
ność, która pięknie wplata się w to, co trudne do pojęcia, 
co budzi zachwyt i ciekawość, a jednocześnie pozwala 
wieść zwyczajne życie żony, mamy, babci – proste a przez 
to zachwycające.

Myrna Nazzour jest uznana za największą mistyczkę 
naszych czasów. Doświadczyła wielu objawień, z których 
wybija się przesłanie o wielkiej potrzebie jedności wśród 
chrześcijan, wartości rodziny i miłości, która jest większa 
niż zło.

Małymi krokami zbliża się Wielki Post stąd 
moja kolejna lektura dla państwa: Droga krzy-
żowa ze św. Charbelem.

Był on libańskim mnichem, który celem 
swojego życia uczynił osiągnięcie jak najwięk-
szej bliskości z Jezusem poprzez post, modli-
twę i umartwienia. Zarówno jego postawa, jak 
i cuda, jakie miały miejsce za jego wstawien-
nictwem, sprawiły, że dla wielu wiernych stał 
się duchowym przewodnikiem i orędownikiem 
w Niebie.

Droga krzyżowa ze św. Charbelem to do-
skonała propozycja dla wszystkich, którzy 
pragną wraz z nim przeżywać ostatnie chwile 
Chrystusa przed śmiercią na krzyżu. Fragmen-

ty Ewangelii są tu rozważane w kontekście biografii i myśli 
tego libańskiego świętego, który poświęcił całe swoje życie 
na zagłębianie najwspanialszej Prawdy, jaką jest Jezus 
Chrystus.

Z biblioteki miesięcznika Egzorcysta polecam książkę: 
Uwolnieni od złego świadectwa z komentarzami egzorcy-
stów.

Jedna z osób pisze: Niewiele pamiętam z ostatniego 
czasu przed uwolnieniem. Mogę to określić krótko: piekło. 
Pamiętam natomiast ostatni egzorcyzm, kiedy w pewnym 
momencie po prostu przyszedł spokój, radość i tak długo 
wyczekiwany koniec...

Zwodzenie duchowe często zaczyna się od tego, że 
człowiek poszukuje zdrowia, mocy, szczęścia lub korekty 
swoich niedoskonałości, wchodzi w rozmaite terapie, szu-
ka przeżyć w muzyce rockowej, czy nawet zawiera pakt 
z diabłem. Prezentowane w tej książce, bolesne świadectwa 
ludzkich upadków, pobłądzeń i cierpień otwierają oczy – 
nieświadomie zamknięte lub świadomie zamykane z róż-
nych racji. W skazują jeszcze na coś więcej; na tajemne 
obszary ludzkiej natury, odsłanianie tajemnic antropologii 
i duchowości. Opisując skutki złych wyborów lub nieświa-
domości, mogą być bezcenną pomocą w otrzeźwieniu, 
nawróceniu i odnalezieniu nowego kierunku w życiu.

KSIĄŻKI WARTE PRZECZYTANIA

Elwira Kirklo-Rusek

ŁOSOŚ W GLAZURZE MIODOWO-LIMONKOWEJ
SKŁADNIKI (na 4 porcje):
600 g filetu z łososia
3 łyżki miodu
3 łyżki soku z limonki
3 łyżki sosu sojowego
1 łyżka oliwy
3 łyżeczki startego imbiru

WYKONANIE:
Łososia podzielić na porcje, z każdej zdjąć skórę, 
a następnie dokładnie opłukać i osuszyć. Pozostałe 
składniki wymieszać ze sobą i tak przygotowaną 

marynatą nasmarować kawałki łososia, a następnie 
przełożyć do żaroodpornego naczynia na mniej wię-
cej 2 godziny. Piekarnik nagrzać do 210 stopni, 
włożyć do niego naczynie z łososiem i piec przez 
20 minut.
Podawać z sałatką: 400 g gotowanego ryżu, 2 pusz-
ki kukurydzy, 1 ogórek sałatkowy pokrojony w kostkę 
i 6 plastrów ananasa z puszki również pokrojonego 
w kostkę. Całość skropić sokiem z połowy limonki 
i wymieszać z garścią siekanej kolendry i 2 łyżkami 
miodu.

Michałowa poleca

Smacznego!
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Niedziela 1.03.2020 r. I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
godz. 730 + Romana (f) SZKAŁUBA (greg. 28)
godz. 900 ++ Aniela i Piotr WRÓBEL i ++ z rodzin: WRÓBEL 
i JURCZYK
godz. 1015 + Joanna DUBAJ
godz. 1130 + Michał KOWALSKI w 1 rocz. śmierci
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski 
i opiekę Matki Bożej dla Krystyny FRANIEL
godz. 1800 dziękczynna z okazji 30 rocznicy sakramentu 
małżeństwa Haliny i Jacka DEREWIECKICH z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
Poniedziałek 2.03.2020 r.
godz. 730 + Romana (f) SZKAŁUBA (greg. 29)
godz. 900 + Weronika TABIŚ (intencja od Jolanty Budzik 
z rodzinami)
godz. 1800 ++ rodzice: Marianna w 8 rocz. śmierci i Kazimierz 
oraz + Bogumiła (f) i ++ z rodziny KUPSKICH
Wtorek 3.03.2020 r.
godz. 700 + Romana (f) SZKAŁUBA (greg. 30 – ostatnia)
godz. 900 dziękczynna za dar życia, otrzymane łaski, zdrowie 
z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Heleny, dzieci i wnuków
godz. 1800 ++ z rodziny DOLIŃSKICH: Zuzanna w 2 rocz. 
śmierci, Marcin w 2 rocz. śmierci, Jerzy w 14 rocz. śmierci
Środa 4.03.2020 r. Święto św. Kazimierza, królewicza
godz. 700 + Weronika TABIŚ (intencja od Lidii Czerwona 
z rodziną)
godz. 900 + Kazimierz w 19 rocz. śmierci i w dniu imienin oraz 
++ z rodziny: ŚLEDZIÓW i AMERYKÓW
godz. 1800 + Kazimierz ROSIŃSKI i ++ rodzice oraz rodzeństwo
Czwartek 5.03.2020 r.
godz. 700 w intencji Bogu wiadomej
godz. 900 ++ Jan, Helena BARTKOWIAK i ++ z rodziny 
NOWAKOWSKICH
godz. 1800 + Wanda JUSZCZYK i ++ jej rodzice oraz 
rodzeństwo – o Boże miłosierdzie dla dusz
Piątek 6.03.2020 r.
godz. 700 + Stanisław RASZTAR (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 ++ Stanisław w 75 rocz. śmierci, Józefa FAŚCISZEWSCY 
oraz ++ ich rodzice
godz. 1800 ++ Stefania, Władysław, Kazimierz STYRNA
Sobota 7.03.2020 r.
godz. 700 w intencji Panu Bogu wiadomej
godz. 900 wynagradzająca za wszystkie grzechy i zniewagi, 
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 I) w intencji młodzieży przyjmującej sakrament 
dojrzałości chrześcijańskiej
II) + Weronika TABIŚ (intencja od Józefa Tabiś z rodziną)
Niedziela 8.03.2020 r. II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
godz. 730 ++ rodzice: Regina i Hipolit KRUSZEWSCY
godz. 900 + Krystyna STUS w 16 rocz. śmierci

godz. 1015 + Marian RASZEWSKI w 1 rocz. śmierci
godz. 1130 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny: SZTEBEL i CHLEBOWSKICH
godz. 1300 ++ z rodziny: CHMIELARZ, CZARNECKICH, 
KOLIBABKA i + Stefan KAYZER
godz. 1800 + Florentyna GĘBSKA (intencja od rodziny)
Poniedziałek 9.03.2020 r.
godz. 700 + Bożena HEJDUK (intencja od uczestników pogrzebu)
godz. 900 ++ Janusz w 18 rocz. śmierci i Andrzej w 16 rocz. 
śmierci
godz. 1800 + Weronika TABIŚ (intencja od Grzegorza i Beaty 
Tabiś)
Wtorek 10.03.2020 r.
godz. 700 + Halina PTAK (intencja od uczestników pogrzebu)
godz. 900 ++ rodzice: Katarzyna i Michał STROJEK oraz 
++ z rodziny
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski, 
opiekę Najświętszej Maryi Panny i asystencję Ducha Świętego 
dla księdza Damiana w dniu urodzin (intencja od mamy i siostry)
Środa 11.03.2020 r.
godz. 700 + Andrzej OŁDAKOWSKI w 12 rocz. śmierci, 
++ Bolesława (f), Jerzy, Zbigniew OŁDAKOWSCY
godz. 900 dziękczynna z okazji urodzin Stanisława, o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Świętego Mikołaja dla grupy modlitewno-
pielgrzymkowej
Czwartek 12.03.2020 r.
godz. 700 + Janusz BANASZEK (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + Weronika TABIŚ (intencja od rodziny Dąbrowskich 
z Jaworzna)
godz. 1800 + Marzena MIŚTA w 2 rocz. śmierci
Piątek 13.03.2020 r.
godz. 700 + Feliksa PACHOWICZ (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 ++ Julia w 18 rocz. śmierci, Michał KOROPCZUK 
i ++ ich rodzice
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, 
opiekę Najświętszej Maryi Panny i opiekę Świętej Patronki dla 
mamy i babci Krysi w dniu imienin (intencja od córek i wnuków)
Sobota 14.03.2020 r.
godz. 700 dziękczynno-błagalna z prośbą o potrzebne łaski, 
Boże błogosławieństwo dla Pawła CHMIELEWSKIEGO 
z okazji 30 rocznicy urodzin
godz. 900 + Weronika TABIŚ (intencja od rodziny Medoń 
z Chrzanowa)
godz. 1800 + Stanisław CICHTY w 4 rocz. śmierci 
i ++ z rodziny: CICHUTÓW i KAZIÓW
Niedziela 15.03.2020 r. III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
godz. 730 ++ Józef i Maria STELMACH

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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godz. 900 dziękczynna za wszelkie łaski otrzymane od Pana Boga 
z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla syna
godz. 1015 ++ z rodzin: MIKOSZ, RASZEWSKICH, 
JANKOWICZÓW
godz. 1130 + Bogdan MAŁEK w 11 rocz. śmierci
godz. 1300 ++ Kazimiera, Aleksander i Marek KIERAŚ
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej dla Macieja z okazji urodzin
Poniedziałek 16.03.2020 r.
godz. 700 Dziękczynno-błagalna z prośbą o potrzebne łaski, 
błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Elżbiety z okazji urodzin
godz. 900 + Jan MUSZYŃSKI w 6 rocz. śmierci
godz. 1800 + Weronika TABIŚ (intencja od rodziny Kaczmarek 
z Zabrza)
Wtorek 17.03.2020 r.
godz. 700 ++ z rodziny JEZIERSKICH: Bolesław, Bogusław, Karol, 
Bronisława (f), Stanisława (f) oraz + Stanisława (f) SZWARC
godz. 900 + Teresa NOWAK w 2 rocz. śmierci i ++ z rodziny 
SOWIŃSKICH
godz. 1800 + Paweł ŚMIGAJ w 1 rocz. śmierci i + Maria 
SARBINOWSKA
Środa 18.03.2020 r.
godz. 700 + Jan JAROSIAK (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 ++ Stanisława(f) w 17 rocz. śmierci i Antoni ŁUCZAK
godz. 1800 + Anna OBIEGŁY w 1 rocz. śmierci
Czwartek 19.03.2020 r. UROCZYSTOŚĆ ŚW. JóZEFA, 
OBLUBIEŃCA NMP
godz. 700 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej dla pana Józefa, naszego organisty, 
w dniu imienin (intencja od Róż Różańcowych)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie, 
asystencję Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla księdza 
Józefa, proboszcza, w dniu imienin (intencja od Róż 
Różańcowych)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla księdza proboszcza 
Józefa w dniu imienin i urodzin
Piątek 20.03.2020 r.
godz. 700 + Nadzieja CEBULA (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Marianna KUCZYDLAK (intencja od Janiny Lutz)
godz. 1800 ++ Irena i Jan KERLIN
Sobota 21.03.2020 r.
godz. 700 + Alicja POPŁAWSKA (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 ++ Piotr i Janina BUGAJNY i ++ z rodziny
godz. 1800 ++ Stanisław i Krystyna FUKS
Niedziela 22.03.2020 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
godz. 730 + syna Piotrusia RÓŻYCKIEGO w 6 rocz. śmierci
godz. 900 ++ z rodzin: ŁANIEWSKICH, MALYRABÓW, 
BERNACISKO, PAWLAKÓW i za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 1015 ++ rodzice: Maria w 1 rocz. śmierci i Henryk 
w 31 rocz. śmierci JACUSZEK
godz. 1130 + Kazimierz JAROSZ w 22 rocz. śmierci 
i ++ z rodziny
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski 
i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny SZEWELAŃCZYK
godz. 1800 ++ rodzice: Józefa (f) i Idzi, + brat Kazimierz, 
++ z rodziny MOŚ

Poniedziałek 23.03.2020 r.
godz. 700

godz. 900 ++ Józefa (f), Antonina, Jan, Wawrzyniec, Grzegorz, 
Marianna KUCZYDLAK (intencja od Krzysztofa Lutz)
godz. 1800 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 
o szczęśliwy przelot i powrót do domu
Wtorek 24.03.2020 r.
godz. 700

godz. 900 dziękczynna z okazji 85 rocznicy urodzin Józefa 
z podziękowaniem za otrzymane łaski, zdrowie 
i błogosławieństwo Boże
godz. 1800 ++ Tadeusz w 20 rocz. śmierci i Wacława (f) 
w 10 rocz. śmierci ŻELAZIK
Środa 25.03.2020 r. UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA 
PAŃSKIEGO
godz. 700

godz. 900 ++ Lech, Stanisław, Cecylia OTREBA
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo przez wstawiennictwo 
Matki Bożej dla rodzin MĄDZOWSKICH, RYJNELSKICH 
i WASILEWSKICH
Czwartek 26.03.2020 r.
godz. 700

godz. 900 dziękczynna z okazji urodzin wnuczka Krzysztofa 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 1800 + Jan PAŁECHATY w 7 rocz. śmierci
Piątek 27.03.2020 r.
godz. 700

godz. 900 + STĘPIEŃ Julian, + CHRZANOWSKI Jerzy, 
++ Karol. Alicja, Janina STAWIARSCY, ++ Stanisław 
i STĘPIEŃ Bogdan
godz. 1800 + Julia CZAJKOWSKA w 9 rocz. śmierci, ++ jej rodzice: 
Jan i Antonina CZAJKOWSCY, ++ Zofia, Wojciech, Zofia i Tadeusz
Sobota 28.03.2020 r.
godz. 700 + Janina ŻEBRYK (intencja od chrześnicy)
godz. 900 ++ Felicja w 6 rocz. śmierci i Jan w 33 rocz. śmierci 
KUROPATWA
godz. 1800 + Mieczysław MISZTAL w 19 rocz. śmierci
Niedziela 29.03.2020 r. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
godz. 730 ++ Mieczysław, Stanisław w 5 rocz. śmierci 
i ++ z rodzin: PATELA i MELAŃCZUK
godz. 900 ++ Janina w 15 rocz. śmierci i Stefan w 2 rocz. śmierci 
(intencja od rodziny)
godz. 1015 ++ Józefa (f), Idzi, Kazimierz MOŚ
godz. 1130 + Irena KRZYSZKOWSKA w 9 rocz. śmierci 
i ++ z rodziny KRZYSZKOWSKICH i WALTER
godz. 1300 + Władysław KOŚCIELSKI
godz. 1800 + mąż Marek KRAWCZYK w 11 rocz. śmierci
Poniedziałek 30.03.2020 r.
godz. 700

godz. 900 ++ Joanna w 28 rocz. śmierci, Jan w 5 rocz. śmierci 
ŁĘŻNY, ++ ich córki: Natalia i Joanna
godz. 1800 dziękczynna z otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże dla Marii i jej rodziny
Wtorek 31.03.2020 r.
godz. 700

godz. 900 + Małgorzata POWIERSKA w 5 rocz. śmierci
godz. 1800 + Jadwiga ROŻEK w 7 rocz. śmierci
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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

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Sakrament Chrztu św. 
przyjęli:
Kornel Wacław SUDOŁ, 1 lutego
Leon Czesław CICHOPEK, 9 lutego
Antoni Robert JABCZYK, 15 lutego
Michalina Hanna JABCZYK, 15 lutego

Małżeństwo zawarli:
Tadeusz Robert 
JABCZYK i Ewelina Maria 
FERENCZUK, 15 lutego
Adrian GRZEGORCZYK 
i Patrycja Ewelina SKOCZYLAS, 22 lutego

+ Stanisław RASZTAR, 
zm. 28 stycznia, przeżył 84 lata

+ Halina PTAK z d. Michałowska, 
zm. 1 lutego, przeżyła 86 lat

+ Janusz BANASZEK, zm. 3 lutego, 
przeżył 44 lata

+ Feliksa PACHOWICZ z d. Wawrzyniak, 
zm. 10 lutego, przeżyła 87 lat

+ Jan JAROSIAK, zm. 13 lutego, 
przeżył 92 lata

+ Nadzieja CEBULA zd. Markowa, 
zm. 6 lutego, przeżyła 91 lat

+ Alicja Grażyna POPŁAWSKA z d. Głębicka, 
zm. 17 lutego, przeżyła 80 lat

ZAPRASZAMY NA MISTERIUM

„TAJEMNICE EUCHARYSTII”
inspirowane objawieniami współczesnej boliwijskiej mistyczki Cataliny Rivas

Kościół pod wezwaniem 

    św. Brata Alberta
Chmielowskiego

w Świebodzicach, ul. Mieszka Starego 2

NIEDZIELA, 23 LUTEGO 2020, 
godz. 16:00


