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100 rocznica urodzin Karola Wojtyły

W południe 31 marca 
nuncjusz apostolski w Pol-
sce abp Salvatore Pennac-
chio ogłosił przyjęcie rezy-
gnacji dotychczasowego 
ordynariusza, bp. Ignacego 
Deca, w jego miejsce usta-
nawiając biskupem diecezji 
świdnickiej bp. Marka Men-
dyka.

W czwartek 23 kwietnia 
o godz. 12 w gmachu Świd-
nickiej Kurii Biskupiej zgodnie 
z wymogami Kodeksu Prawa 
Kanonicznego i innymi prze-
pisami,  w  obecności  kole-
gium konsultorów 

Biskup Marek Mendyk 
biskupem świdnickim

Rok 2020 to rok 100 rocznicy 
urodzin Karola Wojtyły oraz 15 rocz-
nica śmierci Świętego Jana Paw-
ła II.
W 2019 r. parlamentarzyści nasi 

w drodze uchwały okolicznościowej 
uchwalili rok 2020 Rokiem Święte-
go  Jana Pawła  II. W uchwale  tej 
zwrócono  uwagę,  że  zajmuje  on 
szczególne miejsce w historii Polski 
Europy, a jego zdecydowane upo-
minanie się o prawo naszej ojczy-
zny  do wolności wśród  narodów 

Europy, jego praktyczna obrona 
praw naszego narodu uczyniły Ojca 
Świętego najważniejszym z ojców 
niepodległej Polski.
„Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

wyraża wdzięczność i oddaje hołd 
Wielkiemu Papieżowi  Świętemu 
Janowi Pawłowi  II,  który  sięgając 
do  źródeł  chrześcijaństwa  uczył 
nas otwartości, wyrozumiałości, ale 
i odwagi w obronie wartości chrze-
ścijańskich, na których oparta jest 
Polska i Europa. Niech nauczanie 

i wielkie  dziedzictwo,  które pozo-
stawił św. Jan Paweł II będzie dla 
naszego  narodu wciąż  inspiracją 
do budowania Polski wolnej i spra-
wiedliwej” – napisano w dokumen-
cie.

18 maja 2020 r. obchodzimy 
stulecie  urodzin  Karola Wojtyły, 
naszego Wielkiego rodaka, zasłu-
żonego  w  walce  o  wyzwolenie 
Polski  spod  jarzma  komunizmu. 
Życiową misją papieża była walka 
o godność i szacunek 

Podpisanie protokołu przekazania diecezji świdnickiej
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(cd. ze str. 1) i przedstawicieli duchowieństwa, na-
stąpiło kanoniczne przekazanie diecezji świdnic-
kiej i wyznanie wiary przez bp. Marka Mendyka, 
który oficjalnie objął urząd ordynariusza.
W dniu kanonicznego przejęcia diecezji, w ka-

plicy świdnickiego seminarium bp. Marek Mendyk 
przewodniczył Mszy św. odpustowej.

Biskup Marek Mendyk 
biskupem 
świdnickim

Biskup Ignacy Dec dziękuje za współpracę wikariuszom biskupim

Uroczyste wyznanie wiary przed objęciem urzędu biskupa diecezjalnego

Biskup Ignacy Dec dziękuje za współpracę Wikariuszowi 
Generalnemu biskupowi Adamowi Bałabuchowi
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Biskup Marek Mendyk  urodził  się  18 marca  1961  roku 
w Głuszycy k. Wałbrzycha. Tam  też uczęszczał do Szkoły 
Podstawowej Nr 2. Po jej ukończeniu rozpoczął naukę w Tech-
nikum Chemicznym w Żarowie. W 1981 roku po zdaniu eg-
zaminu dojrzałości rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyż-
szym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W 1987 roku 
ukończył  studia  na Papieskim Wydziale Teologicznym we 
Wrocławiu,  uzyskując  stopień magistra  teologii  z  zakresu 
teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął 23 maja 
1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk ówczesnego 
metropolity wrocławskiego kardynała Henryka Gulbinowicza. 
Po  święceniach pracował  jako wikariusz w parafii  pw.  św. 
Jerzego w Dzierżoniowie. W 1991 roku został skierowany na 
studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej w Ka-
tolickim Uniwersytecie  Lubelskim w  zakresie  katechetyka. 
Studia te ukończył 21  marca 1995 roku obroną pracy doktor-
skiej  pod  tytułem Liturgiczny wymiar  katechezy w  świetle 
katechetycznych dokumentów Kościoła  po Soborze Waty-
kańskim  II. Po ustanowieniu przez papieża  Jana Pawła  II 
w 1992 roku diecezji legnickiej został inkardynowany do tejże diecezji. Od 1995 roku pełni funkcję dyrektora 
Wydziału Katechetycznego Legnickiej Kurii Biskupiej. Od  tego  czasu  jest  także wykładowcą  katechetyki 
w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu – studia w Legnicy. W latach 2001-2005 pełnił funkcję 
wicerektora Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów dla świeckich. W latach 2002-2006 był dyrek-
torem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego. 2 czerwca 2002 roku został odznaczony godnością prałata – 
kapelana honorowego Ojca Świętego,  a w  roku 2004 włączony przez biskupa  legnickiego do Kolegium 
Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. W diecezji pełnił również funk-
cję wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W 2008 roku został 
mianowany przez biskupa legnickiego diecezjalnym duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem 
duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i asystentem kościelnym Stowarzyszenia Rodziców 
i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry Sursum corda w Legnicy. Święcenia biskupie przyjął 31 stycznia 2009 roku 
w katedrze legnickiej z rąk bp. Stefania Cichego. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „In  verbo tuo Domine” 
(„Na Twoje słowo, Panie”).
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każdej istoty ludzkiej, czemu wielokrotnie 
dawał wyraz w swoich encyklikach. „Na-
zywany «papieżem-pielgrzymem» – odbył 
104 podróże duszpasterskie do każdego 
zakątka świata. W swoich homiliach otwar-
cie  krytykował  kapitalistyczny  wyzysk 
człowieka przez drugiego człowieka, ape-
lował  o  pokój  i  braterstwo”  –  głosi  tekst 
uchwały.
Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły, 

ale i 15 rocznica jego śmierci, to zachęta 
do spojrzenia poprzez kronikarskie zapiski 
na cud,  jakim było  jego święte życie. To 
także  okazja,  by  przybliżyć  miejsca 
w Świebodzicach związanych z Karolem 
Wojtyłą.
Jesienią w 1956 r. przyszły papież jako 

ksiądz diecezji krakowskiej przebywał wycieczką ro-
werową z 4 studentami po Sudetach. W dniu 4 wrze-
śnia  1956  r.  ksiądz  doktor  Karol Wojtyła wraz  ze 
swoimi  cyklistami  przybył  do Świebodzic  i  nocował 
w domu Sióstr Szkolnych de Notre Dame. W następ-
nym dniu sprawował w tamtejszej kaplicy Mszę Świę-
tą. W 52 rocznicę tego wydarzenia, kardynał Henryk 
Gulbinowicz  oraz  biskup  świdnicki  Ignacy Dec,  28 
kwietnia 2008 r. dokonali w Książu poświęcenia pa-
miątkowej tablicy, której fundatorem byli dobrodzieje 
świebodzickiego zgromadzenia Sióstr Szkolnych de 
Notre Dame. Tuż przed wejściem do Domu Pomocy 
Społecznej dla Dzieci prowadzony przez siostry, wisi 
tablica upamiętniająca pobyt Karola Wojtyły – wtedy 
jeszcze będącego księdzem doktorem.
W związku z obchodami 25-lecia jubileuszu ponty-

fikatu, Rada Miejska w Świebodzicach 16 październi-
ka 2003 r. uchwałą nr XV/162/03 nadała tytuł Hono-
rowego Obywatela Miasta Świebodzice Ojcu Święte-
mu Janowi Pawłowi II.

Dla szczególnego uczczenia pamięci papieża Jana 
Pawła II, Rada Miejska w Świebodzicach 5 kwietnia 
2005 r. uchwaliła dwie uchwały. Pierwszą była zmia-
na  nazwy  placu  Legionów Polskich  na  plac  Jana 
Pawła II, a druga dotyczyła wzniesienia pomnika Jana 
Pawła II.
16 października 2005 r. na placu tym miało miejsce 

uroczystego  odsłonięcia  granitowego  pomnika 
w obecności  biskupa  świdnickiego  Ignacego Deca. 
Pomnik ten został wzniesiony ze środków społecznych 
(zbiórka) mieszkańców Świebodzic. Granit  został 
ofiarowany na ten cel przez właściciela kopalni „Zim-
nik”,  Stanisława Schmidta. Autorem  pomnika  jest 
poznański  rzeźbiarz Andrzej Biernacki, który przed-
stawił dwa projekty, z których rada miejska wybrała 
ten stojący na placu Jana Pawła II.
Także  dla  uczczenia  pamięci  naszego Papieża, 

2  czerwca  2005  r.  Publicznemu Przedszkolu  nr  2 
z Oddziałami Integracyjnymi nadano imię Jana Paw-
ła II. 
Chyba największym wydarzeniem – i chyba świętem 

naszej parafii i całych Świebodzic – było wprowadze-
nie  relikwii  św.  Jana Pawła  II  do  naszej  świątyni, 
którego uroczyście dokonał abp Mieczysław Mokrzyc-
ki, metropolita  lwowski –  jeden z  trzech osobistych 
sekretarzy, którzy towarzyszyli Ojcu Świętemu w ostat-
nich latach życia. Było to 21 czerwca 2015 r. – prze-
wodniczył  okolicznościowej Mszy Świętej  i wygłosił 
słowo Boże.  Jako  osoba  towarzysząca Papieżowi 
przez  lata,  jest  prawdziwą  skarbnicą wiedzy  o  nim 
i w  tym też dniu dzielił się swoimi spostrzeżeniami. 
Z tamtego dnia utkwiły mi w pamięci słowa abpa Mie-
czysława, jak podkreślił fakt zamachu na życie papie-
ża  Jana Pawła  II  i  że  zaraz po nim,  jak  tylko Ojcu 

100 rocznica urodzin Karola Wojtyły
(cd. ze str. 1)
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Świętemu pozwoliły na to siły, w każdy 13 dzień mie-
siąca od maja  do  października,  do  końca  swojego 
życia, ze swoimi sekretarzami wieczorem odprawiał 
Mszę św., dziękując Maryi i Bogu Ojcu za ocalenie.
Abp Mieczysław Mokrzycki mocno uwypuklił w swo-

im kazaniu to, że polski Papież był osobą wielką nie 
tylko  za  swoją  świętość  już  za  życia,  ale  też  na  tę 
wielkość w naszych oczach zasłużył swoim człowie-
czeństwem, które go wyróżniało w sposób wyjątkowy. 
Na zakończenie Mszy św. wierni, zgodnie z przyjętym 
zwyczajem, modlili się przy relikwiach św. Jana Paw-
ła II i oddawali mu hołd poprzez ucałowanie relikwia-
rza, który już na zawsze pozostał w naszej świątyni. 
Na  stałe  relikwiarz  umieszczony  został w  ściance 
kaplicy Matki  Bożej,  w  której  znajdują  się  też  od 
3 kwietnia 2016 r. relikwie św. Ojca Pio.
Od 2005 r. każdego 16 października mieszkańcy 

Świebodzic zbierają się przy pomniku Jana Pawła II 
i zanoszą prośby do Boga za jego świętym wstawien-
nictwem w różnych intencjach.
Piszący  ten  artykuł  oraz  były  zastępca,  a  teraz 

obecny burmistrz miasta Świebodzice – Paweł Ozga, 
nie ukrywają satysfakcji, że swoimi małymi działania-
mi administracyjnymi w latach 2002-2006 mogli miesz-

kańcom Świebodzic i swoim rodakom stworzyć miej-
sca pamięci Świętego Jana Pawła II.

Andrzej Szczepankowski

Stary Krzyż – nowe życie! dzieła. Tak  jak wy, drodzy bracia, 
nie mogę doczekać się efektu koń-
cowego.
Załączam zdjęcia z pierwszego 

etapu pracy, a  już wkrótce nasza 
perełka wróci  na  swoje miejsce 
i będziecie mogli ocenić sami, czy 
było  warto.

Świebodzice – plac kościelny w parafii św. Mikołaja. Piękne spokojne 
miejsce pełne tajemnic... Ilekroć przechodziłam koło starego, cierpiące-
go krzyża, nie mogłam spokojnie patrzeć na jego agonię. Przywracanie 
świetności starym dziełom staje się moją pasją. Wielkie wyzwanie pod-
jęte! Ksiądz proboszcz Józef Siemasz z wielką niecierpliwością oczeku-
je końcowego efektu. Pierwszy etap renowacji naszego krzyża rozpo-
częty. Ciężka ręczna robota, ale dająca ogromną satysfakcję. Z każdym 
dniem odkrywamy –  z moją  drugą  połówką  –  piękno  i  historię  tego 

Z myślą o Misjach świętych, które planowaliśmy na 9-17 maja br., do renowacji został oddany Krzyż  Misyjny 
wraz z Figurą Pana Jezusa. Możemy zobaczyć jak wyglądała figura Jezusa przed renowacją i teraz. 
 Czekamy obecnie, aby wrócił z renowacji Krzyż Misyjny. Misje św. odbędą się w dniach 9-16 maja 2021 r.
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Kwiaty dla Madonny
W maju codziennie „zbieramy kwiatki” dobrych uczynków dla Matki Bożej. W naszej 
modlitwie szczególnie podczas nabożeństwa majowego dziękujemy Bogu za dar Maryi i 
oddajemy Jej cześć. Przez wstawiennictwo Matki Bożej upraszamy Boże błogosławieństwo 
dla całej naszej Parafii, naszych bliskich, dla tych którzy potrzebują naszej modlitwy i nas 
samych.
 

 

      

   

 

Czarna Madonno z Jasnej Góry
dla Ciebie wszystkie polne kwiaty
zebrane w bukiecik o poranku
rosą pachnący w nadzieję bogaty

Dla swojej Matki od wiernych dzieci
skropiony wiarą dziecięcej ufności
ubrany w barwy polskiego lata
zdobiony wstążką gorącej miłości

To polne kwiaty te najpiękniejsze
złożone w ciepłe matczyne dłonie
będą symbolem naszej wdzięczności
koroną tęczy ozdobią Twe skronie

Bądź nam Królową i Matką narodu
otocz opieką Twój lud poddany
prowadź i wspieraj przez tysiąclecia
łaskami obdarz naród ukochany

Autor: Regina Sobik 
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Rzeczywistość chrztu

Niedziela, 3 maja
Niedziela Dobrego Pasterza często nasuwa nam na myśl sceny wręcz idylliczne. Wyobrażamy sobie 

schludnego pasterza z kijem w ręku siedzącego spokojnie na bujnej, zielonej łące w otoczeniu czyściut-
kich, posłusznych owieczek. Piękny obraz, nieprawdaż?
Jednak ten obraz jest niezupełnie zgodny z rzeczywistością, ponieważ zarówno pasterz,  jak  i  jego 

owce są często niezbyt czyści, a już na pewno nie żyją w idealnym spokoju. Jezus użył obrazu owiec 
i owczarni, a także nazwał siebie „dobrym pasterzem” zaraz po tym, jak faryzeusze odrzucili i usunęli 
z synagogi niewidomego, którego dopiero co uzdrowił. Chciał upomnieć ich, „pasterzy”, czyli przywódców 
ludu, ponieważ nie dbali o powierzony sobie lud. Prawdziwy pasterz zna dobrze swoje owce i prowadzi 
je troskliwie. Owce rozpoznają jego głos i idą za nim. A Jezus, dobry pasterz, „daje życie swoje za owce”.
Możemy słowa Jezusa odczytać jako wyrzut pod adresem faryzeuszy, ale możemy też wydobyć z nich 

naukę dla siebie. W pewien sposób każdy z nas jest w jakimś zakresie pasterzem ludu Bożego. Wszyscy 
jesteśmy wezwani, by troszczyć się o siebie nawzajem – a więc by troszczyć się o ten lud, idąc w ślad 
za Jezusem, naszym pasterzem. Naszą  „trzodą” mogą być nasze własne dzieci  czy wnuki,  rodzice, 
wspólnota. Możemy być dyskretnymi pasterzami przyjmując życzliwie nowych sąsiadów, a nawet wpro-
wadzając w obowiązki nowych pracowników. Jednak niezależnie od tego, z kogo składa się nasza trzo-
da, pamiętajmy, że te owce należą do Jezusa, a nie do nas. On ceni sobie każdą z nich i chce, abyśmy 
byli dla nich odbiciem Jego ofiarnej miłości.
Zapytajmy więc siebie: „Jak dobrze znam moje owce? Czy znam po imieniu swoich kolegów z pracy, 

ludzi, z którymi angażuję się w parafii? Czy wiem, z jakimi problemami borykają się moi najbliżsi?”. Cza-
sami jesteśmy tak zabsorbowani własnymi sprawami, że nie zauważamy bólu, zmęczenia czy lęku tych, 
których mamy tuż obok siebie. Jednak idąc za przykładem Jezusa starajmy się odkładać na bok swoje 
troski, „wołać nasze owce po imieniu” i wsłuchiwać się w ich potrzeby. Może nawet zdołamy poprowadzić 
je na spokojne miejsca?
„Jezu, Dobry Pasterzu, pomóż mi dziś oddawać życie za Twoje owce”.

Kiedy podczas niedzielnej Mszy  świętej wszyscy 
składamy wspólnie wyznanie wiary, każdy z nas wy-
powiada słowa: „Wyznaję jeden chrzest na odpusz-
czenie grzechów”. W Okresie Wielkanocnym wyzna-
jemy nasz chrzest w sposób jeszcze bardziej dobitny, 
gdy przyjmujemy pokropienie wodą święconą. Tydzień 
po tygodniu, wraz z Kościołem, wspominamy dzień, 
w którym po raz pierwszy zostaliśmy nią polani i po 
raz pierwszy wyznaliśmy wiarę w Jezusa lub uczynili 
to w naszym imieniu rodzice i rodzice chrzestni. Był 
to dzień, w którym zostaliśmy obmyci z grzechu i wpro-
wadzeni do królestwa Bożego.
Dlaczego Kościół widzi tak ścisły związek pomiędzy 

sakramentem  chrztu  a Okresem Wielkanocnym? 
Dlaczego zmartwychwstanie Jezusa ma się nam ko-
jarzyć z naszym własnym włączeniem do Kościoła? 
Aby odpowiedzieć na te pytania przyjrzyjmy się więzi, 
jaką  chrzest  tworzy  pomiędzy  Jezusem  a  nami 
a  zwłaszcza więzi  pomiędzy  Jego  śmiercią  i  zmar-
twychwstaniem a naszym codziennym życiem.

UMARLIŚMY Z CHRYSTUSEM
W Liście  do Rzymian  św. Paweł  przypomina,  że 

przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Jezusa i w Jego 

śmierć, i mówi dalej: Jezus „umarł dla grzechu tylko 
raz”. A ponieważ jesteśmy z Nim zjednoczeni, umarły 
wraz z Nim również nasze grzechy. Wołając z krzyża: 
„Dokonało się!”, Jezus ogłosił prawdę, która zmieniła 
życie miliardów ludzi. Grzech został zniszczony, ludz-
kość uzyskała przebaczenie, a bramy nieba zostały 
otwarte.
Skutki męki  Jezusa,  a  co  za  tym  idzie  naszego 

chrztu, który zanurza nas w tę mękę, są niewyczer-
pane. Przede wszystkim zostaje z nas zmyta plama 
grzechu pierworodnego. Nasz pradawny brak zaufania 
do Stwórcy, nasze pragnienie postawienia się ponad 
Bogiem i Jego wolą zostają zmyte wodami chrztu. Nie 
ciąży już na nas wyrok potępienia jako konsekwencja 
pierwotnego nieposłuszeństwa. Oczywiście  chrzest 
usuwa też wszystkie grzechy, które popełniliśmy.
Wierzymy, że sakramenty są skutecznymi znakami 

wprowadzającymi  nas w  autentyczną więź  z we-
wnętrznym życiem Jezusa. W ten sposób Msza świę-
ta niejako „przenosi” nas w misterium Ostatniej Wie-
czerzy,  a  Jezus podaje  nam,  jak  niegdyś  uczniom, 
swoje Ciało i Krew. Chrzest „przenosi” nas do krzyża, 
dając udział w wolności i odkupieniu, jakie Jezus nam 
na nim wysłużył, „wszczepia” nas w Chrystusa, który 
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Niedziela, 10 maja
Jak  jednak się nie  trwożyć? Trudno  to nawet sobie wyobrazić! Jezus właśnie zapowiedział zdradę 

Judasza  i zaparcie się Piotra. Uprzedził, że  jeszcze tylko krótki czas będzie z uczniami. Apostołowie 
czują, że wydarzy się coś strasznego. Są ludźmi mocno stąpającymi po ziemi, dobrze znają złość fary-
zeuszy i uczonych w Piśmie. To oczywiste, że są przerażeni! Każdy na ich miejscu przeżywałby bojaźń 
i trwogę.
Ale Jezus mówi: Pokój wam. Nie bójcie się\ Stara się podnieść ich na duchu, ponieważ wie, że odcho-

dzi z  tego świata  i poczują się opuszczeni. Chce też przekazać  im w tych słowach coś więcej,  jakby 
powiedzieć: Nigdy was nie opuszczę, nawet jeśli nie będziecie mogli doświadczać mojej obecności w taki 
sposób, do jakiego przywykliście. I jeśli nawet nie mogą tego teraz zrozumieć, to dany im będzie czas, 
gdy mocą Ducha Świętego pojmą Jego słowa i uwierzą, że chociaż nie ma Go już w ludzkim ciele, to 
jednak  jest stale obecny wśród nich. Obecny w Eucharystii, obecny w braciach  i siostrach w wierze. 
Muszą tylko nauczyć się obcować z Nim w ten inny sposób.
I my, jak pierwsi uczniowie, przeżywamy w swoim życiu różne nowe sytuacje, w których nachodzą nas 

wątpliwości, czy Jezus rzeczywiście jest z nami. Rytm życia, do którego byliśmy przyzwyczajeni, zosta-
je zakłócony. Najmłodsze dziecko wyjeżdża z domu na studia i zostajemy sami. Najlepiej zarabiająca 
osoba w rodzinie traci pracę i zaczynają się problemy ze spłatą kredytu. Pojawia się choroba albo inne 
kłopoty. Jak trudno dostrzec obecność Jezusa w takich chwilach. Uchwyćmy się wtedy mocno Jego słów, 
aby przeniknęły aż do serca:: „Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie!”.
„Jezu, pomóż mi zaufać, że Ty zawsze jesteś ze mną. Panie, przyjdź i ucisz moje lęki”.

oddaje za nas swoje życie. Mówiąc słowami pocho-
dzącej z XIV wieku modlitwy „Anima Christi”, znajdu-
jemy ukrycie w  ranach  Jezusa,  a  Jego nieskalana, 
niewinna krew obmywa nas i oczyszcza z wszelkiego 
grzechu i nieprawości.

RAZEM Z CHRYSTUSEM 
POWSTALIŚMY Z MARTWYCH

Są to wspaniałe prawdy. Bóg nie cofnął się przed 
niczym, aby nas zbawić. Działanie sakramentu chrztu 
nie ogranicza się do obmycia nas z grzechu. Zostali-
śmy bowiem zanurzeni nie tylko w śmierć Jezusa, ale 
również w Jego zmartwychwstanie. Jak pisał św. Pa-
weł: „Razem z nim pogrzebani w chrzcie (...) razem 
zostaliście wskrzeszeni  przez wiarę w moc Boga, 
który Go wskrzesił”.
Chrzest nie tylko nas oczyścił, ale wyniósł na zu-

pełnie nowy poziom życia. Dał nam dostęp do mocy 
Boga, która uwalnia nas od grzechu. Do naszych serc 
zstąpił Duch Święty, który czyni nas nowym stworze-
niem i uzdalnia do przyjęcia Bożej drogi pokoju i czy-
stości, a odrzucenia drogi grzechu, egoizmu i pychy.
Oczywiście,  jak wiemy  z  doświadczenia,  nasza 

walka  z  grzechem nie  zawsze  kończy  się  zwycię-
stwem.  Łaska  chrztu  uwolniła  nas wprawdzie  od 
grzechu  pierworodnego,  ale  nasza  ludzka  natura 
pozostaje słaba i skłonna do grzechu. Wszyscy ule-
gamy pożądliwością  i  będziemy zmagać  się  z  nimi 
przez  całe  życie. Nie musimy  jednak  zmagać  się 
z pokusami samotnie. Od chrztu świętego żyje w nas 
Chrystus, który jest dla nas nadzieją wolności i chwa-
ły –  jeśli  tylko zwrócimy się do Niego z prośbą, by 
napełnił nas swoją łaską.

„ZIARNO” CHRZTU
Bóg  dał  nam  tak wiele.  Zanurzył  nas w  śmierci 

i  zmartwychwstaniu  swojego  Syna. Oczyścił  nas 
z grzechu pierworodnego i udzielił nam Ducha Świę-
tego, który uzdalnia nas do świętego życia. Jednak to 
nowe życie otrzymane na chrzcie jest zaledwie ziar-
nem, które oczekuje na wzrost. Jest w nas, ale jego 
potencjał rozwinie się dopiero wtedy, gdy zasadzimy 
je w glebie wiary. Dopiero wtedy zakorzeni się i wyda 
wspaniały plon.
Św. Paweł pisał do Kolosan, że skoro zostali wskrze-

szeni wraz z Chrystusem, powinni szukać „tego, co 
w górze, gdzie przebywa Chrystus,  zasiadający po 
prawicy Boga”. Uczył, że ich życie Jest ukryte z Chry-
stusem w Bogu”. Zapowiadał, że jeśli będą dążyć „do 
tego,  co w  górze”,  ujrzą  głębokie  i  trwałe  zmiany 
w swoim życiu.
To samo odnosi się do nas. Dążenie do „tego, co 

w górze”, w praktyce oznacza  codzienne  szukanie 
Jezusa na modlitwie. Oznacza uczestnictwo w nie-
dzielnej Mszy świętej z otwartym, oczekującym ser-
cem, z gotowością słuchania głosu Boga i poddawania 
Mu swojego życie. Oznacza rozważanie słów Pisma 
Świętego,  aby Duch Święty mógł  napełniać  nasze 
umysły prawdą, a nasze serca obietnicami. Oznacza 
wyznawanie wszystkich grzechów, które zagradzają 
nam drogę do Pana i życia Jego zmartwychwstaniem.
Bóg obiecał, że jeśli będziemy Go „szukać z całego 

serca”, On sprawi, że Go znajdziemy. Jeśli będziemy 
w tym szczerzy i wytrwali, pozwoli się nam odszukać. 
Nie odkładaj tego na później. Zacznij już dziś, małymi 
krokami. Nawet jeśli codziennie poświęcisz zaledwie 
piętnaście minut na modlitwę i lekturę Pisma Święte-
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go, zaczniesz doświadczać działania Jego łaski. Może 
zdobędziesz się na darowanie urazy i przebaczenie 
komuś dawnej krzywdy? Może będzie w tobie więcej 
miłości,  a mniej  złośliwej  krytyki? Może  znajdziesz 
w sobie nowe siły do walki z uporczywą pokusą czy 
nałogiem? A może głębiej zaangażujesz się w prowa-
dzenie innych ludzi do Pana czy służbę ubogim?
My wszyscy, którzy przyjęliśmy chrzest, zostaliśmy 

uwolnieni  od  grzechu  i  napełnieni  Bożym  życiem. 
Jednak bez naszej codziennej decyzji, aby żyć tym, 
co otrzymaliśmy na chrzcie, nowe życie pozostanie 
jedynie ziarnem bądź wątłym kiełkiem. To dzięki co-
dziennym wyborom  trwania w bliskości  Jezusa bę-
dziemy mogli doświadczyć łaski i mocy, których Bóg 
tak hojnie nam udziela.

NIEMOŻLIWE STAJE SIĘ MOŻLIWE
Św. Cyprian z Kartaginy, żyjący w III wieku, przed 

swoim nawróceniem do Chrystusa był cieszącym się 
powodzeniem,  zamożnym prawnikiem. W  liście  do 
swego przyjaciela Donatusa wyznał, że przed chrztem 
trudno mu było uwierzyć, że ktokolwiek – a już zwłasz-
cza on sam – mógłby porzucić dawne grzeszne życie 
oraz doświadczyć prawdziwej wolności i wybawienia. 
Założył z góry, że jego grzechy i „uporczywe wady” 

stanowiły część jego tożsamości i że będzie musiał 
żyć z nimi już do końca. Po przyjęciu chrztu zmienił 
jednak  zdanie:  „Zmaza dawnych  lat  została  zmyta. 
Światło z góry, spokojne  i czyste, wlało się w moje 
serce. Wówczas, mocą Ducha Świętego doświadczy-
łem powtórnych narodzin i stałem się nowym człowie-
kiem. Nabrałem pewności co do rzeczy, w które nie-
gdyś wątpiłem. To, co wcześniej zdawało się niemoż-
liwe, stało się możliwe”. Niemożliwe stało się możliwe 
nie  tylko  dla  św. Cypriana,  ale  również  dla  ciebie, 
ponieważ ty także umarłeś i powstałeś do życia wraz 
z Chrystusem we chrzcie. Nie ma tu żadnej różnicy, 
gdyż Bóg nie ma względu na osobę. Każdy ochrzczo-
ny otrzymuje tego samego Ducha Świętego, tę samą 
łaskę, te same obietnice. Niech więc łaska tego wspa-
niałego sakramentu weźmie cię w posiadanie. Przyj-
mując pokropienie wodą święconą w Okresie Wielka-
nocnym, odnawiaj w sobie postanowienie życia no-
wym  życiem  otrzymanym  na  chrzcie. Wyznając 
w Credo  jeden chrzest na odpuszczenie grzechów, 
proś Ducha Świętego  o  potrzebne  łaski  do walki 
z grzechem. A wypowiadając „Amen” na końcu modli-
twy  eucharystycznej,  włóż w  to  słowo  całe  swoje 
serce i całą duszę. Zostałeś złączony z Chrystusem 
w chrzcie i odtąd jesteś nowym stworzeniem!

Kiedy tylko minął szabat, o świcie 
w  niedzielę, Maria Magdalena  i 
druga Maria  pobiegły  do  grobu 
Pana. Znalazły odsunięty kamień, 
w grobie nie było ciała. Anioł prze-
mówił do nich obwieszczając zmar-
twychwstanie  Jezusa. Chwilę  po-
tem sam Zmartwychwstały  stanął 
przed Marią Magdaleną! Tego sa-
mego dnia dwóch uczniów rozpo-
znało Go podczas łamania chleba 
w Emaus. I choć wcześniej opuści-
li Jerozolimę w trwodze, teraz po-
spiesznie  powrócili  do miasta,  by 
opowiedzieć  innym o tym spotka-
niu. Wreszcie Jezus stanął wśród 
Apostołów w Wieczerniku i nawet 
jadł z nimi. A tydzień później pozwo-
lił,  aby Tomasz,  który  poprzednio 
był nieobecny, włożył palce w Jego 
rany i przekonał się, że On napraw-
dę zmartwychwstał i żyje.
Jezus nie wyrzucał  im  tego, że 

Go  opuścili,  nie  rozpamiętywał 
własnej męki.  Z wielką miłością  i 
delikatnością pomógł Piotrowi zno-

wu stanąć na czele gromadki Apo-
stołów. Tak  jak  trzy  razy Piotr  się 
Go zaparł, tak teraz trzy razy, od-
powiadając  na  pytania  Jezusa, 
wyznał Mu swą miłość. I to wystar-
czyło. To wszystko było zdumiewa-
jące, wręcz niewiarygodne, a jed-
nak działo się na ich oczach.
Minęło  zaledwie  40  dni  i  oto 

uczniowie usłyszeli mocne wezwa-
nie, by nauczali i chrzcili „wszystkie 
narody”. Na górze w Galilei Jezus 
wypowiedział do nich swoje ostat-
nie słowa przed odejściem do Ojca. 
Zostawił je im niczym testament, w 
którym mówi się  tylko rzeczy naj-
ważniejsze: „Idźcie więc i nauczaj-
cie wszystkie narody, udzielając im 
chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”. Nadszedł czas, by pod-
jęli misję, do której Jezus ich przy-
gotowywał  przez  trzy  lata wspól-
nych wędrówek, nauczania, czynie-
nia znaków.
Śmierć  Jezusa  zakończyła  pe-

wien etap w życiu Apostołów, ale 

Jego ostatnie słowa otwierają  już 
nowy etap, zarówno w ich życiu, jak 
i  w  życiu  każdego  ucznia  aż  po 
wsze czasy. Mamy więc i my „iść i 
nauczać”. Tym zaś, którzy powąt-
piewają  i  lękają  się,  czyli  nam 
wszystkim, Jezus mówi: „Dana Mi 
jest wszelka władza w niebie i na 
ziemi” i obiecuje: „A oto Ja jestem 
z wami przez wszystkie dni, aż do 
skończenia świata”.

NAWRÓCENIE 
W PIERWOTNYM 

KOŚCIELE
Stało się tak, jak powiedział Je-

zus.  Od  chwili  zesłania  Ducha 
Świętego Apostołowie zaczęli wy-
pełniać  nakaz misyjny. Działy  się 
rzeczy  niezwykłe.  Słuchający 
Ewangelii nawracali się i przyjmo-
wali chrzest. Tak stało się zarówno 
w przypadku tłumu zgromadzonego 
w dzień Pięćdziesiątnicy, wysokie-
go urzędnika z Etiopii, jak i strażni-
ka więziennego z Filippi. Ten trzy-
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Niedziela, 17 maja
„Cokolwiek powiesz, może to być użyte przeciwko tobie. Masz prawo do milczenia i do korzystania 

z pomocy adwokata. Jeśli nie stać cię na adwokata, zostanie ci wyznaczony obrońca z urzędu” –  te 
dobrze znane choćby z kryminałów frazy stanowią tzw. „ostrzeżenie Mirandy”, które zaczęto stosować 
od procesu przestępcy o tym nazwisku. Policjanci amerykańscy mają obowiązek udzielić tego ostrzeże-
nia każdemu w trakcie aresztowania. Procedura ta wynika z przekonania, że nikt nie powinien pozostać 
sam w obliczu zarzutów. Musi być ktoś, kto zapewni oskarżonemu uczciwy proces, kto stanie przy nim 
i pomoże mu zachować godność i odwagę wobec oskarżycieli.
Czy to nie ciekawe, że Jezus podobnie opisuje rolę Ducha Świętego w dzisiejszej Ewangelii? Greckie 

słowo parakletos oznacza właśnie obrońcę, adwokata lub radcę prawnego. Jest to tym bardziej znamien-
ne, gdy przypomnimy sobie, że Pismo Święte nazywa diabła „oskarżycielem braci naszych”.
Jak wspaniałym darem jest dla nas Duch Święty! Nie musimy samotnie stawiać czoła oskarżeniom 

diabła.  Jezus udzielił  nam Ducha, abyśmy mogli oprzeć się kłamstwom złego. Dał nam najlepszego 
Adwokata. Kogoś, kto zapewnia nas, że otrzymaliśmy przebaczenie  i przypomina o tym, że Bóg nas 
kocha. Kogoś, kto widzi nie tylko nasze grzechy i upadki, ale również rzeczywiste pragnienia naszych 
serc – i nigdy z nas nie rezygnuje.
Zawsze pamiętaj o Duchu Świętym, twoim Obrońcy, zwłaszcza gdy przychodzi ci do głowy myśl, że 

do niczego się nie nadajesz lub że Bóg już postawił na tobie krzyżyk. Pamiętaj o Nim, gdy ogarnia cię 
zwątpienie w dobroć Boga i Jego plan wobec ciebie i twoich bliskich.
Postanów sobie, że każdego dnia znajdziesz chwilę na wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego. 

Pozwól Mu przekonywać cię wciąż na nowo, że należysz do Chrystusa i nikt nie jest w stanie wyrwać cię 
z Jego rąk.
„Chwała Tobie, Duchu Prawdy! Wspieraj mnie swoją łaską, abym odpierał wszelkie pokusy i wszelkie 

oskarżenia”.

punktowy  schemat,  obejmujący 
ewan-gelizację,  nawrócenie  i 
chrzest,  stał  się  zwyczajną,  po-
wszechną drogą wzrostu Kościoła 
w  ciągu  pierwszych  kilku  stuleci 
jego istnienia. Zgodnie z tym wzor-
cem, kandydatom do chrztu – czy-
li katechumenom głoszono Jezusa, 
Jego  śmierć  i  zmartwychwstanie. 
Modlono się za nich  i uczono  ich 
modlitwy. Wzywano do wyrzecze-
nia się dawnych grzechów i podję-
cia walki z pokusami. Kiedy byli do 
tego  gotowi,  wyznawali  wiarę,  a 
wtedy otrzymywali chrzest, przystę-
powali do stołu Eucharystii i stawa-
li  się  pełnoprawnymi  członkami 
Kościoła.
Obecnie zwykle wygląda to ina-

czej. Chrzest nie jest udzielany po 
długiej ewangelizacji i nawróceniu, 
ale na ogół w wieku niemowlęcym, 
bez świadomego udziału dziecka. 
Wtajemniczenie  chrześcijańskie, 
które w pierwszych wiekach obej-
mowało długi okres katechumena-
tu i przygotowań, zostało zawarte 
w jednym obrzędzie, sprawowanym 

na samym początku, jeszcze zanim 
życie duchowe zaczyna się w nas 
budzić. Dlatego Katechizm Kościo-
ła  Katolickiego  mówi:  „Chrzest 
dzieci ze swej natury wymaga ka-
techumenatu pochrzcielnego. Nie 
chodzi tylko o późniejsze naucza-
nie, lecz także o konieczny rozwój 
łaski  chrztu  w miarę  dorastania 
osoby”. Jeśli tego katechumenatu 
zabraknie, grozi nam nieskorzysta-
nie z mocy sakramentu chrztu i jego 
wpływu na nasze życie.
Spróbujmy na nowo odkryć, co tak 

naprawdę otrzymaliśmy przyjmując 
chrzest  i  jak możemy korzystać z 
darów, których udzielił nam Bóg.

I SAKRAMENTY JAKO 
POTĘŻNE ZNAKI 

BOŻEGO DZIAŁANIA
Zanim  jednak  zagłębimy  się w 

istotę  chrztu,  warto  powiedzieć 
parę słów na temat tego, czym jest 
sakrament. Wiemy, że każdy sakra-
ment ma swoje własne znaki,  jak 
chleb i wino we Mszy świętej, woda, 
olej  i  świeca  przy  chrzcie,  słowa 

przysięgi i wymiana obrączek przy 
zawarciu małżeństwa. Każdy z tych 
elementów symbolizuje jakiś aspekt 
tego,  co Bóg chce uczynić w na-
szym życiu – nakarmić nas, obmyć 
z grzechu, złączyć w sakramental-
nym małżeństwie.
Jednak sakramenty to coś więcej 

niż  określona  sekwencja  symbo-
licznych czynności, gdyż dokonują 
one tego. co symbolizują. Na przy-
kład chleb i wino, przemienione w 
Ciało i Krew Chrystusa, rzeczywi-
ście napełniają nas Jego obecno-
ścią. Przysięga małżeńska złożona 
w obrzędzie  sakramentu małżeń-
stwa  rzeczywiście  wiąże  nas  i 
uzdalnia  do wypełnienia  tego,  co 
przyrzekliśmy.  Podobnie  woda 
spływająca na nas podczas chrztu 
nie tylko symbolizuje oczyszczenie 
z  grzechu,  ale  rzeczywiście  go 
dokonuje. Kiedy kapłan lub diakon 
wypowiada  słowa:  „Ja  ciebie 
chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha 
Świętego”,  rzeczywiście  i  auten-
tycznie  rodzimy  się  „z  wody  i  z 
Ducha”.
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CZYŻ NIE WIADOMO WAM?
W pierwszych pięciu rozdziałach 

Listu do Rzymian św. Paweł wyja-
śnia, że Ewangelia jest „mocą Bożą 
ku zbawieniu dla każdego wierzą-
cego”. Pisze o tym, że kiedy wszy-
scy – Żydzi i poganie – byli pogrą-
żeni w grzechu, Bóg w swoim mi-
łosierdziu posłał Jezusa Chrystusa, 
aby nas odkupił przez swoją śmierć 
i zmartwychwstanie stając się „na-
rzędziem przebłagania”. Wyjaśniw-
szy,  co  uczynił  Bóg,  aby  przyjść 
nam na ratunek, św. Paweł poka-
zuje sposób, w jaki zbawienie jest 
nam udzielane. I tu właśnie mówi o 
sakramencie chrztu: „Czyż nie wia-
domo wam, że my wszyscy, którzy 
otrzymaliśmy chrzest zanurzający 
w Chrystusa  Jezusa,  zostaliśmy 
zanurzeni w Jego śmierć? Zatem 
przez  chrzest  zanurzający nas w 
śmierć  zostaliśmy  razem  z  Nim 
pogrzebani  po  to,  abyśmy  i my 
postępowali w nowym życiu –  jak 
Chrystus powstał z martwych dzię-
ki chwale Ojca”.
Na tym polega cud chrztu. Kiedy 

spłynęła na nas woda chrzcielna, 
zostaliśmy  złączeni  z  Jezusem  i 
Jego śmiercią na krzyżu. Moc, la-
ska i miłosierdzie, jakie Bóg zlał na 

ten świat w Wielki Piątek, spłynęły 
na nasze życie i staliśmy się nowym 
stworzeniem. Oto jak hojny i kocha-
jący  jest Ojciec niebieski! Uczynił 
to, aby sprowadzić nas z powrotem 
do siebie. Dał nam ten przepiękny 
sakrament,  w  którym  zostajemy 
obmyci z grzechów, napełniając się 
Jego  światłem  i  życiem. Bóg  nie 
czeka, aż zasłużymy na  tę  łaskę, 
gdyż wie, że nigdy nie bylibyśmy w 
stanie na nią zasłużyć. Otrzymuje-
my  ją  uprzedzająco  i  całkowicie 
darmowo nawet jeśli jesteśmy zbyt 
młodzi,  by  zdawać  sobie  z  tego 
sprawę!

DOŚWIADCZAĆ MOCY 
CHRZTU

W pierwotnym Kościele katechu-
meni  zwykle  otrzymywali  chrzest 
po  tym,  jak doświadczyli  już  łaski 
otwarcia na moc Boga i powołania 
do życia w Chrystusie. Znaczyło to, 
że Duch Święty dotknął ich serc, a 
oni zaczęli zwracać się do Niego o 
pomoc, pociechę i przebaczenie.
Jednak dziś,  gdy  chrzest  prze-

ważnie  poprzedza  nawrócenie, 
łaska i moc tego sakramentu mogą 
być w danej osobie jakby uśpione 
niekiedy  nawet  przez  długie  lata. 

Sakrament chrztu to dopiero począ-
tek. Dopiero po zwróceniu się do 
Pana  zaczynamy  doświadczać 
mocy danej nam we chrzcie. Duch 
Święty przynagla nas podobnie jak 
Piotr swoich pierwszych słuchaczy 
w dzień Pięćdziesiątnicy: „Nawróć-
cie się”. Uwierzcie, że żyje w was 
Chrystus!  Żyjcie  nowym  życiem, 
które zostało wam dane! Zaufajcie, 
że staliście się nowym stworzeniem 
i pozwólcie, aby ono w was ożyło! 
Bóg udzielił nam zdumiewających 
darów. Obmył  nas  ze wszystkich 
grzechów,  uczynił  nas  swoimi 
dziećmi, otworzył dla nas królestwo 
niebieskie,  napełnił  nas własnym 
Bożym życiem. Wszystko to wyda-
rzyło  się w momen-cie  naszego 
chrztu. Teraz pragnie, byśmy przy-
jęli te dary i pozwolili, aby przemie-
niały  nasze  życie.  Duch  Święty 
przynagla nas, gotów udzielać nam 
mądrości, miłości  i mocy. Także 
święci i aniołowie zachęcają nas do 
przyjęcia  tego wspaniałego  dzie-
dzictwa. A Kościół wzywa do życia 
godnego dziedziców nieba, aby ci, 
którzy jeszcze nie uwierzyli, także 
zechcieli  się  nawrócić.  Przez 
chrzest  zostaliśmy  zanurzeni  w 
Chrystusa. A więc w Nim żyjmy!

Wybrała Jezusa
Kiedy byłam w ostatniej klasie szkoły średniej, bar-

dzo zależało mi na tym, by dostać się na pre-stiżową 
uczelnię,  oddaloną o  kilka  godzin  drogi  od mojego 
domu. Bóg jednak miał dla mnie inne plany. Po odmo-
wie, jaką otrzymałam mailem, przyszły łzy, poczucie 
rozczarowania  i  szereg  kolejnych  decyzji. Trafiłam 
w końcu na uniwersytet bliżej domu, gdzie zakochałam 
się nie tylko w działającej tam żywej wspólnocie ka-
tolickiej, ale również w moim obecnym mężu. Patrząc 
wstecz na moje szkolne  lata, nie wyobrażam sobie 
lepszego scenariusza.
Może właśnie  dlatego  tak bardzo przemówiła  do 

mnie  historia  irlandzkiej  nastolatki  o  imieniu Clare 
Crockett. Ona także odkryła, że Boże plany są inne 
niż jej własne. Była młodą kobietą, kiedy w jej dobrze 
zapowiadającą się karierę aktorską wtargnęło powo-
łanie zakonne i ostatecznie zaznała radości płynącej 
z odpowiedzi na łaskę stałego nawracania się – łaskę, 
której Bóg udziela każdemu z nas.

WSCHODZĄCA GWIAZDA
Urodzona w Irlandii Północnej w 1982 roku, Clare 

dorastała w  czasach,  gdy  znaczenie  polityczne  jej 
katolicyzmu miało  o wiele większą wagę  niż  jego 
znaczenie duchowe. Między katolikami a protestan-
tami  istniał  ostry  konflikt,  dotyczący przynależności 
państwowej tej części wyspy, a przemoc, którą stoso-
wały obie strony rzutowała na dzieciństwo Clare. Jej 
rodzina nie była specjalnie pobożna. Matka posyłała 
wprawdzie Clare i  jej siostry na Mszę, ale sama po 
pewnym czasie przestała chodzić wraz z nimi. Dziew-
czynki  spędzały więc  tę godzinę w parku,  a potem 
wracały do domu.
Gdy Clare była nieco starsza stało się jasne, że ma 

talent aktorski.  „Chciałam zostać aktorką – nie byle 
jaką aktorką – ale sławną aktorką. Chciałam być sław-
na nie tylko w Irlandii, ale na całym świecie” – napi-
sała  kiedyś. W opinii  jej  otoczenia  były  to  całkiem 
uzasadnione aspiracje. Clare powoli,  lecz systema-
tycznie zaczęła wspinać się po kolejnych szczeblach 
kariery jako aktorka teatralna. Jej żywe usposobienie 
i poczucie humoru były zniewalające, a zmysł obser-
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Niedziela, 24 maja Wniebowstąpienie Pańskie
To przedziwne po  trzech  latach wędrowania z Jezusem, bycia świadkami Jego pojmania, procesu 

i ukrzyżowania, po spotkaniu ze Zmartwychwstałym i czterdziestu dniach Jego pełnych Ducha pouczeń, 
Apostołowie wciąż przeżywają wewnętrzny zamęt. Pytają Jezusa, czy może teraz zamierza przegnać 
Rzymian i przywrócić dawną chwałę Izraelowi. Przesłanie Jezusa jeszcze do nich w pełni nie dotarło.
Także  i my dzisiaj stawiamy niekiedy podobne pytania:  „Panie, kiedy wreszcie zamierzasz przyjść 

i wszystko naprawić? Kiedy położysz kres wojnom, nędzy i aborcjom?”. W odpowiedzi Jezus mówi swo-
im Apostołom i nam: Owszem, przyszedłem założyć królestwo Boże – ale chcę, żebyście wy pomogli Mi 
je budować.
Dzisiejszy dzień jest szczególną okazją, by wywyższać Jezusa „przy dźwięku trąby”. Jednak świętując 

Jego wniebowstąpienie, nie możemy zapomnieć o tym, co tuż przed tym wydarzeniem powiedział: „Bę-
dziecie moimi świadkami” oraz „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody”.
Jezus wstąpił do nieba, ale budowanie Jego królestwa trwa – a On pozostawił je w naszych rękach. 

Żebyśmy mogli  sprostać  tej odpowiedzialności, dał nam Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha, aby 
naszym próbom głoszenia Ewangelii, przeciwstawiania się grzechowi i wspierania ubogich towarzyszy-
ła Boża miłość i łaska.
Nie jest to takie trudne, jak się wydaje. Głoszenie Ewangelii polega czasami na tak prostych gestach, 

jak zapewnienie o modlitwie znajomego, który zmaga się z problemem, lub podzielenie się tym, jak Bóg 
pomógł ci w trudnej sytuacji. Wspieranie ubogich może polegać na regularnych odwie-dzinach w domu 
opieki lub wrzucaniu nieco większych sum do skarbonki dla biednych. Przeciwstawianie się grzechowi 
może oznaczać modlitwę o czyjeś nawrócenie  lub dołożenie starań, by  twój dom stał  się miejscem, 
w którym panuje zgoda i pokój. Tak, Jezus zamierza przywrócić swoje królestwo. I chce to czynić także 
poprzez ciebie.
„Przyjdź, Duchu Święty, i napełnij nasze serca. Daj nam moc do budowania królestwa godnego zmar-

twychwstałego Pana!”

wacji  bezbłędny. Wkrótce  otrzymała  rolę w  filmie, 
zainteresował się nią też amerykański kanał  telewi-
zyjny Nickelodeon  emitujący  programy  dla  dzieci. 
Choć z pewnością wymagałoby to czasu, miała wszel-
kie szanse zrobienia kariery aktorskiej w Hollywood.

NIESPODZIEWANA PIELGRZYMKA
Wchodząc w świat aktorski, lubiąca rozrywki nasto-

latka szybko zaczęła ostro pić  i  imprezować. Kiedy 
przyjaciółka  zaproponowała  jej  udział w grupowym 
wyjeździe do Hiszpanii, Clare sądziła, że wyraża zgo-
dę na tydzień dobrej zabawy.
Kiedy jednak spotkała się z pozostałymi uczestni-

kami „wycieczki”, wyszło na jaw, że sytuacja przed-
stawia się zupełnie inaczej. Jak wspominała ubawio-
na w swoim nagranym na wideo świadec-twie, zoba-
czyła  grupę  osób w  średnim wieku  trzymających 
w dłoniach  różańce.  „Czy wy wszyscy  jedziecie do 
Hiszpanii?” – zapytała. „Tak, jedziemy na pielgrzymkę” 
–  odpowiedzieli.  „Na  co  jedziecie?”  –  zdumiała  się 
Clare.
Celem podróży okazał się nie nadmorski kurort, ale 

XVI-wieczny klasztor. Grupa spędziła Wielki Tydzień 
u Sióstr Służebnic Domu Maryi, zgromadzenia zakon-
nego, którego głównym zadaniem jest ewangelizacja 
młodych. Clare starała się, jak mogła, wymigiwać od 
kolejnych  punktów programu.  Jak wspomina  jeden 

z pielgrzymów, zdecydowanie wolała się opalać, ale 
w Wielki Piątek, acz niechętnie, to jednak wzięła udział 
w nabożeństwie wraz z resztą pielgrzymów.
„Kiedy przyszła moja kolej, by pocałować krzyż, nie 

pamiętam, czy uklękłam, czy pochyliłam się. Pamię-
tam tylko, że gdy pocałowałam gwóźdź przebijający 
stopy Jezusa, otrzymałam łaskę zrozumienia tego, że 
Bóg umarł za mnie na krzyżu – za moje grzechy, moją 
próżność, moje  niewierności, moją  nieczystość... 
Zobaczyłam, że to ja przybiłam Pana do krzyża i je-
dyne, co mogę zrobić, aby Go pocieszyć, to oddać Mu 
swoje życie” – napisała Clare w swoim świadectwie.

„WCIĄŻ MNIE RANISZ”
Jednak Clare było jeszcze daleko do nawrócenia. 

Głęboko zakorzenione nawyki okazały się niełatwe do 
przezwyciężenia. Kiedy pewnego wieczoru po szcze-
gólnie  ostrym piciu  stała w  łazience  zmagając  się 
z mdłościami, nagle poczuła przy sobie czyjąś bardzo 
mocną obecność. Była pewna, że to ktoś z uczestni-
ków imprezy przyszedł zobaczyć, czy wszystko z nią 
w porządku. Wtedy  jednak  usłyszała w  sercu  głos 
pytający: „Dlaczego wciąż mnie ranisz?”.
Clare była właśnie w  trakcie  zdjęć do  swojej  roli 

w filmie. Myśląc o luksusowym hotelu, gdzie ją zakwa-
terowano i ekskluzywnych restauracjach, gdzie jada-
ła, zdała sobie sprawę, że to wszystko jej nie zaspo-
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kaja: „Byłam otoczona ludźmi, jeździłam z jednej im-
prezy na drugą, weszłam mocno w środowisko aktor-
skie, ale nie przestawałam myśleć o siostrach”. Z pi-
wem w jednej ręce i papierosem w drugiej, Clare za-
częła zwierzać się przyjaciółkom, że zamierza zostać 
zakonnicą. Ich reakcja? „Chyba oszalałaś!”
Jednak po ukończeniu szkoły średniej w 2001 roku 

Clare  rzeczywiście  zgłosiła  się  jako  kandydatka  do 
Sióstr Służebnic w Hiszpanii. Osłupiała ze zdumienia 
rodzina próbowała odwieść ją od tego pomysłu. Clare 
napisała później: „To prawda, co powiedział św. Bo-
nawentura:  «Wola  Boża  jest  naszym  pokojem»„. 
Rozpoczęła nowy rozdział swojego życia, w którym 
porzuciła swoje dotychczasowe aspiracje z miłości do 
Jezusa.

WYBÓR WOLI BOŻEJ
Nie była to łatwa droga. Clare, przyzwyczajona do 

skupiania na sobie uwagi, musiała się nauczyć pokor-
nego stylu życia zakonnego. Na początku zmagała 
się z ciągłym pragnieniem bycia sławną teraz sławną 
zakonnicą — ale z czasem coraz mniej zależało jej 
na sławie, a coraz bardziej na kochaniu ludzi, których 
miała wokół siebie. Trzeba przyznać, że wkładała całą 
swoją energię w wykonywanie poleceń przełożonych. 
Oddawała się służbie  i ewangelizacji  tak samo nie-
strudzenie, jak wcześniej przyjemnościom i  rozrywkom.
Powołanie nie spowodowało zdławienia jej żywio-

łowej  osobowości.  Clare  była  duszą  towarzystwa. 
Rozweselała innych, często brała do ręki gitarę i z za-
pałem śpiewała piosenki. Była ulubienicą dzieci, które 
nauczało  i  którym  posługiwało  jej  zgromadzenie. 
Ceniły ją nie tylko za energię i pomysłowość, ale też 
za to, w jaki sposób zachęcała do szukania Jezusa.
Pasja, z jaką Clare wzywała innych do nawrócenia, 

zrodziła się zjej własnej wewnętrznej walki o posłu-
szeństwo Bogu. Było to szczególnie widoczne w wy-
mownych listach, jakie pisała do dzieci, zachęcając je 
do pełnienia woli Bożej. Wśród jej pism zachował się 
konspekt  jednego  ze  spotkań modlitewnych,  jakie 
poprowadziła  dla  dzieci:  „Zapytaj  Pana,  czego  od 
ciebie pragnie. PRZESTAŃ robić to, czego ty chcesz, 
a ZACZNIJ pełnić Jego wolę... To właśnie w tym znaj-
dziesz  swoje  prawdziwe  szczęście”.  To  poczucie 
szczęścia towarzyszyło jej, gdy 8 września 2010 roku 
złożyła śluby wieczyste po dziewięciu latach od dnia, 
kiedy jako nastolatka wstąpiła do zgromadzenia. Przez 
ten czas dojrzała duchowo i nastąpiły w niej widoczne 
zmiany. Odczuwała  coraz większą  po-trzebę  ciszy 
i  samotności  z  Jezusem. Z  pogodą  ducha  znosiła 
częste migreny, bezsenność,  trudne warunki pracy. 
W e-mailu napisanym w Wielki Piątek 2015 roku do 
kapelana  swojego  zgromadzenia  zwierzała  się: 
„Wszystko, co trudne, napełnia mnie radością, ponie-
waż przybliża mnie do Pana”.

„PREFIERO EL PARAÍSO”
Od  swojego wstąpienia  do  zgromadzenia Clare 

posługiwała w różnych miejscach – w Hiszpanii, Sta-
nach Zjednoczonych  i w Ekwadorze. Niektóre  z  jej 
wspólnot zajmowały się nauczaniem dzieci w szko-
łach; jedna opiekowała się umierającymi w miejsco-
wym szpitalu. Jej ostatnią placówką była wspólnota 
w Playa Prieta, rolniczej miejscowości w Ekwadorze, 
gdzie siostry uczyły w szkole i były odpowiedzialne za 
parafialny program katechetyczny.
W kwietniu 2016 roku obszar  ten spustoszyła ol-

brzymia powódź, po której siostry przez dwa tygodnie 
doprowadzały do porządku klasy szkolne i pomagały 
miejscowym rodzinom. Jednak nie był to jeszcze ko-
niec klęsk żywiołowych. 16 kwietnia o godzinie 18.58 
trzęsienie  ziemi  obróciło  szkołę  w  stertę  gruzu. 
W środku uwięzionych zostało siedem dziewczynek 
i cztery siostry, w tym także Clare.
Ponieważ betonowe płyty były zbyt ciężkie, by  je 

podnieść siłą ludzkich mięśni, trzeba było zaczekać 
do rana na przybycie odpowiedniego sprzętu do usu-
wania gruzu. Następnego dnia udało się uwolnić trzy 
siostry i dwie uczennice, ale pod ruinami nadal pozo-
stawała Clare i pięć dziewczynek.
Kiedy zaczynało się trzęsienie ziemi, Clare właśnie 

uczyła dziewczęta gry na gitarze. Do jej ulubionych 
piosenek należała: „Prefiero el Paraiso”, czyli: „Wolę 
raj”. Refren, w wolnym przekładzie z hiszpańskiego, 
brzmi następująco:
„Wolę raj!
Tak woła moje serce.
Już nie boję się oddać siebie,
Umrzeć sobie, aby być w niebie.”
W końcu rozeszła się wiadomość, że Clare i pięć 

dziewcząt wraz z nią zginęły w trzęsieniu ziemi. Mia-
ła trzydzieści trzy lata tyle samo, ile umiłowany przez 
nią Pan.

PODDAJ SIĘ WOLI BOŻEJ
Clare Crockett poświęciła Jezusowi wszystkie swo-

je siły. Na drodze z Bogiem odnalazła radość, choć 
tak bardzo inną niż jej dziecięce i młodzieńcze marze-
nia. Jej przykład przypomina, że Boża łaska popro-
wadzi nas przez życie,  jeśli  tylko pozwolimy  jej po-
chwycić nasze serca i zmienić nasze plany.
W  liście  do  jednej  ze  swych młodych  uczennic 

z Playa Prieta, napisanym na tydzień przed śmiercią, 
siostra  Clare  zachęcała:  „Zmiana  jest  TRUDNA! 
A WALKA jest męcząca!... Idź naprzód, nie bój się!”. 
To wezwanie  do podjęcia  ciężkiego  zmagania,  aby 
pójść za Jezusem, jest skierowane do każdego z nas, 
niezależnie od tego, jak wygląda dziś nasza relacja 
z Bogiem. Jest to też wybór, który zawsze bez wyjąt-
ku prowadzi do trwałego pokoju.
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Niedziela, 31 maja, Zesłanie Ducha Świętego
Przed swoim wstąpieniem do nieba Jezus zapowiedział Apostołom, że zostaną „ochrzczeni Duchem 

Świętym”. Tak więc wraz z Maryją „trwali oni jednomyślnie na modlitwie”. I we właściwym czasie Duch 
Święty przyszedł w wichrze i ogniu, dając im odwagę do głoszenia Ewangelii. To, co wydarzyło się w dzień 
Pięćdziesiątnicy,  jest przepiękną historią o mocy Bożej przemieniającej serca Apostołów. Powiedzmy 
sobie jednak jasno, że działanie Ducha Świętego w ich życiu nie ograniczyło się tylko do tego jednego 
dnia. Potrzebowali ciągłego zanurzania się w Duchu Świętym, aby stale od nowa otrzymywać coraz 
więcej łaski i mocy Bożej. Księga Dziejów Apostolskich przynajmniej siedem razy odnotowuje, że Apo-
stołowie zostali napełnieni Duchem Świętym. A do tego należałoby dodać te wszystkie przypadki, które 
nie zostały zapisane w Biblii! My także, choć otrzymaliśmy już Ducha Świętego na chrzcie, stale potrze-
bujemy mocy Ducha i Jego darów, by iść za Panem i głosić Dobrą Nowinę.
Jezus wiedział, jak bardzo będziemy potrzebowali Jego Ducha, i dlatego na długo przed wniebowstą-

pieniem zachęcał uczniów do modlitwy o ten dar: „Jeśli więc wy (...) umiecie dawać dobre dary swoim 
dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą”. Bóg wciąż 
pragnie udzielać nam nowych darów!
Pójdź dziś za przykładem Apostołów. Uwierz w Bożą obietnicę Ducha i módl się o Niego z wiarą. Módl 

się nie tylko dziś, w tę wyjątkową uroczystość, ale codziennie. Możesz też poprosić kilku głęboko wie-
rzących znajomych, aby pomodlili się dla ciebie o nowe wylanie Ducha Świętego. Prawdopodobnie nie 
pojawi się wicher ani ogień, ale Duch przyjdzie do ciebie w nowy, nieoczekiwany, a może nawet nadzwy-
czajny sposób – nie tylko dla twojego dobra, ale dla dobra Jego ciała, Kościoła!
„Duchu Święty, czyń sobie mieszkanie w moim sercu dziś i każdego dnia”.

Biblioteka… za zamkniętymi drzwiami
Epidemia  koronawirusa  sparaliżowała  życie  spo-

łeczne  na  całym  świecie.  Również  świebodzickie 
urzędy, placówki oświatowe i instytucje kultury musia-
ły poddać się ograniczeniom, które utrudniły użytkow-
nikom  dostęp,  a  wręcz  całkowicie  uniemożliwiły 
swobodne korzystanie z nich. Świebodzicka bibliote-
ka, jak wszystkie instytucje kultury w Polsce – stosu-
jąc się do Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego –  pozostawała w  tym  czasie  za-
mknięta  dla  użytkowników. Na bibliotecznej  stronie 
internetowej można było znaleźć linki do bezpłatnych 
portali  czytelniczych  i  księgarskich,  które  na  czas 
obostrzeń wynikających z zagrożenia zdrowotnego, 
proponowały nieodpłatny dostęp do wielu publikacji. 
W okresie narodowej kwarantanny Internet propono-
wał uczestnictwo w wielu wspaniałych wydarzeniach 
kulturalnych,  koncertach,  spotkaniach  autorskich 
i wirtualnych wycieczkach po muzeach.
Okres  zamknięcia  biblioteki  dla  czytelników,  nie 

oznaczał czasu wolnego dla świebodzickich bibliote-
karzy. Za zamkniętymi drzwiami biblioteki trwała wy-
tężona praca, mająca na celu zwiększenie przestrze-
ni do przechowywania książek. Jak to było możliwe, 
bez powiększenia powierzchni biblioteki? Wygodne 
i  pojemne  regały  biblioteczne,  zostały wyposażone 
w dodatkową półkę, kosztem zmniejszenia odległości 
między półkami, co nie popsuło ani konstrukcji regału, 
ani jego estetyki. W ten sposób zyskano niemal czte-

ry regały. Przestrzenie między regałami zostały zago-
spodarowane małymi lekkimi regałami, które dodat-
kowo pomogły w rozładowaniu ciasnoty na bibliotecz-
nych półkach.
Tak  poważna  rewolucja  księgozbioru wymagała 

wręcz  tytanicznej  pracy  od bibliotekarzy,  związanej 
najpierw ze zdjęciem całego księgozbioru z regałów, 
a po zamontowaniu dodatkowych półek – przeniesie-
niem go z powrotem na regały biblioteczne. Pozwoli-
ło to na maksymalne wykorzystanie powierzchni na 
półkach  i możliwość  skrupulatnego alfabetycznego 
ułożenia księgozbioru – również w obrębie litery, co 
ułatwi wyszukiwanie książek, zarówno bibliotekarzom, 
jak i czytelnikom. Aby jednak nie zniweczyć wysiłku 
włożonego w alfabetyczny układ księgozbioru, wypo-
życzanie  książek  przy wolnym dostępie  do  półek, 
będzie wymagało  nieco  dyscypliny  od  czytelników. 
Przygotowane zostały specjalne rozdzielacze, które 
pozwolą zaznaczyć miejsce, z którego czytelnik wyjął 
książkę. Jeśli nie zdecyduje się na jej wypożyczenie, 
pozwoli to na odłożenie książki na miejsce, z którego 
została zdjęta.
Stan podwyższonego  zagrożenia epidemicznego 

będzie wymagał od pracowników i użytkowników bi-
blioteki  przestrzeganie  zaleceń  rekomendowanych 
przez Bibliotekę Narodową, dla bibliotek publicznych. 
W związku z tą rekomendacją w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej wprowadza się zmieniony  regulamin ko-
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rzystania  z  biblioteki.  Taki  stan  rzeczy  potrwa  do 
czasu  całkowitego  zniesienia  reżimu  sanitarnego. 
Prosimy o wyrozumiałość oraz o zapoznanie się z re-
gulaminem i jego stosowanie.

Uspokajamy również wszystkich czytelników, którzy 
niepokoją się upływem terminu zwrotu książek. Biblio-
teka nie będzie pobierała żadnych kar do końca 2020 r.

Małgorzata Grudzińska

fot: Marek Chrobak
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Szanowni Czytelnicy,
W związku z zamkniętą biblioteką oraz zaleceniami aby pozostać w domu, w dalszym ciągu zachęcamy do 
czytania on-line. Cały zbiór przydatnych linków znajduje się na stronie
https://mbpswiebodzice.naszabiblioteka.com/
Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!
Pod poniższymi linkami znajdą Państwo EBOOKI oraz AOUDIOBOOKI
W niektórych przypadkach niezbędne może być założenie konta!
https://bajki-zasypianki.pl/bajki-do-sluchania/
http://nasze-bajki.pl
https://bajki-zasypianki.pl/
https://muve.pl/sklep/ebooki?price=0-0&sort=price&page=1
https://miastodzieci.pl/bajki/
https://wolnelektury.pl/katalog/lektury/literatura-dla-dzieci-i-mlodziezy/
https://lektury.gov.pl/
HISTORIA:
https://pamiec.pl/pa/biblioteka-cyfrowa/publikacje
NIEPODLEGŁA
https://niepodlegla.gov.pl/o-niepodleglej/zrodla-i-materialy-edukacyjne/
Ponadto, każdego dnia (za wyjątkiem weekendów) od poniedziałku 16 marca o godzinie 19:00 na fanpage'u 
Agencji Autorskiej „Opowieści” będziemy gościć ludzi kultury, którzy opowiedzą o literaturze i o swojej pracy.
Zza biurek, z terenu, z Polski i z dalekiej Północy, specjalnie dla Was – opowieści w czasach zarazy.
Patronat nad cyklem objął magazyn Pismo.
Cykl rozpoczyna dzisiejsze spotkanie z FILIPEM SPRINGEREM.
Więcej aktualnych informacji znajduje się na naszej stronie na Facebooku.
https://www.facebook.com/agencjaopowiesci/
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Regulamin korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach 
w warunkach podwyższonego zagrożenia epidemicznego:

1. Godziny otwarcia biblioteki dla dorosłych przy ulicy Świdnickiej 15:
W okresie od ponownego otwarcia instytucji kultury do 30 czerwca 2020 roku biblioteka dla dorosłych bę-

dzie czynna w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek – od 9.00 do 17.00, sobota od 9.00 – do 14.00, czwartek – nieczynne.
w okresie wakacyjnym – lipiec, sierpień: poniedziałek, wtorek, środa, piątek – od 9.00 do 17.00, w czwart-

ki i soboty nieczynne.
2. W bibliotece nie może jednocześnie przebywać więcej niż 4 (czworo) czytelników. Dwie osoby będą 

mogły oczekiwać na wizytę w holu bibliotecznym, pozostali oczekujący na zewnątrz, gdzie zapewnione zo-
staną miejsca do siedzenia.
3. Wizyta w bibliotece musi odbywać się w masce ochronnej zakrywającej usta i nos oraz w jednorazowych 

rękawiczkach. Biblioteka zapewni czytelnikom jednorazowe foliowe rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.
4. Podczas obsługi czytelnika przy ladzie, czytelnik zobowiązany jest znajdować się za ekranem ochronnym, 

wolna przestrzeń po obu stronach ekranów i między nimi służy położeniu na niej książek podczas ich zwrotu 
i wypożyczenia.
5. Wizyta w bibliotece nie może trwać dłużej niż 15 minut, jednorazowo można wypożyczyć nie więcej niż 

10 książek.
6. Podczas obowiązywania podwyższonego stanu zagrożenia epidemicznego nie można korzystać z czy-

telni, czytelni czasopism, wyłączone  jest korzystanie z  Internetu, kserokopiarki  i skanera oraz wyłączono 
możliwość drukowania.
7. Książki zwrócone przez czytelników podlegają dezynfekcji oraz 14-dniowej kwarantannie.
8. Obowiązkiem czytelników przebywających w bibliotece jest zachowywanie odpowiedniego dystansu.
9. Nieczynna będzie toaleta dla czytelników w bibliotece.
10. W okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego nie będą przyjmowane dary książkowe od czy-

telników i mieszkańców.

Regulamin korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach, 
Oddział Dziecięcy,  

w warunkach podwyższonego zagrożenia epidemicznego:
1. Godziny otwarcia biblioteki dziecięcej przy ulicy Wolności 23:
w okresie od ponownego otwarcia instytucji kultury do 30 czerwca 2020 roku, oddział dziecięcy będzie czyn-
ny w następujących dniach i godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa, piątek: od 10:00 do 18:00, czwartek, sobota – nieczynne,
w okresie wakacyjnym: lipiec – sierpień: poniedziałek, środa od 10.00 do 18.00, wtorek, piątek: od 9.00 do 
15.00, czwartek, sobota – nieczynne.
2. Brak wolnego dostępu do księgozbioru dla czytelników.
3. W bibliotece mogą w tym samym czasie przebywać 2 (dwie) osoby.
4. Wizyta w bibliotece musi się odbywać po zasłonięciu nosa i ust (maseczka, chusta,  itp.). Z obowiązku 
zasłaniania nosa i ust zwolnione są dzieci do czwartego roku życia. Biblioteka zapewni czytelnikom jednora-
zowe foliowe rękawiczki oraz płyn do dezynfekcji rąk.
5. Podczas obsługi czytelnika przy ladzie, czytelnik zobowiązany jest znajdować się za ekranem ochronnym; 
wolna przestrzeń po obu stronach ekranu służy położeniu na niej książek podczas ich zwrotu i wypożyczania.
6. Wizyta w bibliotece nie może trwać dłużej niż 15 minut.
7. Jednorazowo można wypożyczyć do 10 (dziesięciu) woluminów.
8. Podczas obowiązywania podwyższonego stany zagrożenia epidemicznego nie można korzystać z: czytel-
ni, czytelni czasopism, stanowisk komputerowych.
9. Książki zwrócone przez czytelników podlegają dezynfekcji oraz 14-dniowej kwarantannie.
10. Nieczynna będzie toaleta dla czytelników w bibliotece.
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Piątek 1.05.2020 r.
godz. 700 dziękczynna z okazji 49 rocznicy sakramentu 
małżeństwa Elżbiety i Ryszarda ŚWIDERSKICH z prośbą 
o potrzebne łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 900 + Elżbieta KARCZMAZ w 3 rocz. śmierci, 
++ Wojciech i Maria
godz. 1800 ++ Tadeusz, Zenon, Marian MIROCHA 
i ++ z rodziny
Sobota 2.05.2020 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI, 
Głównej patronki Polski
godz. 700

godz. 900 wynagradzająca za wszystkie grzechy 
i zniewagi, jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 
o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski 
i opiekę Świętej Rodziny dla Bogusławy (f) i Tadeusza 
RAJCA w dniu 50 rocznicy sakramentu małżeństwa
Niedziela 3.05.2020 r. IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
godz. 730 ++ Ewa i Jan ZAWADZCCY w rocz. śmierci
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marii TALARSKIEJ 
z okazji 90 rocznicy urodzin
godz. 1015 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny PTAK 
i LEOŃCZYK
godz. 1130 dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, potrzebne łaski, asystencję Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla Martyny Marii 
MICHAŁOWSKIEJ z okazji 4 rocznicy urodzin
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne 
łaski i opiekę Matki Bożej dla członków Róż 
Różańcowych, Bractwa Świętego Józefa i Towarzystwa 
Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji 
Świdnickiej (intencja od Róż Różańcowych)
godz. 1800 ++ rodzice: Anna i Stanisław RAWSCY oraz 
++ Mirosław i Edward RAWSCY
Poniedziałek 4.05.2020 r. św. Floriana, męczennika 
(wsp. obow.)
godz. 700

godz. 900 o łaskę światła Ducha Świętego i potrzebne łaski 
dla Sebastiana KORDULA
godz. 1800 + Joanna GICALA
Wtorek 5.05.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Regina DOMINIAK i ++ z rodziny (intencja 
od bratowej)

Środa 6.05.2020 r. Święto Świętych Apostołów Filipa 
i Jakuba
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Edmund JAKUBISZYN (intencja od żony 
Mieczysławy i teściowej)
Czwartek 7.05.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Wojciech SZUBERT z okazji urodzin i imienin 
(intencja od żony, syna Grzegorza i Tomasza z rodziną)
Piątek 8.05.2020 r. UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, 
BISKUPA I MĘCZENNIKA, Głównego patrona Polski 
i diecezji świnickiej
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Sobota 9.05.2020 r.
godz. 700

godz. 900 + Urszula PAWŁOWSKA (intencja od koleżanek 
i kolegów z Defalinu)
godz. 1800 ++ rodzice: Karolina i Klemens JANECZEK, 
++ Anna, Józefa (f), Irena
Niedziela 10.05.2020 r. V NIEDZIELA WIELKANOCNA
godz. 730 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, i opiekę Świętej Rodziny dla Marzanny 
i Mirosława ĆWIELĄG i ich najbliższych
godz. 900 + Zofia TĘTNOWSKA z okazji imienin
godz. 1015 + Jan GOSPODARCZUK w 5 rocz. śmierci, 
+ Marianna WRÓBLEWSKA w 6 rocz. śmierci, ++ rodzice: 
Kazimiera (f) i Bolesław WRÓBLEWSCY
godz. 1130 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny 
JAMROZÓW
godz. 1300 + Kazimierz MENDELEWSKI w 1 rocz. śmierci
godz. 1800 + Marian SOKOŁOWSKI
Poniedziałek 11.05.2020 r.
godz. 730 za chorych, samotnych i cierpiących w naszej 
parafii
godz. 900

godz. 1800 + Władysław DŁUGOSZ w 34 rocz. śmierci, 
++Anna, Adolf, Róza
Wtorek 12.05.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 ++ rodzice: Stanisława (f) i Leon DOŁNAŃ 
i ++ dziadków z obu stron
Środa 13.05.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 INTENCJE FATIMSKIE

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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Czwartek 14.05.2020 r. Święto św. Macieja, Apostoła
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Zuzanna GÓRSKA – BUCZYŃSKA w 2 rocz. 
śmierci
Piątek 15.05.2020 r.
godz. 700

godz. 900 ++ Antonina w 2 rocz. śmierci, Bronisław 
– o radość wieczną w niebie
godz. 1800 + Edmund JAKUBISZYN (intencja od szwagra 
Bogusława z rodziną)
Sobota 16.05.2020 r. Święto św. Andrzeja Boboli, 
prezbitera i męczennika, patrona Polski
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800

Niedziela 17.05.2020 r. VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
godz. 730 + Franciszek BEŁCZĄCKI
godz. 900 ++ Cecylia, Michał, Domicela, Norbert DOLECCY
godz. 1015 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny BUGAJNY
godz. 1130 + Jan DRABIK i ++ z rodzin: DRABIK i SZAL
godz. 1300

godz. 1800

Poniedziałek 18.05.2020 r.
godz. 700 + Barbara JANKOWIAK (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800

Wtorek 19.05.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Środa 20.05.2020 r.
godz. 700 + Edmund JAKUBISZYN (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Boże, i opiekę Matki Bożej
Czwartek 21.05.2020 r. św. Jana Nepomucena, 
prezbitera i męczennika (wsp. obow.)
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, opiekę Najświętszej Maryi Panny i asystencję 
Ducha Świętego dla księdza Damiana w dniu 4 rocznicy 
święceń prezbiteratu
Piątek 22.05.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Sobota 23.05.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 ++ z rodzin: DWORAKOWSKICH, 
SULIKOWSKICH, UGLISÓW i KASPERSKICH

Niedziela 24.05.2020 r. UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
godz. 730

godz. 900 + Marzena JAROSIŃSKA z domu LESIAK
godz. 1015 + Ignacy IWANICKI w 1 rocz. śmierci
godz. 1130 dziękczynna z okazji 10 rocznicy sakramentu 
małżeństwa Karoliny i Jakuba oraz o potrzebne łaski, 
zdrowie, błogosławieństwo Boże dla jubilatów i ich dzieci
godz. 1300

godz. 1800

Poniedziałek 25.05.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Wtorek 26.05.2020 r. św. Filipa Nereusza, prezbitera 
(wsp. obow.)
godz. 700

godz. 900  o potrzebne  łaski,  zdrowie, opiekę Matki Bożej 
i błogosławieństwo Boże dla Josha (czyt. Dżosza) w dniu 
7 rocznicy urodzin oraz o potrzebne łaski dla mamy Renaty
godz. 1800 ++ Helena, Czesław, Krzysztof KOWALCZUK
Środa 27.05.2020 r. ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ, 
DZIEWICY DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Świętego Mikołaja dla grupy modlitewno-
pielgrzymkowej
Czwartek 28.05.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

Piątek 29.05.2020 r. św. Urszuli Ledóchowskiej, 
dziewicy (wsp. obow.)
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Władysław KOŚCIELSKI
Sobota 30.05.2020 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 ++ z rodziny: SZCZEPAŃSKICH, 
KRUCZANOWSKICH, ZYGART, ROGALSKICH
Niedziela 31.05.2020 r. UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 
DUCHA ŚWIĘTEGO
godz. 730 + mama Julianna SZCZEPAŃSKA w 6 rocz. 
śmierci i ++ z rodziny ADAMCZYKÓW
godz. 900 ++ z rodziny ANTONOWICZ: Paweł, Marcin. 
Joanna i Feliks oraz ++ z rodziny
godz. 1015

godz. 1130 ++ rodzice i dziadkowie: Janina i Piotr GRYGIEL
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne 
łaski, opiekę Maryi – Matki Kapłanów oraz asystencję 
Ducha Świętego dla kapłanów posługujących w parafii 
i kapłanów pochodzących z parafii z okazji kolejnych 
rocznic święceń prezbiteratu
godz. 1800 ++ Wacława (f), Wanda, Piotr i ++ z rodzin: 
KOŚCIUKIEWICZ i SIEDZIUKIEWICZ
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• 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:
+ Roman Antoni KUNASZOWSKI, zm. 24.03.2020 r., przeżył 66 lat
+ Genowefa PRZYBYCIEŃ z d. Pikulska, zm. 27.03.2020 r., przeżyła 93 lata
+ Justyna GWIAZDA z d. Dziedzic, zm. 12.04.2020 r., przeżyła 86 lat
+ Barbara Krystyna JANKOWIAK z d. Ociepa, zm. 16.04.2020 r., przeżyła 73 lata
+ Edmund Feliks JAKUBISZYN, zm. 16.04.2020 r., przeżył 65 lat

Zofia Rataj (Kojęcin) 

 

WIERSZ Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN 

ŚWIETEGO JANA PAWŁA II 
 

Osobą byłeś wielką dla świata, 

który Cię pamięta 

i wielka ponad wszystko Twoja mądrość niepojęta. 

 

Jeszcze Twój słyszymy głos, 

a w uszach nie milej brzmieć nie może, 

jak głoszone przez Ciebie słowo Boże. 

 

Ty odszedłeś już do Ojca, 

więc modlimy się do Ciebie, 

a Ty wstawiaj się za nami, tam u Boga w niebie. 

Zofia Rataj (Kojęcin) 
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Cicho Boską spełniał wolę 

Cicho bliźnim ulżył dolę 

Cicho kochał ludzi, Boga 

Cicho, bo to święta droga. 

 

Cicho bliskim czynił zadość 

Cicho wszystkim sprawiał radość 

Cicho swe cierpienia znosił 

Cicho modlił się i prosił. 

 

Cicho potrafił święte życie wieść 

Cicho Swój Krzyż z Jezusem nieść 

Chicho ciało pochowane w grobie 

Cicho niebo dał Bóg Tobie. 
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