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Święcenia prezbiteratu

W teologii rzymskokatolickiej
sakrament święceń posiada trzy
stopnie: diakonat, prezbiterat oraz
episkopat.
Sakramentu święceń (każdego
stopnia) może udzielić tylko biskup.
Katechizm Kościoła Katolickiego
ściśle określa wynikające z przyjęcia święceń skutki: Kto został wyświęcony w sposób ważny, może
oczywiście ze słusznych powodów
zostać zwolniony z obowiązków i
funkcji związanych ze święceniami,

nie może jednak stać się człowiekiem świeckim w ścisłym sensie,
ponieważ charakter wyciśnięty
przez święcenia jest nieusuwalny.
Powołanie i posłanie otrzymane w
dniu święceń naznaczyły go na
zawsze (por. KKK, 1583).
Katolicy uznają ważność święceń Kościołów, które zachowały
sukcesję apostolską biskupów.
Prezbiterat jest drugim stopniem
sakramentu święceń. Prezbiterów
zwyczajowo nazywa się kapłanami

lub księżmi. Prezbiterom zastrzeżone jest sprawowanie Eucharystii,
sakramentu pokuty oraz namaszczenia chorych. W Kościele łacińskim mogą zostać wyznaczeni na
nadzwyczajnych szafarzy bierzmowania, a w Kościołach wschodnich
są – co do zasady – zwyczajnymi
szafarzami tego sakramentu.
Według nauczania Kościoła kato
lickiego, stan prezbiteratu jest posługą ustanowioną przez Jezusa,
w której działa On sam. (cd. na str. 2)
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Święcenia prezbiteratu
Historycznie urząd ten
nawiązuje do żydowskiego kapłaństwa świątynnego. Według św.
Tomasza z Akwinu (Summa Theologica) „Chrystus jest źródłem
całego kapłaństwa: kapłani Starego
Zakonu zapowiadali Chrystusa,
kapłani Nowego Zakonu działają w
osobie Chrystusa”.
Obecnie podkreśla się urzędowy
(służebny) charakter kapłaństwa
sakramentalnego na tle powszechnego kapłaństwa chrzcielnego
wszystkich wiernych.
W Kościele łacińskim kandydatów do święceń prezbiteratu obowiązuje celibat, możliwe jest jednak
udzielenie tych święceń bezżennemu, wdowcowi lub żonatemu na
podstawie indultu Stolicy Apostolskiej (np. przy konwersji duchownego z innego Kościoła).
Święcenia ważnie przyjmuje
tylko mężczyzna (vir) ochrzczony.
Pan Jezus wybrał mężczyzn (viri),
by utworzyć kolegium Dwunastu
Apostołów, i tak samo czynili Apostołowie, gdy wybierali swoich
współpracowników, którzy mieli
przejąć ich misję. Kolegium Biskupów, z którym prezbiterzy są zjednoczeni w kapłaństwie, uobecnia i
aktualizuje aż do powrotu Chrystusa kolegium Dwunastu. Kościół
czuje się związany tym wyborem

(cd. ze str. 1)

dokonanym przez
samego Pana. Z
tego powodu nie
są możliwe święcenia kobiet (KKK
1577).
Kapłan sprowadzony do stanu świeckiego ma
prawo, a nawet
obowiązek, rozgrzeszenia wiernych będących w
niebezpieczeństwie śmierci.
W diecezji
świdnickiej święcenia prezbiteratu odbyły się 23
maja. Z rąk JE
bpa Marka Mendyka święcenia
otrzymało 5 diak o n ó w, k t ó r z y
stali się kapłanami. Liczba uczestniczących w liturgii 23 maja była ograniczona z
uwagi na obostrzenia związane z
epidemią. Mimo to, udało się zgromadzić w świdnickiej katedrze
najbliższe osoby wszystkich kandydatów.
Podczas homilii bp Marek skierował do przyszłych kapłanów na-

stępujące słowa: „Będziecie dawać
świadectwo o wyższych wartościach. Będziecie mówić ludziom o
Bogu miłosiernym, przebaczającym, bogatym w łaskę i wierność.
Będziecie uczyć, że to, co najważniejsze, jest dla ziemskich oczu
niewidzialne. I nic w tym nauczaniu
nie może was przestraszyć – jak
zawsze nam przypominał biskup
Ignacy – bo waszą mocą będzie
sam Duch Święty. Drugie polecenie, kierowane do uczniów Chrystusa, dotyczy udzielania mocy
Bożej. Sprawowanie sakramentów
świętych – a zwłaszcza Eucharystii
– stanie się waszym powszednim
chlebem, codziennością – podkreślał dając wskazówki wchodzącym
w prezbiterat mężczyznom, by
przez modlitwę i przykład budowali Kościół, uczyli milczącej adoracji
Jezusa i byli mężnymi i odważnymi
kapłanami”.
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100-LECIE URODZIN ŚWIĘTEGO
WIELKIEGO JANA PAWŁA II (1920-2020)

Do tego ważnego i wzruszającego DNIA URODZIN
100-nej rocznicy Świętego Jana Pawła II przygotowywaliśmy się wszyscy w naszym Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Świebodzicach (Siostry, Panie
i Wychowankowie) poprzez nowennę odmawiając
codziennie litanię do św. Jana Pawła II, w której
z wdzięcznością dziękowaliśmy Panu Bogu za dar
pięknego życia i powołania kapłańskiego Karola Wojtyły. W naszych modlitwach była też prośba za wstawiennictwem Świętego Papieża, Rodaka o dar nowych
powołań kapłańskich i zakonnych w Kościele oraz
o błogosławieństwo i opiekę dla całej naszej Ojczyzny.

W tych dniach podopieczni Domu mieli też pod
kierunkiem siostry Czesławy, kilka spotkań katechetycznych na temat osoby i działalności Papieża Jana
Pawła II. Nasi Wychowankowie dobrze pamiętają
i okazują żywe zainteresowanie Jego postacią.

Szczególną jednak uwagę, miłość i zainteresowanie
wykazuje jeden z nich – Andrzej. Chłopiec ten tak
mocno przylgnął duchowo i emocjonalnie do osoby
św. Jana Pawła II i tak pragnął jechać do Rzymu, że
w końcu doczekał się (dzięki sponsorom – dobrym
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ludziom) był kilka
lat temu na pielgrzymce u grobu
Świętego Papieża
w Rzymie. Pamięć
o św. Janie Pawle
II jest w nim i w nas
wciąż żywa.
W łączności
z wieloma wiernymi, kochającymi
świętego Jana
Pawła II – modlimy
się:
Miłosierny Boże,
przyjmij nasze

dziękczynienie za dar apostolskiego życia i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom.
Święty Janie Pawle napełniony Duchem Świętym,
Panem i Ożywicielem – módl się za nami,
Święty Janie Pawle całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem – módl się za nami
Święty Janie Pawle przyjacielu świętych i błogosławionych – módl się za nami
Święty Janie Pawle gorliwy Miłośniku Eucharystii
– módl się za nami
Święty Janie Pawle misjonarzu wszystkich narodów
– módl się za nami
Święty Janie Pawle papieżu Bożego Miłosierdzia
– módl się za nami
Święty Janie Pawle obrońco nienarodzonych – módl
się za nami
Święty Janie Pawle opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych – módl się za nami
Święty Janie Pawle przyjacielu i wychowawco młodzieży – módl się za nami
Święty Janie Pawle dobry samarytaninie dla cierpiących – módl się za nami
Święty Janie Pawle wsparcie dla ludzi starszych
i samotnych – módl się za nami
Święty Janie Pawle głosicielu prawdy o godności
człowieka – módl się za nami...

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO UMIEĆ ODEJŚĆ I DAĆ ODEJŚĆ

„Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę
i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie
wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach.” (Dz
1, 9-10)
Jezus odchodzi do Ojca pozostawiając swoich
ukochanych uczniów na ziemi. Przez trzy lata przygotowywał ich do brania odpowiedzialności za głoszenie
Królestwa Bożego, które nadeszło wraz z Nim. Teraz
uczniowie mają iść i głosić Ewangelię wyposażeni
w moc Ducha Świętego. Misja uczniów powiodła się
i jest nadal przekazywana. W podobny sposób dorosłe
już dziecko potrzebuje odejść od rodziców, aby odkryć
w nowy sposób siebie i swoją drogę. Jakie „wyposażenie” dałeś mu lub jeszcze dajesz jako rodzic, aby
Twoje dziecko żyło życiem mającym wartość, sens
i cel?

Czy wyposażenie, które dajesz dzieciom jest w stanie przetrwać zawirowania życia? Czy zaakceptowałeś w swoim życiu odchodzenie? Czy potrafisz odchodzić, aby inni mogli wzrastać? Pomódl się: Jezu,
dziękuję, że odszedłeś, aby zesłać nam swojego
Ducha. Naucz mnie także odchodzić i pozwalać innym
brać odpowiedzialność, naucz mnie widzieć to, co jest
najważniejsze do przekazania moim dzieciom na ich
drogę życia.

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO SPOTKAĆ DUCHA ŚWIĘTEGO

„Zapytał ich: Czy otrzymaliście Ducha Świętego,
gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: Nawet nie
słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty.” (Dz 19, 2)
Nie ma Kościoła bez Ducha Świętego. Nie ma
chrześcijaństwa ani chrześcijanina bez Ducha Świętego. Często żyjemy i funkcjonujemy tak jak uczniowie,
którzy twierdzą, że nie słyszeli, że istnieje Duch Święty. To właśnie On sprawia, że Ewangelia ożywa w na-
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szym sercu. To On sprawia, że rodzi się Kościół
w naszej rodzinie.
Czy odkryłeś Ducha Świętego w swoim życiu? Czy
sakrament bierzmowania był miejscem spotkania się
z Duchem Świętym? Pomódl się: Jezu, dziękuję za
Twojego Ducha Świętego. Proszę Cię pozwól mi zaprzyjaźnić się z Duchem Świętym.

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO BYĆ PROWADZONYM
PRZEZDUCHA ŚWIĘTEGO

„A teraz, przynaglany Duchem, udaję się do Jerozolimy; nie wiem, co mnie tam spotka, prócz tego, że
czekają mnie więzy i utrapienia, o czym zapewnia
mnie Duch Święty w każdym mieście.” (Dz 16, 24-26)
Paweł zmagał się z różnymi przeciwnościami. Jego
wyprawy misyjne naznaczone są trudem, cierpieniem
i zmaganiami. Najważniejsze jednak, że apostoł ma
świadomość prowadzenia przez Ducha Świętego.
W naszym życiu dzieje się podobnie. Jednak od nas
zależy, czy będziemy prowadzeni przez Ducha Świętego. To od nas zależy, czy zaprosimy Ducha Świętego do naszego życia.
Czy doświadczasz, że jesteś prowadzony przez
Ducha Świętego? Czy zapraszasz Ducha Świętego
każdego dnia do swojej codzienności? Pomódl się:
Jezu, proszę Cię o Twojego Ducha Świętego. Proszę
Cię, aby On mnie prowadził i upodabniał do Ciebie.

krwią. Proszę Cię o łaskę pokory, o patrzenie w perspektywie bardziej „dawać” niż „brać”.

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO CZYNIĆ FERMENT

„Wiedząc zaś, że jedna część składa się z saduceuszów, a druga z faryzeuszów, wołał Paweł przed
Sanhedrynem: jestem faryzeuszem, i synem Faryzeuszów, a stoję przed sądem za to, że spodziewam się
zmartwychwstania umarłych. Gdy to powiedział, pow
stał spór miedzy faryzeuszami i saduceuszami i doszło
do rozdwojenia wśród zebranych.” (Dz 23, 6-7)
Paweł wkłada kij w mrowisko mówiąc o zmartwychwstaniu i dochodzi do rozdwojenia wśród zebranych.
Paweł nie działa, aby było miło i sympatycznie. Paweł
głosi prawdę, a prawda rodzi ferment i wzburzenie
u wszystkich, którzy są przywiązani do swoich koncepcji prawdy. Łatwo sami możemy to zobaczyć, gdy
zaczniemy na przykład głosić prawdę o tym, że życie
zaczyna się od poczęcia. Naszym zadaniem jako
chrześcijan nie jest bycie poprawnym politycznie, ale
bycie fermentem w naszych środowiskach – nieustanne stawianie pytania o to, co jest prawdą i gdzie kryje
się prawda.
Czy Twoje chrześcijaństwo rodzi dobry ferment
w Twojej rodzinie, środowisku pracy i zamieszkania?
Czy jesteś człowiekiem poszukującym prawdy? Pomódl się: Jezu, pozwól mi żyć głęboko Twoim życiem.
Pozwól być mi dobrym fermentem w moim środowisku
życia.

SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
SPOTKAĆ ZMARTWYCHWSTAŁEGO,
TO ODDAĆ MU JEGO WŁASNOŚĆ
„Uważajcie na samych siebie i na całe stado, w któ- TO ODDAĆ MU SERCE

rym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście
kierowali Kościołem Boga, który On nabył własna
krwią.” (Dz 20, 28)
Święty Paweł chodzi z przekonaniem w swoim
sercu, że Kościół, który buduje i któremu służy, nie
jest jego własnością ani własnością żadnego, nawet
najbardziej świątobliwego, biskupa.
Również i my jesteśmy tylko zarządcami powierzonych „dóbr” – naszych umiejętności, naszej wiedzy,
cech charakteru ale także naszych współmałżonków,
dzieci, rodzin...
Pawłowe „uważajcie” jest tak naprawdę pytaniem
o to, jak korzystam z tego kim jestem, z tego co mam
i z tego gdzie zostałem w życiu postawiony. Czy moja
postawa jest służbą czy rządzeniem?
Czyją własnością jest to, co masz i kim jesteś? Czy
Twoja rodzina jest Twoją własnością, czy domowym
kościołem, w którym mieszka żywy Bóg? Pomódl się:
Jezu, dziękuję, że nabyłeś mnie i moją rodzinę Swoją
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„A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona
Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej
aniżeli ci? Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że
Cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje! I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu
Jana, czy miłujesz Mnie?” (J 21,15-16a)
Jezus pragnie naszej miłości – naszego serca.
W biblii serce nie oznacza tylko organu pompującego
krew, ale oznacza całego człowieka, wnętrze człowieka, jego osobowość, jego prawdziwe JA. Miłość do
Jezusa ma przenikać całe nasze życie, nasze pragnienia i nasze wybory, dlatego oddanie serca Bogu
oznacza oddanie mu całego siebie.
Czy służysz Bogu całym sercem, to znaczy czy
nawracasz się z całego serca, czy szukasz Go sercem,
czy też dotykasz Go jedynie swoim rozumem? Czy nauka Jezusa, Jego życie, przenika Twoje wybory i Twoje działanie? Pomódl się: Jezu, dziękuję, że zależy Ci
na moim sercu. Dziękuję, że pozwalasz mi wzrastać.
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Być uczniem-misjonarzem

Ewangelizacja. Piękne słowo, które oznacza przekazywanie innym Dobrej Nowiny jest też słowem,
które może wywoływać niepokój, a nawet lęk. Wiemy,
że jako chrześcijanie mamy głosić Ewangelię. Jednak
szybko przechodzimy nad tym do porządku dziennego uznając, że jest to wezwanie dla innych – misjonarzy, osób zakonnych, ewentualnie świeckich liderów
wspólnot. Oni wiedzą przecież więcej od nas na temat
wiary i mają odpowiednie przygotowanie. A my często
nie wiemy nawet, od czego mielibyśmy zacząć.
Otóż wcale nie jest to takie trudne, jak myślisz. John
i Therese Boucher, nauczyciele od lat zaangażowani
w ewangelizacyjną misję Kościoła, proponują cztery
proste kroki, które pomogą każdemu z nas dzielić się
wiarą. Są to: modlitwa, troska, rozmawianie o wierze
i odważne zapraszanie innych do wspólnoty wiary.
Boucherowie w oparciu o własne wieloletnie doświadczenia zapewniają, że owocne dzielenie się wiarą jest
w zasięgu każdego z nas.
Boże wezwanie do dzielenia się wiarą przybiera
różne formy. Możesz na przykład odczuwać rosnącą
troskę o życie duchowe swoich dorosłych już dzieci
albo o siostrzenicę czy bratanka, którzy przestali chodzić do kościoła. Może poruszyć cię widok pustych
ławek na niedzielnej liturgii w twojej parafii lub informacja o kościołach zamykanych w innych krajach.
Mogą zaniepokoić cię statystyki, pokazujące gwałtowny spadek liczby katolików, którzy regularnie uczestniczą w prakty-kach religijnych.
Wszystko to jest głosem Boga, który wzywa cię do
dzielenia się z innymi twoim największym skarbem
– wiarą. Ale jak masz się za to zabrać, skoro nie czujesz się do tego przygotowany, a mó-wienie innym
o własnej wierze wydaje ci się krępujące lub zbyt
trudne? Jak w takiej sytuacji realizować wezwanie do
nowej ewangelizacji i stawać się „uczniem-misjonarzem”?
Najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, na czym
tak naprawdę polega ewangelizacja. „«Ewangelizować» znaczy nie tylko wykładać pewną doktrynę, ale
głosić Pana Jezusa słowami i czynami, a więc stać
się narzędziem Jego obecności i działania w świecie”.
Zastanówmy się więc, co znaczy być „narzędziem
obecności Chrystusa”.

MISJA OTRZYMANA NA CHRZCIE

Przez chrzest zostałeś powołany do przyjęcia Jezusa jako drogi, prawdy i życia. A dzięki Duchowi
Świętemu, którego na chrzcie otrzymałeś, zostałeś
umocniony do życia tym powołaniem w prosty, a zarazem dynamiczny sposób. Żywe wody wypływające

ze źródła chrzcielnego sprawiają, że chrzest jest
nieustannie dziejącą się rzeczywistością, która wciąż
od nowa uzdalnia cię do rozpoznawania Jezusa w codzienności i prowadzenia do Niego innych. Nie musisz
być ekspertem od ewangelizacji. Jeśli doświadczyłeś
w swoim życiu miłości Jezusa, to już wystarczy, aby
z miłością troszczyć się o innych, w tym również o ich
wiarę.
Papież Franciszek tak o tym mówi: „Jeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia,
nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić, nie
może oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji lub
długich instrukcji. (...) Teraz, kiedy Kościół pragnie
przeżyć głęboką odnowę misyjną, istnieje forma przepowiadania dotycząca nas wszystkich jako codzienne
zadanie. Chodzi o niesienie Ewangelii osobom, z którymi każdy ma do czynienia, zarówno najbliższym, jak
i nieznanym”.
„Obowiązek ewangelizacji należy uważać za łaskę
i właściwe powołanie Kościoła; wyraża on najprawdziwszą jego właściwość. Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał słowa Bożego,
ażeby przez nie dochodził do nas dar łaski” – nauczał
papież Paweł VI. Każdy, kto przez chrzest został włączony we wspólnotę Kościoła, jest zarazem wezwany
do świadomego pod-jęcia ewangelizacji.

PORUSZENI PRZEZ DUCHA

„Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także
przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo
i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej
niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: «Tyś jest
mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie». Przyjmując chrzest w Jordanie, Je-zus został zanurzony
nie tylko w jego wodach, ale także w głębinach miłości
Boga Ojca i mocy Ducha Świętego, przenikającej Jego
duszę. I dopiero wtedy Duch Święty poprowadził Go
ku ludziom i posłał, by głosił wszystkim dobrą nowinę
o Bożej miłości.
Gdy, posłuszny swej misji, w synagodze w Nazarecie oznajmił, że wypełnia się w Nim proroctwo Izajasza, „wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym
laski słowom, które płynęły z ust Jego”. Tak wielka
była moc Ducha w tym, co mówił.
W sakramentach inicjacji chrześcijańskiej – chrzcie,
bierzmowaniu i Eucharystii – my także zostaliśmy
obdarowani Duchem Świętym i posłani, by kontynuować ewangelizacyjną misję Jezusa. Jesteśmy zaproszeni, by nieść Dobrą Nowinę do naszych domów
i dzielnic, wspólnot i parafii, miejsc pracy i odpoczynku.
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OBDAROWANI PRZEZ DUCHA

Bóg pragnie w każdym z nas, wierzących, rozpalić
wewnętrzny ogień i każdego z nas chce natchnąć
odwagą w służbie ewangelizacji. Ten zapał i odwaga
płynąć mogą jedynie z radości spotkania z Jezusem
i poznania niepojętej miłości Jego Ducha. Papież
Franciszek pisał: „Każdy chrześcijanin jest misjonarzem w takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością
Boga w Chrystusie Jezusie”, a w dokumencie przygotowawczym synodu biskupów dla nowej ewangelizacji z 2012 roku czytamy: „Nic można przekazywać
Ewangelii, jeśli u podstaw tego nie leży «przebyć
a nie» z Jezusem, przeżywanie wraz z Nim w Duchu
do świadczenia Ojca; z drugiej zaś strony doświadczenie «przebywania» skłania do zwiastowania, głoszenia, dzielenia się tym, co się przeżyło, doświadczyło jako dobrego, pozytywnego i pięknego”.
Obietnica, którą otrzymali Apostołowie od Jezusa
po Jego zmartwychwstaniu: „Duch Święty zstąpi na
Was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (...) aż po krańce ziemi”, rozciąga się także na
nas. Jezus obiecał nam nowe wylanie Ducha Świętego, który jest źródłem gorliwości, współczucia i wszelkich darów potrzebnych do ewangelizacji. Tobie także,
tak jak Apostołom i uczniom pierwotnego Kościoła,
Bóg udzieli tylu darów Ducha Świętego, ilu będziesz
potrzebował, by głosić dobrą nowinę o Jezusie ludziom
wokół ciebie.
Dar zapału ewangelizacyjnego jest zaledwie jednym
z wielu rozmaitych darów i charyzmatów, które rozwijają się w tym, kto coraz bardziej poddaje się działaniu
Ducha Świętego i prosi o łaskę stania się uczniem-
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-misjonarzem. Ponieważ głównym motorem ewangelizacji jest Duch Święty, proś Go, aby cię uzdolnił do
pełnienia misji Chrystusa, i wyposażył we wszystkie
dary duchowe, które są ci potrzebne, abyś mógł nieść
ludziom Dobrą Nowinę.

W MOCY DUCHA

Jezus został posłany na świat przez Boga Ojca
w mocy Ducha Świętego. Ewangelia Jana oznajmia,
że Jezus jest Słowem, które „stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”. Przyszedł jako misjonarz,
czyli „posłany”. Przyjął ograniczenia czasu, przestrzeni, języka, wieku i kultury, aby objawić bezwarunkową
miłość Boga do nas. Jego misja dała początek Kościołowi.
My, Jego uczniowie, również jesteśmy posłani,
a nasze powołanie jest nie mniej ważne niż powołanie
misjonarza, który opuszcza swój dom, rodzinę i kraj,
i przemierza świat głosząc Ewangelię. Na zakończenie każdej Mszy świętej kapłan wypowiada słowa:
„Idźcie w pokoju Chrystusa”. Ta formuła rozesłania,
która nawiązuje do Jezusowego wezwania „Idźcie na
cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu”,
skierowana jest do każdego z nas. Nawet jeśli jedynym, co opuszczasz, jest twoje mieszkanie, to w momencie, kiedy przekraczasz drzwi zostajesz posłany
w imię Ojca i Syna, Ducha Świętego.
Wszyscy bowiem jesteśmy wezwani do głoszenia
Ewangelii na wiele sposobów: poprzez modlitwę za
tych, których spotykamy na co dzień, okazywanie im
życzliwości i troski, podejmowanie rozmów o wierze
oraz zapraszanie do wspólnoty wiary.

Święty Władysław (1040-1095)
– rycerz Chrystusa, król i patron Węgier

Jego kult upowszechniły córki
rodu Arpadów – Kinga i Jolanta.
Władysław urodził się około roku
1040 w Krakowie, gdzie jego ojciec
(król Węgier) Bela I przebywał na
wygnaniu i poślubił Rychezę, córkę
władny Polski Mieszka II.
Dzieciństwo i młodość spędził na
dworze Kazimierza Odnowiciela, a
potem Bolesława Śmiałego. Znał
dobrze język polski i polskie obyczaje. W 1056 roku Bela I powrócił
na tron Węgier, a jego syn wykazał
się odwagą tłumiąc pogańskie powstanie. Po śmierci starszego

brata, Gejzy – Władysław objął
panowanie. Na początku były to
niełatwe rządy, walczył bowiem ze
sprowadzonymi przez przeciwników jego sukcesji Awarami i Pieczyngami, a następnie z cesarzem
niemieckim Henrykiem IV, który
najechał Węgry. Młody książę,
otrzymał z woli ojca naczelne dowództwo sił wojskowych. Zwycięskie starcie pod Stołecznym Białogrodem jest tematem jednej z legend. Kiedy Bela wracał wraz z
synami z Polski na Węgry wyprawiona została uroczysta uczta. W

pewnej chwili w biesiadników uderzył zdziczały koń, co wywołało
panikę. Tylko książę Władysław
zachował zimną krew i zmusił go
do posłuszeństwa. Z czasem koń
stał się jego nieodłącznym towarzyszem. Po śmierci ojca na skutek
zabiegów polityki niemieckiej tron
przypadł stryjecznemu bratu świętego, Salomonowi, któremu Władysław się podporządkował. Pod jego
wodzą zmierzyli się z Pieczyngami,
odwiecznymi wrogami Węgrów. To
właśnie oni w 1068 roku pod wodzą
Orsula przekroczyli granice kraju.
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Wojska węgierskie zgromadzone pod siedmiogrodzkim Doboki, posilone na porannej Mszy
św. Najświętszym Sakramentem z energią
ruszyły na wroga. W bitwie Władysław własnoręcznie zabił czterech
nieprzyjaciół i pomimo
ran, pokonał jeszcze
piątego. Granice węgierskie nadal były niespokojne. Następną bitwę
pod Cserhalom w 1070
roku opisuje stara legenda, w której pojawia się
motyw porwania węgierskiej dziewczyny przez
kumańskiego księcia.
Władysław widząc jej
nieszczęście rzucił się w
pogoń za poganinem.
Dziewczyna ułatwiła mu
zadanie zrzucając napastnika z konia. Doszło
w ten sposób do pojedynku Kumana z węgierskim księciem, zakończonego zwycięstwem
Władysława. Opowiadanie stanowi relikt zaginionej epiki
rycerskiej, której źródeł należy
szukać w starożytnej Persji. Wkrótce jednak sława, jaka zaczęła
otaczać królewicza, wzbudziła zawiść Salomona. Doprowadziło to
do wojny domowej, która dzięki
pomocy króla polskiego zakończyła się zwycięstwem Władysława.
Na tronie Węgier zasiadł brat Władysława, Geza – nie panował on
jednak długo. Zmarł po trzech latach, a jego miejsce zajął Władysław, któremu koronę nałożył w
Białogrodzie arcybiskup Estergom,
Nehemiasz.
Sława niezwyciężonego wodza,
pobożnego katolika, sprawiedliwego władcy rozniosła się po całej
Europie. Święty Władysław powiększał ziemie swego królestwa, dbając jednocześnie bardzo o rozwój
wiary w swoim kraju. Budował kościoły, klasztory, nowe miasta, za-

kładał biskupstwa. Za jego rządów
za zgodą papieża Grzegorza VII
zostali wyniesieni do chwały ołtarzy
jako święci: św. Stefan I (pierwszy
król Węgier); św. Emeryk, jego syn
św. Gerard, biskup Csanad, św.
Andrzej Żurawek (Świerad) i jego
towarzysz, św. Benedykt. Swoich
jeńców Władysław starał się nawracać na świętą wiarę katolicką.
Władysław ożenił się z Adelajdą
Szwabską, córką księcia Rudolfa.
Miał z nią dwie córki. Był wzorem
średniowiecznego rycerza, zasłynął ze świątobliwego życia. W 1095
r. na synodzie w Clermont, gdy
papież ogłosił pierwszą krucjatę
przeciw muzułmanom dla uwolnienia Ziemi Świętej, Władysława
wybrano jednogłośnie jej wodzem.
Nie wyruszył jednak z krucjatą,
ponieważ Pan Bóg powołał go do
siebie. Zmarł w Neutrze (obecnie
Nitra w Słowacji) 29 lipca 1095 r.

Grób Władysława został
od razu otoczony kultem.
Żal po jego odejściu był
tak wielki, że przez trzy
lata wstrzymano się na
Węgrzech od zabaw i
muzyki.
Po wielu cudach, jakie
nastąpiły przy grobie króla Władysława, papież
Celestyn III w 1192 r.
nakazał przeprowadzić
proces kanonizacyjny.
Święty Władysław został
pochowany w Waradynie
(dzisiejsza Oradea) – a
katedra jest miejscem
pochówku królów. Jego
imię przybrał na chrzcie
król Jagiełło, który pielgrzymował do grobu patrona. Niestety, w roku
1556 sarkofag króla został zniszczony przez
protestantów a całkowitego zniszczenia dokończyły wojska tureckie. Pamięć o św. Władysławie
przetrwała, szczególnie
na terenie Węgier i Polski. W naszym kraju aż 91
miejscowości wzięło nazwę od
imienia tego świętego. Jest dla nas
przykładem nieugiętego wojownika, obrońcy naszej wiary.
W ikonografii św. Władysław
przedstawiany jest z insygniami
królewskimi. Jego atrybutami są:
anioł podający włócznię, chorągiew, krzyż, turban turecki.
Kościół wspomina świętego króla Władysława 30 czerwca.
Modlitwa:
Wszechmogący wieczny Boże,
Ty przeniosłeś świętego
Władysława
od trosk ziemskiego panowania
do chwały królestwa niebieskiego;
spraw za jego wstawiennictwem,
abyśmy spełniając nasze doczesne obowiązki,
szukali Królestwa wiecznego.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
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Być znakiem Bożej obecności

Zaproszenie do ewangelizacji
jest przede wszystkim zaproszeniem do modlitwy, do wzniesienia
się ponad własne potrzeby i przedstawienia Panu potrzeb innych ludzi, zwłaszcza duchowych. Jako
ludzie wierzący mamy powierzać
siebie nawzajem Jezusowi, który
jest naszym ostatecznym prze-znaczeniem i zaspokojeniem naszych
najgłębszych potrzeb, mamy niejako wkładać jedni drugich w Jego
kochające ramiona.
Najlepszym sposobem otwarcia
się na dar ewangelizacyjnej modlitwy jest prośba o łaskę patrzenia
na innych tak, jak patrzy na nich
Bóg. A kiedy zaczniesz tak patrzeć,
zobaczysz ich inaczej niż dotychczas, dostrzeżesz ich sprawy w
innym świetle. To dobry punkt wyjścia do podjęcia modlitwy za innych
ludzi.
Pomyśl o kimś, kto bardzo potrzebuje modlitwy. Przedstaw jego
sytuację Jezusowi. Poproś Go o to,
czego w tej chwili najbardziej potrzebuje ten człowiek: o nową pracę, udaną operację i powrót do
zdrowia, przywrócenie zgody w

rodzinie. Niech ta intencja stanie
się dla ciebie punktem wyjścia do
jeszcze głębszej modlitwy, takiej,
która dotknie duchowych potrzeb
tej osoby. Módl się w ten sposób
często, prosząc Jezusa, aby zaspokoił jej najgłębszą potrzebę – potrzebę żywej relacji z Bo-giem jako
miłującym Ojcem.
W czasie takiej modlitwy łączymy
się z Jezusem, naszym Arcykapłanem stojącym przed tronem Boga.
Otwieramy się też na dary i charyzmaty, których Bóg chce nam
udzielić w celu pomocy temu konkretnemu człowiekowi.
Kiedy u Roberta, brata Therese,
stwierdzono zaawansowanego
raka, Therese zaczęła powierzać
Jezusowi na modlitwie kolejne etapy jego terapii. Oddawała Mu też
swoje własne obawy związane z
chorobą brata. Następnie poprosiła Boga, aby wskazał jej głębokie
potrzeby Roberta. Nie było to dla
niej łatwe, między innymi dlatego,
że mieszkali daleko od siebie i z
bratem rozmawiała zaledwie parę
razy w roku. „Co mogę zrobić, Panie?’' – pytała. W pewnym momen-

Niedziela, 7 czerwca Niedziela Trójcy

cie podczas modlitwy odczuła wezwanie do częstszego kontaktowania się z bratem, postanowiła więc
dzwonić do niego w każdą niedzielę. W ciągu trzech lat, które minęły
do śmierci Roberta, oboje mocno
doświadczyli Bożego miłosierdzia i
uzdrowienia na wielu płaszczyznach.
ROLA WYOBRAŹNI
Wejście w modlitwę ewangelizacyjną może nam ułatwić spojrzenie
na fotografię osoby, za którą chcemy się wstawiać, lub zamknięcie
oczu i wyobrażenie sobie Jezusa,
który się do niej zbliża. Spójrz, z
jaką czułością Jezus na nią patrzy
i przygarnia do siebie. Przedstaw
Mu jej potrzeby i wsłuchaj się w to,
co chce ci powiedzieć. Nic zapomnij też podziękować Mu za wielkie
i małe dzieła, których już dokonał i
wciąż dokonuje w życiu tej osoby.
Innym sposobem medytacji jest
wyobrażenie sobie jej w jakimś
pomieszczeniu, najlepiej w jej własnym mieszkaniu. Zobacz Jezusa
pukającego do drzwi, przy których
nie ma na zewnątrz klamki. Czy

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jakimi kryteriami kieruje się Kościół, wybierając czytania na poszczególne uroczystości? Weźmy na przykład dzisiejszą liturgię. Jest ona poświęcona Trójcy Przenajświętszej,
jednak w żadnym z czytań nie znajdziemy jasnego wykładu tej kluczowej doktryny wiary. W pierwszym
czytaniu Mojżesz przeżywa spotkanie z Bogiem, który wypowiada swoje imię: Jahwe. Mojżesz dowiaduje się również, że Bóg jest: „miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność”. Piękne
prawdy, ale nie ma tu nic o Trójcy.
W drugim czytaniu pojawiają się wprawdzie wszystkie trzy Osoby Trójcy Świętej, ale jedynie w formule ostatecznego błogosławieństwa udzielanego przez Apostoła Pawła. A i tu główny nacisk położony jest
na łaskę, miłość i wspólnotę, a nie na prawdę o trzech Osobach Boskich w jednym Bogu. W Ewangelii
Apostoł Jan mówi nam o tym, w jaki sposób Bóg umiłował świat w pokorze, ofiarności i oddając siebie.
Mówi nam o Bogu, który „nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat
został przez Niego zbawiony”.
Dlaczego zatem właśnie te czytania zostały wybrane na dzisiejszą uroczystość? Ponieważ jej istotą
nie jest rozwiązanie zagadki logicznej, w jaki sposób Bóg może być jeden w trzech Osobach, ale kontemplowanie Bożej tajemnicy. Tego, że Bóg, który jest Trójcą Osób Boskich, kocha nas i chce objawiać
nam siebie. Jest nią obietnica, że to objawienie ma moc kruszyć nasze serca i uzdrawiać nasze dusze.
Bóg miłosierdzia i dobroci. Bóg nieustannego błogosławieństwa. Bóg, który zbawia, a nie potępia.
Takie właśnie są prawdy o Trójcy, które Kościół chce nam ukazać w tę wspaniałą uroczystość i które
mogą stać się fundamentem całego naszego życia. Oby Bóg sam objawił ci swoje imię!
„Panie, pomóż mi przeżywać każdy dzień w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.”
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drzwi są zamknięte na zamek, a
może zatrzaśnięte na głucho?
Może są bardzo ciężkie? Może
zamek już zardzewiał? Czy człowiek będący wewnątrz zechce je
otworzyć? Ale dzieje się coś niebywałego. Nagle okazuje się, że stan
tych drzwi nie ma żadnego znaczenia. Jezus przechodzi przez nie i
obejmuje tę osobę. Siła Jego miłości daje jej odwagę do przyjęcia
łaski zbawienia.
ZA KOGO SIĘ MODLIĆ?
Pismo Święte opisuje ludzi z
naszego najbliższego otoczenia
greckim słowem oikos, które oznacza „domostwo”. Określenie to
obejmuje naszą rodzinę, znajomych, sąsiadów, kolegów i kole-żanki z pracy. To właśnie za nich
przede wszystkim mamy się modlić, gdyż oni już są lub, jak się
spodziewamy, wkrótce będą naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie.
Tak czynił Jezus na przykład modląc się za teściową Piotra albo za

Niedziela, 14 czerwca

wszystkich swoich Apostołów i
uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy.
Popatrz więc na krąg swoich
krewnych, przyjaciół, współpracowników oraz znajomych i zastanów
się, komu z nich najbardziej jest
potrzebne doświadczenie uzdrawiającego dotyku Boga i usłyszenie
Jego słowa. Wybierz sobie kilka
osób, za które będziesz regularnie
się modlić, powierzając Bogu zarówno ich potrzeby fizyczne, jak i
duchowe. Zwróć szczególną uwagę na tych, którzy nie chodzą do
kościoła, zerwali relację z Bogiem
lub bardzo ją osłabili, a następnie
czekaj na Boże zaproszenie, by
podzielić się z nimi swoją wiarą.
Bądź też przygotowany na niespodzianki. Najbardziej otwartymi
na przemianę duchową mogą okazać się wcale nie ci, po których byś
się tego najbardziej spodziewał.
Często są to ludzie, których wiara
przechodzi próbę w obliczu ważnych zmian życiowych, takich jak

śmierć bliskiej osoby, nowa praca,
rozłąka, zawarcie małżeństwa,
poważna choroba czy problemy
finansowe. Bywa, że właśnie w
takich okolicznościach dochodzi do
spotkania z Bogiem i odkrycia na
nowo Jego miłości. Proś o Boże
prowadzenie, abyś umiał rozpoznać potrzeby tych, za których się
modlisz, i odpowiedzieć na nie.
John zaczyna codzienną modlitwę od słów: „Jezu, poślij mnie dziś
do kogoś, z kim będę mógł podzielić się Twoim słowem i Twoją miłością”. Uważa, że takie wyrażanie
gotowości na modlitwie jest niezwykle ważne, jeśli naprawdę chce się
pomagać innym w zbliżaniu do
Boga. Jest przekonany, że nawet
jeśli uczyni tylko tyle, że zauważy
kogoś potrzebującego modlitwy i
pomodli się za niego, to już samo
to może spowodować przemianę w
życiu tego człowieka.
Podobnie próbowała działać
nasza przyjaciółka Alice. Była zaskoczona, gdy przyszła jej do głowy

„Byłam w domu jak ten grat rozbity, porzucona w kącie. Ale Pan Jezus przyszedł pewnego dnia do
mnie, popatrzył z litością na mnie i pomyślał sobie: a może by co było jeszcze z tego rozbitego grata?
Jak powiedział, tak też ze mną zrobił” – pisała krakowska mistyczka z początku XX wieku, bł. Aniela
Salawa.
Litość Jezusa nie jest tanim sentymentem, jaki zdarza nam się odczuwać przez chwilę oglądając zdjęcia głodnych afrykańskich dzieci czy zbombardowanych miast. Jest konkretem. Bł. Aniela znalazła w Jezusie mocne oparcie, które pozwoliło jej godnie żyć i wspierać innych. Także w dzisiejszej
Ewangelii Jezus nie poprzestaje na uczuciach, ale uzdrawia i naucza.
Czyni jednak coś jeszcze. Prosi swoich uczniów, aby modlili się o robotników na żniwo Pańskie, a następnie powołuje ścisłe grono swoich współpracowników – dwunastu Apostołów – którzy będą uczestniczyć w Jego misji. Powierza to zadanie garstce słabych ludzi, którzy otrzymują od Niego władzę nad
duchami nieczystymi – moc radzenia sobie z tym, co przekracza ludzkie siły.
Nad kim litujesz się dzisiaj? Może nad samym sobą, z powodu licznych problemów, braków, czy po
prostu dlatego, że życie nie ułożyło ci się tak, jak tego chciałeś? Nie zapominaj, że masz do dyspozycji
wielki skarb, jakim jest wiara w Jezusa. On, który patrzy na ciebie z miłością, może stać się dla ciebie
oparciem, jakim był dla bł. Anieli i wielu innych, którzy Mu zawierzyli.
A jeśli litujesz się nad innymi, proś Pana, aby twoja litość nie była tylko płytkim uczuciem. Pytaj, do
czego On cię wzywa. Może do bardzo gorliwej modlitwy w intencji rozwiązania czyjejś trudnej sytuacji
i poruszenia serc tych, którzy będą w stanie jej zaradzić? Może do udzielenia pomocy na miarę twoich
sił i możliwości? Albo do nagłośnienia sprawy i szukania kogoś, kto będzie w stanie zaradzić problemowi? Pan, który pozwala nam doświadczać w sercu litości wobec cierpiących, obdarza nas mocą, abyśmy
mogli mieć czynny udział w Jego zbawczej misji.
„Panie Jezu, Dobry Pasterzu, daj nam pragnienie i moc uczestniczenia na różne sposoby w Twojej
pasterskiej misji wobec znękanych i porzuconych.”
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i sprawiedliwości w normalnych
okolicznościach życia. To właśnie
w kontekście życzliwych relacji
możemy stać się naj-bardziej wiarygodnymi świadkami miłującej
obecności Boga.
U podstaw troski o innych w imię
Jezusa leży wezwanie do naśladowania Jego świętego współczucia.
Jezus chce, abyśmy wspierali innych Jego własną miłością, którą
tylekroć okazywał ludziom, gdy
chodził po ziemi. Czynili tak Jego
uczniowie, a także wielu świętych,
którzy przekraczając poziom zwykłej ludzkiej troski o innych stali się
skutecznymi narzędziami Bożej
mi-łości i jej wiarygodnymi znakami.
Zwróć uwagę, jak wiele razy
Jezus przerywał to, co w danej
ŚWIĘTE WSPÓŁCZUCIE JEZUSA chwili robił, aby okazać współczuKolejny krok ewangelizacji to cie człowiekowi, którego cierpienie
okazanie troski tym, za których się dotknęło Jego serca: wdowie z
modlisz. Jeśli starasz się patrzeć Nain, której zmarł jedyny syn; kona kogoś tak jak patrzy na niego biecie z nieuleczalnym krwotokiem;
Bóg, jeśli modlisz się za tę osobę, Nikodemowi, który przyszedł do
to w naturalny sposób przyjdzie ci Niego dręczony wątpliwo-ściami.
ten najprostszy krok, jaki możesz Bóg chce, abyśmy i my dostrzegapodjąć, by przybliżyć kogoś do li problemy otaczających nas ludzi
Jezusa. Polega on na byciu blisko – a zwłaszcza tych naszych bliosoby będącej w potrzebie, zaprzy- skich, którzy wymagają szczególnej
jaźnieniu się z nią, wspieraniu do- troski.
Pamiętaj też, że to święte współbrym słowem, na gotowości dzielenia się z nią i służenia jej oraz na czucie dotyczy nie tylko tego, co
podejmowaniu aktów miłosierdzia dajesz lub robisz. Tu chodzi o to,
myśl, że może to Bóg przysyła do
niej pewną irytującą kobietę – co
ciekawe, miała ona na imię Grace,
czyli „Łaska” – która podchodziła
codziennie w czasie pracy do jej
biurka, aby porozmawiać. Alicja
najpierw przeprosiła Boga za lekceważący stosunek do tej kobiety i
brak wyrozumiałości wobec niej.
Następnie poprosiła o siłę i cierpliwość do jej słuchania. Z czasem
stały się dobrymi przyjaciółkami, a
nawet zaczęły wspólnie ewangelizować. W efekcie ich działań dwa
pełne samochody z pracownikami
ich biura przyjechały na Mszę z
modlitwą o uzdrowienie w parafii
Alice! Modlitwa Alice wydała zdumiewające owoce.
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kim ty sam jesteś. Jedynie stała i
żywa relacja z Bogiem może przemienić twoje ludzkie akty tro-ski w
akty świętego współczucia. Świętość działa jak latarnia morska –
przyciąga ludzi, którzy są spragnieni dobrej nowiny o Bogu.
ZNAK OBECNOŚCI BOGA
Niezależnie od tego, jaką formę
przyjmie w twoim życiu współczucie
i troska okazywana innym ze
względu na Jezusa, pamiętaj, że
On sam będzie działał przez ciebie,
a ty staniesz się znakiem Chrystusowej obecności, Jego przyjaźni i
przebaczenia.
Połączenie wiary i życzliwej troski jest potężnym świadectwem. To
świadectwo, a także relacja, jaką
budujesz z konkretną osobą, otwierają drogę do kolejnych kroków
ewangelizacyjnych – do dzielenia
się wiarą i zaproszenia do wspólnoty wiaty. Przyjaźń nawiązana
poprzez współczucie
i miłość okazywaną drugiemu
człowiekowi tworzy pomost zaufania, który pozwala mu się otworzyć
na twoje świadectwo. A kiedy opowiesz o tym, jak Jezus przemienił
twoje życie, twój rozmówca może
zapragnąć stać się częścią wspólnoty wiary i doświadczyć tego samego.

Ewangelizować z prostotą

Kilka lat temu na spotkaniu absolwentów szkoły
średniej John spotkał Grega, swego starego, od lat
niewidzianego przyjaciela. Kiedy już wymienili się
różnymi nowinami, John opowiedział Gregowi o tym,
w jaki sposób Jezus znalazł się w centrum jego życia.
Podzielił się swoim doświadczeniem wia-ry i podarował mu kieszonkowy egzemplarz Nowego Testamentu. Greg od lat nie chodził do kościoła, ale szczera
i bezpośrednia opowieść Johna w niezrozumiały dla
niego samego sposób podniosła go na duchu. Ofiarowany mu Nowy Testament włożył do aktówki. Odtąd
zawsze nosił go przy sobie, choć nigdy do niego nie
sięgał.
Po dziesięciu latach, podczas podróży służbowej
do Bangkoku, kiedy zmagał się z poważnymi problemami osobistymi, niewielka książeczka przyciągnęła

jego uwagę. Wyjął ją, otworzył... i wszedł w kontakt
z żywym słowem Boga. Lektura poruszyła go do tego
stopnia, że zaczął czytać codziennie po kilka stron.
Poszukał również ludzi, z którymi mógłby porozmawiać o Jezusie, a w końcu powrócił do parafii, z której
odszedł kilkanaście lat wcześniej. Przed następnymi
świętami Bożego Narodzenia zadzwonił do Johna,
aby podzielić się z nim swoją historią i podziękować
za tamten podarunek i rolę, jaką przyjaciel odegrał
w jego nawróceniu.
CIERPLIWE SŁUCHANIE
Rozmowa Johna z Gregiem była nieco podobna do
tej, jaką Jezus odbył z dwoma swoimi uczniami w drodze do Emaus. Na początku wspólnej wędrówki Jezus
przez długi czas słuchał rozczarowanych uczniów.
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Uszanował ich wątpliwości i z cierpliwością pozwolił
im odsłonić wewnętrzny zamęt, w jakim się znajdowali. Potem stopniowo tłumaczył im Pisma, które
odnosiły się do Niego i wydarzeń z ostatnich dni. A gdy
rozpoznali Go po łamaniu chleba, zniknął, aby sami
mogli podjąć decyzję o powrocie. Taka jest Boża ekonomia zbawienia.
Podobnie John nie wywierał presji na Grega ani też
nie spędził następnych dziesięciu lat na ciągłym dopytywaniu, czy coś się zmienia w życiu przyjaciela.
Po prostu pamiętał o nim w modlitwie i powierzał go
Bogu, a łaska zadziałała w sobie właściwym czasie.
Ta historia mówi nam, jak ważne jest naśladowanie
zarówno cierpliwości Jezusa, jak i Jego gotowości do
podjęcia rozmowy o Bogu, nawet jeśli nasze słowa pozostaną na długo uśpione w aktówce czy w sercu przy-

Niedziela, 21 czerwca

jaciela. Jest dla nas zachętą, by robić swoje ufając,
że Duch Święty dokona reszty w stosownym czasie.
Jak jednak rozmawiać o wierze z ludźmi w naszym
otoczeniu? Jak przejść od życzliwej troski do aktywnego dzielenia się wiarą?
JAKA JEST TWOJA HISTORIA?
Zacznij od zadania sobie kilku pytań na temat swojej własnej drogi duchowej. Kiedy się zaczęła? Jakie
były najpiękniejsze i najtrudniejsze jej etapy? Kim jest
Bóg dla ciebie tu i teraz? Jakie jest Jego miejsce
w twoim życiu?
Odpowiedzi na te pytania pomogą ci jaśniej zobaczyć drogę wiary, jaką już przebyłeś. Bóg zaprasza
cię do dzielenia się tym właśnie doświadczeniem.
I choć twoja historia spotkania z Bogiem jest jedyna

Jeremiasz miał za sobą fatalny dzień. Kiedy na polecenie Pana prorokował o upadku Jerozolimy, został
uwięziony, wychłostany i zakuty w dyby. Mimo to nie przestał prorokować po swoim wypuszczeniu, wygłaszając całą tyradę przeciwko kapłanowi Paszchurowi, który go uwięził, i przeciwko krnąbrnej Jerozolimie. Ale w przepełnionej goryczą modlitwie wyrzucał również samemu Bogu, że go „uwiódł”, wzywając
do tak niewdzięcznej posługi, i skarżył się na swój los. Bo chociaż prorokował tak, jak mu Pan nakazał,
upominając lud bez ustanku, to przecież w zamian doznawał odrzucenia, upokorzenia i nienawiści.
Wzburzony do głębi prosił o to, by mógł zobaczyć upadek swoich prześladowców. Pragnął pomsty na
tych, którzy go odrzucili.
Jeremiasz żył w czasach bardzo trudnych dla Izraela, był świadkiem panowania kolejnych władców,
zamętu, wojen i strasznego najazdu Nabuchodonozora. Nie chciał być prorokiem, niechętnie przyjął tę
misję, ale pomimo utyskiwań pozostał wierny Bogu.
To pocieszające, że nawet tak wielkiemu prorokowi, jakim był Jeremiasz, pełnienie woli Bożej nie
przychodziło z łatwością. Pomaga nam to spojrzeć z dystansem na własne życie. Któż z nas nie przeżywał frustracji i rozczarowania, kiedy wszystko działo się inaczej, niż byśmy chcieli, a nasze dobre intencje były lekceważone? Któż nie miał ochoty odegrać się na kimś, kto nas skrzywdził albo upokorzył?
Wiemy, że to źle, że nie powinniśmy tego pragnąć, ale czasem trudno jest oprzeć się pokusie żywienia
urazy i szukania odwetu.
Jeremiasz nie ukrywał swoich emocji, wypowiadał je przed Panem, a Pan wciąż od nowa umacniał go
i prowadził. Także i my, kiedy dręczy nas jakiś żal czy złość, możemy powiedzieć o tym Bogu na modlitwie,
wylać przed Nim swoje serce i pytać, co chce nam powiedzieć w tej konkretnej sytuacji.
Modlitwa Jeremiasza z dzisiejszego czytania z pewnością odbiega od tego, do czego wzywał Jezus
mówiąc: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. Jakiej reakcji
oczekuje od nas Pan wobec wrogości i prześladowań? Wystarczy przywołać słowa przebaczenia, które
wypowiedział przybity do krzyża, aby to zrozumieć. W jaki jednak sposób możemy wyciszyć złe emocje
i nie pozwolić, by złość zapanowała nad nami?
Potrzebna jest przemiana serca, która wymaga czasu i ciągłej pracy nad sobą. Trzeba badać własne
pobudki, analizować myśli i powstrzymywać język, dopóki nie nabędziemy cnót, które będą odzwierciedleniem doskonałej, bezwarunkowej miłości Jezusa. Trzeba też wciąż starać się trwać w bliskości Pana,
aby Jego miłość mogła kształtować nasze serca. Zanim jednak zaczniesz martwić się o to, czy jesteś
w stanie sprostać temu zadaniu, przypomnij sobie, że nie jesteś sam. Należysz do Kościoła pełnego
świętych, znanych i nieznanych, którzy swoim życiem udowodnili, że przemiana serca jest możliwa. Masz
przyjaciół, do których możesz się zwrócić, gdy potrzebujesz wsparcia. A co najważniejsze – i najbardziej
krzepiące – masz Ducha Świętego, który jest zawsze gotów przypominać ci o miłości Jezusa oraz udzielać pociechy i łaski. Jeremiasz miał o wiele więcej dobrych dni niż złych, ponieważ nigdy się nie poddawał. Bierzmy z niego przykład.
„Panie, naucz mnie kochać wszystkich, nawet tych, którzy utrudniają mi życie.”
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i niepowtarzalna, opowiedziana innym jako świadectwo wiary może rozpalić w czyimś sercu głębokie
pragnienie Boga i spotkania z Nim. Proś Ducha Świętego, aby twoje świadectwo pomogło rozniecić nową
Pięćdziesiątnicę w życiu spotykanych przez ciebie
ludzi.
Oprócz podzielenia się swoją osobistą historią,
możesz też podzielić się bliską ci historią biblijną lub
z życia któregoś ze świętych. Wybierz taką, którą twój
rozmówca może łatwo zrozumieć, która jakoś łączy
się z jego przeżyciami. Jeśli będziesz sam zanurzony
w słowie Bożym, z łatwością znajdziesz odpowiednie
fragmenty. Same będą ci się nasuwały. Dziś wiele
osób pogrążonych jest w lęku i niepewności i do takich
właśnie ludzi zwracał się Jezus z dobrą nowiną o Bożej miłości. Jego słowa wciąż są aktualne.
Jeśli widzisz, że ktoś bardzo łaknie uwagi i troski
(a któż z nas ich nie pragnie?), opowiedz mu o tym,
z jaką czułością Jezus pochylał się nad potrzebującymi. Gdy komuś zaczyna brakować ufności, możesz
powiedzieć: „Twoja sytuacja przypomina mi ten fragment Ewangelii, w którym Piotr najpierw szedł po
wodzie, żeby zbliżyć się do Jezusa, a potem zwątpił
i zaczął się pogrążać. Pamiętasz? Jezus go złapał za
rękę i wyciągnął”. A jeśli przytaczasz historię z własnego życia, pamiętaj, żeby skupić się na doświadczeniu Boga, a me na swoich osiągnięciach duchowych. Nie bój się też dzielić swoimi upadkami w drodze
za Jezusem i tym, w jaki sposób Bóg przyszedł ci
wtedy z pomocą.
Czasem, gdy pojawia się okazja do takiej rozmowy,
zaczynają nachodzić nas wątpliwości: „Czy naprawdę
powinienem podzielić się z Kubą swoją historią? Czy
to dobry moment na zachęcenie syna do powrotu do
praktyk religijnych? Czy Bóg rzeczywiście chce, abym
zaproponował chorej na raka cioci Agnieszce wspólną
modlitwę o zdrowie? A jeśli ona mnie odrzuci razem
z moją propozycją?” Kiedy rodzą się w tobie takie
pytania, zacznij od modlitwy za tę konkretną osobę.
Pamiętaj, że modlitwa jest pierwszym krokiem do
ewangelizacji. Następnie zastanów się nad waszą
relacją. Czy to, co zamierzasz powiedzieć, będzie dla
tej osoby znakiem troski i współczucia Chrystusa?
Pamiętaj też, by unikać przesady i religijnego żargo
nu – słownictwa zrozumiałego jedynie dla zaangażowanych katolików. Jeśli twoje słowa budzą zaintereso
wanie rozmówcy, mów dalej i bądź otwarty na prowadzenie Ducha Świętego. Jeśli nie, po prostu zmień
temat, bo może to nie jest właściwy moment. A może
wystarczy tych kilka słów, które już powiedziałeś.
ZAPROPONUJ MODLITWĘ
Czasem w trakcie rozmowy z kimś możesz poczuć
natchnienie, by pomodlić się za tę osobę. Nic bój się
w takiej sytuacji zaproponować wspólną modlitwę. Nie
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potrzeba do tego żadnych szczególnych kwalifikacji.
Sługa Boży Solanus Casey, brat franciszkański, był
zaledwie skromnym furtianem w klasztorze w Michigan. Cechowało go jednak tak wielkie współczucie
i życzliwość, że wielu ludzi przychodziło do niego
z prośbą o modlitwę. Istnieją całe setki świadectw
ludzi, dla których spotkanie z bratem Solanusem stało się przełomowym punktem w ich wierze.
A kiedy już nadarza się możliwość wspólnej modlitwy, bądź pokorny i delikatny. Zapytaj rozmówcę, czy
zgodzi się, abyś teraz powierzył Bogu w modlitwie
jego sytuację, a następnie zwróć się na głos do Boga
prostymi słowami. Możesz powiedzieć na przykład:
„Jezu, przyjdź i pomóż (imię osoby, z którą się modlisz). Wiem, że ją/jego kochasz.
Dziękuję za wszystkie dary, którymi ją/ jego kiedykolwiek obdarowałeś. Składamy jej/jego sytuację
w Twoje ręce i oczekujemy Twojej pomocy”. Trwaj
przez chwilę w ciszy, a następnie uczyń akt wiary
i dziękczynienia: „Dziękuję Ci, Panie, za to, że nas
słuchasz i że przyjdziesz (imię osoby, z którą się modlisz) z pomocą. Wierzymy, że Twoja miłująca dobroć
nie ma granic”.
Jeśli trudno Ci modlić się z kimś własnymi słowami,
możesz odmówić modlitwę Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo czy Pod Twoją obronę albo jakąś inną modlitwę
zawierzenia. Następnie możesz delikatnie zapytać
o odczucia tej osoby podczas modlitwy i uważnie, bez
pośpiechu wysłuchać jej odpowiedzi. Pamiętaj, że
jeśli ktoś nie podejmie wspólnej modlitwy, to nie jest
jeszcze koniec świata. Możesz w tym momencie albo
później powierzyć jego troski Bogu w cichej osobistej
modlitwie.
ZAPROSZENIE DO WSPÓLNOTY WIARY
Kiedy Jeanni, babcia Therese, z powodu pogarszającego się stanu zdrowia postanowiła zamieszkać
w domu opieki, pojawiła się nieoczekiwana przeszkoda – rodzina nie była w stanie znaleźć dla niej katolickiego domu opieki z codzienną Mszą świętą. Początkowo Jeanni była tym bardzo rozczarowana
i przygnębiona, wkrótce jednak przyzwyczaiła się do
swojego nowego planu dnia, którego centralnym
punktem była telewizyjna Msza święta i Różaniec
w południe. Z czasem zaczęła zapraszać do siebie
innych pensjonariuszy domu opieki, którzy tęsknili za
Mszą świętą lub potrzebowali pociechy. Jej maleńki
pokoik był zawsze pełen gości.
Historia Jeanni pokazuje jeszcze inny aspekt ewangelizacji, jakim jest zapraszanie ludzi do żywej wspólnoty wiary. Każdy z nas potrzebuje wsparcia wspólnoty, takiej jak choćby parafia czy jakaś mniejsza
grupa kościelna. Zachęcanie innych, aby „przyszli
i zobaczyli”, to znaczy stali się twoimi towarzyszami
na drodze wiary, jest również ewangelizacją.
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Pewnego dnia do Johna niespodziewanie zadzwoniła jego kuzynka Helen, mieszkająca w innym stanie,
z informacją, że chciałaby wraz z mężem przyjechać
do nas w ostatni weekend miesiąca. Tak się złożyło,
że akurat w ten weekend mieliśmy pomagać podczas
Mszy świętej z modlitwą o uzdrowienie. Jednak zamiast uznać jej prośbę za niespodziewaną komplikację, zaufaliśmy, że widocznie Jezus zaprasza w ten
sposób Helen, aby poszła na tę Mszę razem z nami.
Helen przyjęła zaproszenie. Podczas Mszy ktoś
podzielił się wobec zgromadzenia natchnionym przekonaniem, że jest wśród nas osoba, której Jezus
uzdrawia chorą relację z córką. „To ja!” – pomyślała
Helen, chociaż przyszła, aby modlić się za swoje
trudne małżeństwo. Kiedy więc przyszedł czas, w którym każdy mógł przedstawić intencję, z jaką przyszedł,
poprosiła Boga o usunięcie bariery, jaka narosła po-

między nią a jej córką. W następnych tygodniach
rzeczywiście doszło między nimi do pojednania,
a potem Helen znalazła w sobie dość siły, by zawalczyć o swoje małżeństwo!
OTWÓRZ SERCE, OTWÓRZ OCZY
Jezus powołuje nas wszystkich do głoszenia Ewangelii. Na początek może nas to przerazić i wzbudzić
wątpliwości, czy na pewno się do tego nadajemy.
Jednak odpowiedź na to pytanie jest prosta: „Tak!”.
Możemy mieć pewność, że jeżeli tylko podejmiemy
wysiłek, by pełnić dzieło Boga, On nam pobłogosławi
i da wzrost naszej wierze. Miej więc otwarte serce
i oczy oraz gotowość do głoszenia Ewangelii otaczającym cię ludziom. Módl się za nich, troszcz się o nich,
dziel się swoją wiarą i zapraszaj do wspólnej drogi.

renowacja Krzyża M isyjnego

Z myślą o Misjach świętych, do renowacji został oddany Krzyż Misyjny wraz z Figurą Pana Jezusa. Obecnie
czekamy, aby Krzyż Misyjny wrócił z renowacji. Misje święte odbędą się w dniach 9-16 maja 2021 r.
Renowację można wesprzeć wpłatami na konto parafialne nr: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą
Bożą strąć do piekła. Amen.
Warto odmawiać każdego dnia…
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W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem, zakupiliśmy dozownik z płynem
do dezynfekcji rąk. 2 razy w tygodniu płynem dezynfekcyjnym myte są ławki, poręcze, klamki.

Niedziela, 28 czerwca

Kim dokładnie są „prorocy”, o których mówi Jezus?
W dziejach wczesnego chrześcijaństwa spotykamy mężczyzn i kobiety posyłanych przez Kościół jako
wędrownych proroków. Ich misją było odwiedzanie wspólnot i głoszenie im słowa Bożego, podobnie jak
mieli to czynić uczniowie rozesłani przez Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Nazywano ich prorokami, ponieważ wierzono, że wypowiadają słowa Boże pod natchnieniem Ducha Świętego. Goszczenie takiego
proroka w domu i troszczenie się o jego potrzeby – podobnie jak zrobiła to kobieta z dzisiejszego pierwszego czytania, która przyjęła proroka Eliasza – poczytywano sobie za wielki zaszczyt.
Z czasem jednak zaczęli pojawiać się fałszywi prorocy, nierzadko występujący przeciwko miejscowym
pasterzom Kościoła. Ich obecność i głoszone przez nich przesłania powodowały podziały i zamęt, dlatego funkcja ta odeszła w zapomnienie, a oficjalna rola prorocka przypadła w udziale biskupom.
Nie oznacza to jednak, że w Kościele zaniki dar prorokowania wśród zwyczajnych wiernych. Prorocy
także dziś są pośród nas. I ty możesz być jednym z nich, ponieważ prorok to po prostu ktoś, przez kogo
przemawia Duch Święty.
Oznacza to, że twój mąż czy żona może przekazać ci prorockie przesianie, przypominając o czasie
modlitwy. Albo dziecko, przychodzące do ciebie z gorączką w środku nocy może przekazać ci przesłanie:
Czas zaprzeć się siebie, wziąć swój krzyż i zatroszczyć się o to najmniejsze. Możesz być prorokiem,
kiedy dzielisz się ze znajomym świadectwem działaniu Boga w twoim życiu.
Bóg wciąż do nas mówi. Wciąż stara się zwrócić na siebie naszą uwagę. Wciąż prosi o to, byśmy
przyjęli Jego wysłanników, tych zwyczajnych i tych najbardziej nieoczekiwanych.
„Duchu Święty, otwórz moje serce, abym mógł usłyszeć, co do mnie mówisz poprzez ludzi, których
stawiasz na mojej drodze.”
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Ksiądz Jan Twardowski – WSPOMNIENIE
Ksiądz Jan Twardowski (19152006) jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej cytowanych polskich poetów współczesnych. Często
nazywany jest poetą wiary, nadziei
i miłości. Był bardzo cichym i skromnym księdzem, katechetą i opiekunem chorych dzieci, który zawsze
powtarzał, że: „Właściwie poetą nie
jest, a tylko pisze wiersze”. Lubią go
wszyscy, wierzący i niewierzący,
pobożni i grzesznicy, dorośli i dzieci.
Kolejka do nieba
Powoli nie tak prędko
proszę się nie pchać
najpierw trzeba wyglądać na świętego
ale nim nie być
potem ani świętym nie być
ani na świętego nie wyglądać
potem być świętym
tak żeby tego wcale nie było widać
i dopiero na samym końcu
święty staje się podobny do świętego
Twórczość księdza Twardowskiego to przede
wszystkim poezja religijna: wiersze nienarzucające
się, a trafiające prosto w serce. Nikt wrażliwiej niż on
nie ukazał piękna Ewangelii i dobroci Boga. Najbardziej znana jest fraza:,,Śpieszmy się kochać ludzi – tak
szybko odchodzą” – pochodzi ona z wiersza dedykowanego naszej poetce Annie Kamieńskiej. Pisarstwo
księdza Twardowskiego przypomina postawę św.
Franciszka z Asyżu i jego zachwytu nad pięknem
świata, nad tym co zwyczajne i codzienne. Miłość do
Boga wyraża się poprzez miłość do świata i ludzi. To
co charakterystyczne dla tej twórczości, to humor
i prostota.
Dziękuję
Dziękuję Ci za miłość prędką bez namysłu
za to że nie jest całym człowiek pojedynczy
za oczy nagle bliskie i niebezimienne
za głos niedawno obcy a teraz znajomy
za to że nie ma czasu by pisać list krótki
więc dlatego się pisze same tylko długie
choć pisanie jest po to by szkodzić piszącym
a miłość wciąż niezręcznym mijaniem się ludzi
że nie można Cię zabić w obronie człowieka
Dziękuję Ci za tyle bólu żeby sprawdzać siebie
za wszystko co nieważne najważniejsze
za pytania tak wielkie że już nieruchome

Ksiądz Twardowski pisze o rzeczach doniosłych w sposób przystępny, ujmuje wiarę w sposób prosty, co
jest przyczyną popularności poety
wśród młodzieży. Autor stara się
przybliżać żywą wiarę, odrzuca
wszystko, co staje między człowiekiem a Bogiem.
W poezji księdza Twardowskiego
jest obecny wątek maryjny, ukazuje
Matkę Bożą ludzką, zwyczajną, nie
pragnącą przepychu i uwielbienia, za
to współcierpiącą.
Kukułka
Kukułka kuka tylko do Szkaplerznej
cichnie wieczorem szesnastego lipca
Bóg odpowiedział nigdy nie zapomni
Kiedyś o dniu Twym wszyscy pamiętali
Karmelitańska Mamusiu Najświętsza
w miesiącu który pamięta o Annie
szkaplerzem strzegłeś
nawet zająca co burzę rozśmiesza
choć komputer zapomni
kukułka pamięta
Dla odbiorcy wyjątkowo przyciągający jest Jego
humor i zaskoczenie. Jest też bardzo uważnym obserwatorem, przygląda się ludziom i przyrodzie. Poezja jest bardzo optymistyczna, pełna nadziei i wiary
w sprawiedliwy świat. My wszyscy jego czytelnicy,
jesteśmy wzbogaceni wyjątkową osobowością poety.
Jego droga życiowa, wszystkie działania kapłańskie,
twórczość, każde słowo które napisał, było z miłości
do ludzi. Ksiądz Twardowski mówił często, że pisze
właściwie z jedynej, najważniejszej potrzeby: potrzeby przyjaźni. Chciałby dzięki swoim wierszom porozumieć się drugim człowiekiem. Porozmawiać, być
blisko. Każde słowo jego poetyckiej sztuki potwierdza
tę nadzieję i troskę. Nam, czytelnikom daje również
taką duchową satysfakcję. Twórczość księdza Jana
Twardowskiego swoją formą jest bliską dorosłym
i dzieciom. Pisał homilie, felietony, rozważania.
Z racji 105 rocznicy urodzin ks. Jana Twardowskiego pamiętajmy o jego słowach:,,Można odejść na
zawsze, by stale być blisko”. Fraza ta, zwłaszcza dziś
jest bardzo aktualna, pomimo śmierci ks. Jana Twardowskiego możemy odczuwać jego obecność,
a wszystko dzięki poezji, która nam towarzyszy w trudach życia codziennego.
jr
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Książki warte przeczytania

Polecam kolejne pozycje książkowe.
Młody Mesjasz – Anne Rice. Jest to najbardziej zaskakujące dzieło tej pisarki. W wyniku swojego nawrócenia napisała książkę o dziejach dorastającego Jezusa. Życiowa przemiana aktorki wpłynęła na fabułę o kontekst jej powieści,
a literackie możliwości i elektryzujący styl pisania pozostały na wysokim poziomie.
Jakim dzieckiem był Jezus? Czy chorował, bawił się i śmiał jak każdy inny chłopiec? Kiedy i jak odkrył, że jest synem
Boga? Jak dojrzewali do tej myśli Józef i Maryja? Jak żyła i jak radziła sobie z tą tajemnicą najbardziej wyjątkowa rodzina w dziejach świata? Czy mieli wątpliwości? Kto z najbliższych wiedział, kto się domyślał, a kto nie wierzył? Mody
Mesjasz to opowieść o niezwykłych wydarzeniach z życia siedmioletniego Jezusa. Uświadamia nam, że bez refleksji
nad życiem młodego Mesjasza nie da się zrozumieć ewangelicznej prawdy o jednoczesnym bóstwie i człowieczeństwie
Jezusa.
Szata – LIoyd. C. Douglas. Powieść ta od ponad pół wieku cieszy się niesłabnącą popularnością na całym świecie,
a w ostatnich latach stała się bestsellerem także w Polsce. Tłem powieści, tematycznie zbliżonej do Sienkiewiczowskiego Quo Vadis, jest Rzym i Jerozolima za czasów Chrystusa i sprawy ludzi, którzy na swej drodze spotkali Chrystusa
– tak jak trybun rzymski Marcellus Gallio, posiadacz szaty Ukrzyżowanego, który wygrał w kości i która odmieniła jego
życie.
Święta Palestynka Mariam (życie siostry Marii od Jezusa Ukrzyżowanego) – Ojciec Pierre Estrate. Siostra znana
jako Mała Arabka i bł. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego. Ta wcześnie osierocona Galilejka omal nie zginęła z ręki muzułmanina w Egipcie, do klasztoru wstąpiła we Francji, śluby zakonne złożyła w Indiach, a potem kierowała fundacją
Karmelu w Betlejem. Fascynującą biografię Mariam napisał jej kierownik duchowy ojciec Estrate. Jego książka ma
wartość świadectwa, gdyż Mała Arabka nie pozostawiła żadnych pism. Słowa Mariam i relacje osób, które ją znały,
tworzą więc unikatowy zapis przeżywania niezwykłych łask mistycznych, a także walk z szatanem, postrzeganych jako
opętanie. Na tle oszałamiającego bogactwa świata nadprzyrodzonego autor ukazuję jej postawę wewnętrznej wolności
w całkowitym zawierzeniu Bogu, niezachwianą nawet pośród cierpień fizycznych i upokorzeń. Albowiem – jak mówiła
– Miłość jest wielka!...Wszystko tu na ziemi jest niczym!!!
Elwira Kirklo-Rusek
Michałowa poleca

CHLEB Z ZIEMNIAKÓW I GRYCZANEJ MĄKI
SKŁADNIKI:
1 kg ziemniaków
20 dkg mąki gryczanej (można zmielić kaszę)
0,5 szklanki kwaśnej śmietany
3 jajka
5 dkg drożdży
4 łyżki mleka
sól, cukier,
tłuszcz do formy

Ziemniaki obrać, zetrzeć na drobnej tarce i odcisnąć
z wody. W dużej misce wymieszać ziemniaki z jajkami, przesianą mąką i śmietaną, całość posolić.
Następnie dodać zaczyn i wyrobić ciasto. Przykryć
ściereczką i pozostawić w ciepłym miejscu na 2 godziny do wyrośnięcia. Podłużną formę wysmarować
tłuszczem, albo wyłożyć plasterkami boczku. Piekarnik rozgrzać do 180 st. C. Przełożyć ciasto do formy
i wstawić na 45 minut do piekarnika. Upieczony chleb
pozostawić do wystygnięcia w foremce. Pokroić na
grube plastry i podawać do pasztetów i wędlin. Doskonale smakuje usmażony na maśle, posmarowany
WYKONANIE:
Drożdże rozetrzeć z ciepłym mlekiem i szczyptą miodem.
cukru i odstawić na 20 minut, aby urosły.
Smacznego!
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Poniedziałek 1.06.2020 r. Święto NMP, Matki Kościoła
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 1)
godz. 900 + Zenon GULAK w 11 rocz. śmierci
godz. 1800 ++ Aniela, Antonina, Tomasz, Zbigniew
WOZOWCZYK i ++ z rodziny
Wtorek 2.06.2020 r.
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 2)
godz. 900
godz. 1800
Środa 3.06.2020 r. św. Męczenników Karola Lwangi
i Towarzyszy (wsp. obow.)
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 3)
godz. 900
godz. 1800
Czwartek 4.06.2020 r. Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 4)
godz. 900
godz. 1800 o potrzebne łaski, błogosławieństwo Boże
i Dary Ducha Świętego dla studentów V roku teologii
Piątek 5.06.2020 r. św. Bonifacego, biskupa
i męczennika (wsp. obow.)
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 5)
godz. 900 + Albina (f) WIŚNIEWSKA (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 dziękczynna z okazji urodzin Katarzyny
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże w życiu
Sobota 6.06.2020 r.
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 6)
godz. 900 wynagradzająca za wszystkie zniewagi jakimi
obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 ++ Aniela, Wojciech DURTKA, ++ rodzice
i dziadkowie
Niedziela 7.06.2020 r. UROCZYSTOŚĆ NAJŚWETSZEJ
TRÓJCY
godz. 730 + Justyna GWIAZDA (greg. 7)
godz. 900 ++ Katarzyna, Józef WOJACZEK i ++ z rodziny:
WOJACZEK i ŁABA
godz. 1015 dziękczynna z okazji 1 rocznicy sakramentu
małżeństwa Moniki i Pawła KUSKA z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo Boże
godz. 1130 dziękczynna z okazji 10 rocznicy sakramentu
małżeństwa Anny i Piotra WIERZBICKICH z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie, i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny
PASTUSZYŃSKICH i DURASIEWICZ
godz. 1800 dziękczynna z okazji 35 rocznicy sakramentu
małżeństwa Elżbiety i Jana WRÓBLEWICZ z prośbą
o potrzebne łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże

Poniedziałek 8.06.2020 r. św. Jadwigi Królowej
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 87)
godz. 900 + Józefa (f) LIPIEC (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Jadwiga w 9 rocz. śmierci
Wtorek 9.06.2020 r.
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 9)
godz. 900
godz. 1800
Środa 10.06.2020 r.
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 10)
godz. 900
godz. 1800
Czwartek 11.06.2020 r. UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
godz. 730 + Justyna GWIAZDA (greg. 11)
godz. 900 za chorych, samotnych i cierpiących w naszej
parafii
godz. 1015 + Teresa 4 rocz. śmierci, + Piotr w 18 rocz.
śmierci MICHAŁOWSCY
godz. 1130 ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
godz. 1300 + Antoni GODLEWSKI (intencja od
uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Jan KWARCIAK w 12 rocz. śmierci
Piątek 12.06.2020 r.
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 12)
godz. 900 ++ Łucja w 2 rocz. śmierci i Władysław
w 19 rocz. śmierci ZARADNI, ++ dziadkowie, + Barbara
STRZELECKA
godz. 1800 + Wojciech WOLANIN (intencja od syna z rodziną)
Sobota 13.06.2020 r. św. Antoniego z Padwy,
prezbitera i doktora Kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Aniela GĄSIOR w 5 rocz. śmierci
godz. 900 ++ Eugeniusz, Zofia, Stefan i Andrzej
godz. 900 + Justyna GWIAZDA (greg. 13)
godz. 1800 INTENCJE FATIMSKIE
Niedziela 14.06.2020 r. XI NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Justyna GWIAZDA (greg. 14)
godz. 900 + Joanna Kamila DUBAJ w 1 rocz. śmierci
godz. 1015 ++ rodzice i dziadkowie: Józefa (f) w 1 rocz.
śmierci i Ludwik w 7 rocz. śmierci
godz. 1130 + Albina WIŚNIEWSKA
godz. 1300
godz. 1800 + Cyryl RATAJSKI w 1 rocz. śmierci
Poniedziałek 15.06.2020 r.
godz. 700
godz. 900 + Justyna GWIAZDA (greg. 15)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla księdza
Piotra z okazji urodzin
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Wtorek 16.06.2020 r.
godz. 700
godz. 900 + Justyna GWIAZDA (greg. 16)
godz. 1800
Środa 17.06.2020 r. św. Brata Alberta Chmielowskiego,
zakonnika (wsp. obow.)
godz. 700
godz. 900 + Justyna GWIAZDA (greg. 17)
godz. 1800
Czwartek 18.06.2020 r.
godz. 700
godz. 900 + Justyna GWIAZDA (greg. 18)
godz. 1800
Piątek 19.06.2020 r. UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
godz. 700
godz. 900 + Justyna GWIAZDA (greg. 19)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski
dla Andrzeja i Moniki z okazji urodzin, Janiny z okazji
imienin oraz dla całej rodziny
Sobota 20.06.2020 r. Niepokalanego Serca NMP
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 20)
godz. 900 + babcia Aniela PIOTROWSKA
godz. 1800 + Edmund MISZTAL w 17 rocz. śmierci
godz. 1800 + Stefan WOJTYNIAK w 2 rocz. śmierci
i ++ z rodziny ZARADNYCH
Niedziela 21.06.2020 r. XII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Justyna GWIAZDA (greg. 21)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Bożej dla Łukasza
godz. 1015 + Tadeusz SZYMCZYK w 18 rocz. śmierci,
++ Józef, Aniela SZYMCZYK
godz. 1130 dziękczynna z okazji urodzin Małgorzaty
ŻEBRYK z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Barbary
i Teresy WORONOWICZ
godz. 1800 + Stanisław SUŁKOWSKI w 25 rocz. śmierci
Poniedziałek 22.06.2020 r.
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 22)
godz. 900 + Zygmunt JANISZEWSKI (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Jan PEŁECHATY w 7 rocz. śmierci
Wtorek 23.06.2020 r.
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 23)
godz. 900 + Jan GRACZYK (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Jan KOSIEK w 1 rocz. śmierci i ++ rodzice
z obu stron
Środa 24.06.2020 r. UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA
ŚW. JANA CHRZCICIELA
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 24)
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godz. 900 o łaskę zdrowie, opiekę Matki Najświętszej, dary
Ducha Świętego i błogosławieństwo Boże dla Janiny
KOSIEK w dniu imienin i dla całej rodziny
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętego Mikołaja dla grupy modlitewnopielgrzymkowej
Czwartek 25.06.2020 r.
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 25)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie, opiekę Matki Bożej oraz asystencję Ducha
Świętego dla diakona
godz. 1800 ++ rodzice: Katarzyna i Andrzej JAMRÓZ oraz
++ Władysław, Maria i Konrad – o łaskę nieba
Piątek 26.06.2020 r. św. Urszuli Ledóchowskiej,
dziewicy (wsp. obow.)
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 26)
godz. 900
godz. 1800 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
wnuczków, dzieci i całej rodziny WOZOWCZYK
Sobota 27.06.2020 r.
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 27)
godz. 900 + Mariusz HINC w 21 rocz. śmierci i ++ z rodziny
godz. 1800 ++ Janina, Władysław, Ignacy PIEKARSCY
godz. 1800 + Maria KIWAŁA w 1 rocz. śmierci (intencja
od córek, męża i wnuków)
Niedziela 28.06.2020 r. XIII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Justyna GWIAZDA (greg. 28)
godz. 900 + Stefania ZAWADA w 7 rocz. śmierci oraz
++ rodzice i siostra MASŁOWSCY
godz. 1015 ++ Władysława (f), Antoni KOSIŃSCCY,
+ Janina DĘBSKA
godz. 1130 ++ Władysława (f), Stanisław, Jan,
++ z rodziny: SIWKÓW i SERAFINÓW
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne
łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Świętej Rodziny dla
rodziny KOŚCIELSKICH i ŚLUSARCZYKÓW
godz. 1800 + Barbara SZKABUŁA w 2 rocz. śmierci
Poniedziałek 29.06.2020 r. UROCZYSTOŚĆ
ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 29)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Najświętszej Maryi panny dla księdza
Piotra OCHOŃSKIEGO w dniu imienin
godz. 1800 + Władysław KOŚCIELSKI
Wtorek 30.06.2020 r.
godz. 700 + Justyna GWIAZDA (greg. 30)
godz. 900 + Bożena w 7 rocz. śmierci
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla rodziców Piotra
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Małżeństwo zawarli:
Daniel Józef MARCHEWKA
i Dagmara Patrycja
SZCZYGŁO
23 maja

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Mieczysław STADNIK,
zm. 22.04.2020 r.,
przeżył 73 lata
+ Jacek Aleksander LIWO,
zm. 26.04.2020 r., przeżył 50 lat
+ Celina PIOTROWSKA,
zm. 27.04.2020 r., przeżyła 86 lat
+ Wiesława CHUDA z d. Dominiak,
zm. 27.04.2020 r., przeżyła 70 lat
+ Albina WIŚNIEWSKA z d. Kania,
zm. 4.05.2020 r., przeżyła 74 lata
+ Józefa LIPIEC z d. Sikora,
zm. 4.05.2020 r., przeżyła 89 lat
+ Antoni GODLEWSKI,
zm. 10.05.2020 r., przeżył 85 lat
+ Jan GRACZYK,
zm. 20.05.2020 r., przeżył 75 lat
+ Zygmunt JANISZEWSKI,
zm. 21.05.2020 r., przeżył 83 lata
+ Janina KOWALSKA,
zm. 23.05.2020 r., przeżyła 82 lata

Mamy, ach te Mamy
Dzień Mamy to święto, gdy warto spojrzeć
na nasze cudowne
Mamy. Jak na piękne
boginie z mapą doświadczeń na twarzy, gdzie
srebro przeplatające się
w kosmykach włosów
świadczy o głębokiej
życiowej mądrości.
Każda bruzda na policzkach to rysa w sercu, a kurze łapki
to świadectwo nieprzespanych nocy. Zauważmy nasze Mamy,
zwłaszcza w tym wyjątkowym dniu – choć ich święto – powinno obchodzić się codziennie.
Zauważmy ich starania, które niegdyś wydawały się przesadne lub denerwujące. Zauważmy, że rola mam nie kończy
się w wieku emerytalnym.
Mamą jest się przez całe życie. Podziękujmy Im za ich miłość.
Za to, że gdy sami stajemy się rodzicami One obserwują nas,
pozwalając popełniać własne błędy i wspierając, gdy je o to
poprosimy. Niech każda Mama będzie w tym dniu zauważona
i piękna. Taka jest przecież każdego dnia, choć sama o tym
zapomina.
Przypomnijmy im jak ważne są w naszym życiu – dopóki są
wśród nas... A te, których już nie ma, niech Bóg ma w swojej
opiece.
Pomódlmy się w naszych sercach za wszystkie matki i najpiękniejszą Matkę nad matkami...
tekst i fot. Anna Chudaś
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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

