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Nasz wikariusz – ks. Grzegorz Banda
Ksiądz Grzegorz Banda, urodzony 26 kwietnia 1994 roku we Wrocławiu. Pochodzi z parafii pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy,
w Ratajnie – dekanat Piława Górna.
W 2013 roku ukończył I Liceum
Ogólnokształcące im. Jędrzeja
Śniadeckiego w Dzierżoniowie. Po
zdaniu egzaminu maturalnego,
wstąpił do postulatu Zakonu Braci
Mniejszych w Kłodzku – Prowincja
św. Jadwigi Śląskiej we Wrocławiu.
W 2014 roku rozpoczął formację w
Wyższym Seminarium Duchownym
Diecezji Świdnickiej, jednocześnie
rozpoczynając sześcioletnie studia
teologiczno-filozoficzne na Papieskim Wydziale Teologicznym we
Wrocławiu – specjalność kapłań-

ska. W 2019 roku obronił pracę
magisterską, z teologii duchowości,
pod tytułem „Ideał mężczyzny w
wybranych pismach franciszkań-

skich”, pod kierunkiem bpa prof. dra
hab. Jacka Kicińskiego CMF, uzyskując tytuł magistra teologii.
27 kwietnia 2019 roku przyjął
święcenia diakonatu z rąk JE bpa
Adama Bałabucha – biskupa pomocniczego diecezji świdnickiej.
23 maja 2020 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk JE bpa
Marka Mendyka – biskupa świdnickiego, w katedrze pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i
Męczennika i Wacława Męczennika
w Świdnicy.
Jako neoprezbiter, z dniem 1 lipca 2020 roku, został skierowany do
pracy duszpasterskiej w parafii pod
wezwaniem św. Mikołaja w Świebodzicach.

Opowieści z krypty

Powoli zbliżamy się do końca naszej sepulkralnej
opowieści o kościele pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach. Jest to jedna z najstarszych budowli w mieście,
które od początków XVI wieku należało do dóbr książańskich i ich właścicieli Hochbergów, nie dziwi więc,
że – sprawujący patronat nad miastem, a tym samym
kościołem – członkowie możnego rodu, na miejsce
wiecznego spoczynku wybierali podziemia kościoła.
Z czasem zbudowano osobną kryptę, a nad nią kaplicę grobową Hochbergów.
Niemal wszystkie wybudowane w średniowieczu
kościoły posiadały kryptę. Wynikało to z dwóch praw.
Pierwszym z nich było prawo patronatu tzw. „ius patronatus”, czyli zespół praw udzielanych fundatorom
lub patronom kościoła i ich następcom. Obowiązkiem
fundatora było dbanie o budynek oraz wyposażenie
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kościoła: częstą praktyką było np. fundowanie ołtarzy.
Donatorzy, którzy w szczególny sposób przysłużyli się
kościołowi, otrzymywali również szczególne przywileje: mieli wpływ na zarządzanie majątkiem kościelnym,
jak i mogli liczyć na pochówek w kościelnych kryptach
lub podziemiach kościoła.
Drugie prawo – wynikające z prawa kanonicznego
– tzw. „ordinari loci” dotyczyło ordynariuszy kościoła
tj. proboszczów, a także wikariuszy, którym z racji
pełnionej funkcji, również przysługiwały prawa pochówku na terenie kościoła, zazwyczaj pod ołtarzem
lub w jego pobliżu, a jeżeli nie było miejsca, to w podziemiach lub na terenie przykościelnym.
Zwyczaj ten utrzymał się do początków wieku XIX,
kiedy to w Prusach wprowadzono przepisy sanitarne,
które zakazywały grzebania zmarłych we (cd. na str. 2)
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Opowieści z krypty

(cd. ze str. 1)

wnętrzach kościołów, a jedynie na cmentarzach –
również tych rezydencjalnych i w mauzoleach.
W latach 1666-1667 na zlecenie biskupa wrocławskiego wizytowano diecezję wrocławską. Zachowany
opis autorstwa wizytatora i – jak się można domyślać
inwentaryzatora – wspomina o dwóch kościołach
w Świebodzicach: kościele św. Mikołaja i kościele św.
Franciszka w Pełcznicy (musiało minąć kilka wieków
nim kościół ten zyskał przynależność do Cierni). W kościele św. Mikołaja znajdowały się epitafia z kolumnami oraz krypta pańska, również z epitafiami zamkniętymi kratami. Kronikarz świdnicki Naso w roku 1666
wspomina o grobowcu starosty świdnickiego z 1565
roku – Konrada Hochberga, zlokalizowanym przed
ołtarzem kościoła. „Cmentarz otoczony murem” taki
opis nekropolii przykościelnej znalazł się w dokumencie wizytatora diecezji wrocławskiej dotyczący kościoła św. Franciszka. Jednak największy śląski inwentaryzator zabytków H. Lutsch, opisując w końcu XIX
wieku ten kościół wymienia także nagrobki w podłodze
prezbiterium i inne z lat 1544 i 1589.
Krypta Hochbergów w kościele pw. św. Mikołaja
powstała w XVI wieku, po objęciu Książa i dóbr związanych z zamkiem przez możny ród Hochbergów
(początkowo nazwisko brzmiało Hoberg), w skład
których wchodziły Świebodzice, a właściciele Książa
byli patronami tego kościoła. Krypta została założona
w podziemiach południowej części kościoła i funkcjonowała już pod koniec XVI wieku.
W czasie niemal ośmiu wieków istnienia, kilkakrotnie dochodziło do wydarzeń, przez które zmieniał się
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wygląd miasta i jego architektura. Związane to było
z najazdami wojsk oraz pożarami wybuchającymi
w mieście. W roku 1241 miasto zostało zniszczone
przez Tatarów, w czasie tego najazdu spaleniu uległ
także – istniejący już wtedy – kościół św. Mikołaja.
Pozostało wtedy jedynie prezbiterium zamknięte prostą ścianą. W późniejszym czasie kościół odbudowano.
W XV wieku miasto dwukrotnie było atakowane
przez husytów, a w roku 1477 oblegane przez zwolenników króla Macieja Korwina, w związku z organizowaniem zbrojnego oporu antykrólewskiej opozycji,
przez ówczesnego właściciela Książa Hansa von
Schellendorfa, parającego się zresztą raubritterstwem
i czyniącego wiele szkód na terenie księstwa świdnicko-jaworskiego. W trakcie tego oblężenia nastąpiło
zniszczenie miasta.
Na przestrzeni wieków miasto nękały również pożary, które czyniły spustoszenie w drewnianej architekturze Świebodzic. W roku 1638 spłonęła większość
domów, a przedmieścia zostały częściowo zniszczone.
Dwa lata później pożar zniszczył 37 domów w całym
mieście, słodownię, browar i stajnie miejskie,
w 1680 roku ponownie spłonęła słodownia miejska.
W 1736 roku pożar na przedmieściu świdnickim niszczy 6 domów i 11 szop. W miejscu wypalonych domów
powstaje plac (istniejący do dnia dzisiejszego, obecnie
Plac Jana Pawła II).
Nic jednak nie mogło się równać ze stratami, jakie
miasto poniosło w wyniku pożaru w 1774 roku. Spaliły się wówczas wszystkie budynki użyteczności publicznej: ratusz – pełniący wówczas również funkcje
sakralne (jako ewangelicki dom modlitwy), kościół
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parafialny, szpital oraz 16 innych budynków miejskich
i 173 domy mieszkalne. Jak podaje kronika Świebodzic: „Ewangelicki kościół stojący w rynku palił się już
około dwóch godzin, podobnie katolicki kościół, z pokrytą miedzianą blachą wieżą i dzwonnicą, również
ratusz i szpital wraz kościołem szpitalnym. Około
godziny szóstej wieczorem leżało w popiele 16 budynków publicznych, 173 prywatne albo mieszczańskie domy, 12 stodół, 120 oficyn, stajni itd.” (tłum.
Adam Rubnikowicz).
Wojny śląskie w XVIII wieku pomiędzy Austrią
a Prusami, które toczyły się przez co najmniej trzy
dekady ostatecznie przypieczętowały przynależność
niemal całego Śląska do Prus, gdzie od dawna obowiązywała zasada „czyja władza, tego religia” (cuius
regio, eius religio). Dla Śląska oznaczało to po prostu
dominację religii ewangelickiej, której wyznawcami
była i tak większość mieszkańców Śląska. Widać to

było szczególnie podczas odbudowy świebodzickich
kościołów – katolickiego, która rozpoczęła się w 1775
roku i ewangelickiego – do jego odbudowy przystąpiono rok później. Jako patron kościoła katolickiego
hrabia Hochberg darował na jego odbudowę 1500
reichstalarów, którą to sumę miasto miało otrzymać
w materiałach budowlanych. Ale rozpoczęcie odbudowy świątyni ewangelickiej, to było prawdziwe święto wśród społeczności ewangelickiej gminy kościelnej,
połączone z uroczystym kazaniem, procesją oraz
wmurowaniem kamienia węgielnego, którego dokonał
młody hrabia von Hochberg. Ponieważ miejska cegielnia nie nadążała z produkcją cegieł z powodu
odbudowy miasta po pożarze, hrabia Hochberg wydał
pozwolenie na założenie na jego gruntach cegielni
polowej.
(cdn.)
tekst: Małgorzata Grudzińska
zdjęcia: Marek Chrobak

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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SIOSTRA MARIA ANTONINA KRATOCHWIL
ZE ZGROMADZENIA SIÓSTR SZKOLNYCH DE NOTRE DAME
W GRONIE 108 POLSKICH BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ

Siostra Maria Antonina Kratochwil została beatyfikowana w grupie 108 Męczenników za wiarę okresu
II wojny światowej (biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich), w dniu 13 czerwca 1999 roku
w Warszawie, przez Ojca świętego Jana Pawła II. Jej
święto jest obchodzone co roku 12 czerwca.
DO MĘCZEŃSTWA DORASTA SIĘ PRZEZ CAŁE
ŻYCIE...
Kim była Siostra Antonina?
JEJ ŻYCIE…
Maria Anna Kratochwil przyszła na świat w Witkowicach na Morawach dnia 21 sierpnia 1881 roku.
W wieku szkolnym została oddana pod opiekę Sióstr
Szkolnych de Notre Dame w Bielsku-Białej. Maturę
otrzymała w 1906 roku i jako młoda nauczycielka

rozpoczęła pracę w Karwinie k/ Cieszyna. Mając 19 lat
zgłosiła się do Zgromadzenia. Po uzyskaniu kwalifikacji nauczycielskich i trzyletnim stażu nauczycielskim
rozpoczęła nowicjat. Śluby zakonne złożyła 27 września 1910 roku. Otrzymała imię Maria Antonina.
W roku 1917 rozpoczęła pracę szkolną we Lwowie,
a w 1925 została mianowana przełożoną oraz kierowniczką internatu i szkoły podstawowej w Tłumaczu.
W 1932 wróciła do Lwowa, by oprócz nauczania zająć
się także formacją kandydatek Zgromadzenia. II wojna światowa zastała S. Antoninę w Mikuliczynie nad
Prutem. Na wiosnę 1940 roku wypędzono Siostry
z klasztoru, a niedługo potem zaaresztowano i przewieziono do więzienia śledczo-politycznego w Stanisławowie. Na skutek ciężkich warunków więziennych,
bolesnych przeżyć, krwawych ran i choroby tyfusu
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S. Antonina zmarła kilka dni po zwolnieniu z więzienia,
2 października 1942 roku.
Siostra Maria Antonina była wspaniałą postacią,
człowiekiem głębokiej wiary, mądrą i kompetentną
nauczycielką. Współpracujące z nią siostry oraz osoby świeckie w zachowanych wspomnieniach zgodnie

świadczą, że cechowała ją bezgraniczna dobroć
i życzliwość, radosne ukochanie swego powołania.
Emanowała od niej niezmącona pogoda ducha i pokój.
Bezinteresowną miłością otaczała dzieci, szczególnie
ubogie i opuszczone. W cierpieniu widziała łaskę
upodobnienia się do Chrystusa.

JUBILATE DEO

W obecnym roku we wspólnocie
Sióstr Szkolnych de Notre Dame w
Świebodzicach dwie nasze Siostry
obchodzą swój JUBILEUSZ ZAKONNY. Siostra Maria Czesława
obchodzi 40 rocznicę ślubów zakonnych, natomiast Siostra Maria
Julia przeżywa swój srebrny jubileusz – 25 lat.
W sobotę 20 czerwca 2020 roku
w Domu Prowincjalnym Sióstr
Szkolnych de Notre Dame w Opolu
odbyła się uroczystość Jubileuszu
Sióstr obchodzących w tym roku
rocznicę ślubów zakonnych. Dziękczynną Eucharystię w intencji Jubilatek odprawił Ksiądz Biskup Rudolf

Pierskała. Uroczystość ta w tym
roku miała inny charakter niż zwykle. Doświadczając, tak jak wszyscy w naszym kraju i na świecie
utrudnień z powodu epidemii koronawirusa i w tym dniu łączyliśmy
się w sposób duchowy i poprzez
łącza internetowe z wszystkimi
naszymi Siostrami Jubilatkami i
wspólnotami Prowincji. Dziękowaliśmy Miłosiernemu Bogu za dar
powołań Sióstr, które obchodzą
65-lecie, 60-lecie, 50-lecie, 40-lecie
i 25-lecie ślubów zakonnych. Nadal
otaczamy nasze Siostry Jubilatki
modlitwą i wspólnie uwielbiamy
Boga, który zawsze jest wierny.

Drogim Siostrom Jubilatkom najserdeczniejsze życzenia przesłała
Przełożona Generalna s. Roxanne
Schares, która napisała w liście do
tegorocznych Jubilatek: „… Drogie
Siostry Jubilatki, z Bogiem kochającym was w coraz głębszej komunii, świętujcie z radością, odnówcie
swoje zaangażowanie i zechciejcie
odpowiedzieć życiem pełnym miłości, która daje wszystko”.
Naszym drogim SIOSTROM
JUBILATKOM wyrażamy wdzięczność za lata modlitwy, pracy apostolskiej i świadectwa życia. Modlimy się by Bóg błogosławił na dalsze lata życia zakonnego.
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Żyć dla Pana w naszej teraźniejszości

Czy pamiętasz przypowieść Jezusa o bogaczu,
który okazał się głupcem? Gdy jego pole przyniosło
nadzwyczaj obfity plon, zaczął zastanawiać się, gdzie
przechować tak wielkie zbiory. Postanowił zburzyć
stare spichlerze, a wybudować nowe, większe. Przyszłość przedstawiała mu się jako czas radowania się
bogactwem i używania życia do syta. Jednak to jutro,
na które się szykował, nigdy dla niego nie nadeszło,
bowiem zmarł jeszcze tej samej nocy.
Jezus opowiedział tę historię, żeby przestrzec ludzi
przed chciwością. Ale pokazuje nam ona również, co
się dzieje, gdy żyjemy jedynie jutrem, a nie dniem
dzisiejszym. Tracimy w ten sposób kolejne szanse, by
otaczać miłością i troską innych oraz pogłębiać naszą
relację z Panem. Nie znaczy to, że nie powinniśmy
w ogóle planować przyszłości czy oszczędzać z myślą
o niej. Chodzi raczej o to, byśmy skupiając się głównie
na tym, nie stracili z oczu tego, czego Bóg pragnie dla
nas dzisiaj. Bohater przypowieści uważał, że gdy
dobrze zabezpieczy pozyskane dobra, będzie mógł
„odpoczywać, jeść, pić i używać”. Cały paradoks polega na tym, że człowiek ten planował życie w szczęściu i radości na przyszłość, podczas gdy Bóg pragnął,
by on – a także my – żył radośnie i szczęśliwie dzisiaj.
Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że Bóg nas kocha.
Cieszy się nami. Jesteśmy „źrenicą [Jego] oka”. Jest
blisko nas nawet wtedy, gdy nie zdajemy sobie sprawy z Jego obecności. Zawsze pamięta o nas: „Czyż
może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta,
która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona
zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie”. Bóg, nasz dobry
Ojciec, pragnie, abyśmy poznali Jego miłość i żyli dla
Niego w każdym dniu, jaki nam daje. Uświadamianie
sobie Jego miłości i bliskości napełnia nas radością
i pokojem dzisiaj, niezależnie od tego, co się dzieje.
Mamy też inny powód, by przeżywać z radością
każdy dzień. Każde dziś otrzymujemy od Boga w darze i tylko w chwili, która właśnie trwa, mamy okazję
doświadczać Jego miłości i łaski – i dzielić się nimi
z innymi ludźmi. Patrząc w przeszłość możemy zobaczyć, jak wiemy jest Bóg. Możemy też ufać, że będzie
z nami w przyszłości. Ale tylko teraz, w tym momencie,
możemy doświadczyć Bożego dotyku w naszych
sercach. Tylko teraz, w tym momencie, możemy przyjąć Jego łaskę, której tak jak manny na pustyni, nie
da się nazbierać na zapas. Łaska dnia dzisiejszego
jest nam dostępna tylko tu i tylko teraz.
Nasze codzienne życie wydaje nam się niekiedy
rutynowe i przewidywalne. Możemy jednak przeżywać
wszystkie swoje zadania i obowiązki w obecności
Bożej. Żyjący w XVIII wieku francuski jezuita, o. Jean-Pierre de Caussade, napisał książkę zatytułowaną
„Powierzenie się Opatrzności Bożej”, która stała się
klasyką literatury duchowej. Tak mówi o ludzkiej te-

raźniejszości: „W każdej chwili Bóg nas dotyka poprzez jakiś ból, jakąś pociechę lub jakiś obowiązek.
Wszystko, co się dzieje w nas, wokół nas, przez nas,
zawiera w sobie i osłania Jego Boskie działanie”. Nie
traćmy więc ani jednej chwili Bożej obecności i łaski!

JEŚLI DZIŚ GŁOS JEGO USŁYSZYCIE
Bóg jest z nami w każdej chwili naszego dnia i nocy
– jest z tobą właśnie teraz, kiedy czytasz te słowa!
A w dodatku chce do nas mówić i kształtować nas na
swój obraz i podobieństwo. Dlatego tak wielkie znaczenie ma codzienny wysiłek słuchania Pana na
modlitwie. Nie trać tego, co Bóg chce ci powiedzieć
dzisiaj! Może chce cię zapewnić o swoim miłosierdziu
i przebaczeniu? Może chce ci pokazać rozwiązanie
jakiegoś problemu albo posłać cię z pomocą do bliskiej
osoby? Może chce zawczasu przygotować cię na coś
niespodziewanego, o czym wie, że wydarzy się w ciągu dnia?
Bóg mówi do nas nie tylko podczas codziennej
modlitwy, ale także poprzez wydarzenia dnia. Bądź
wyczulony na Jego głos w każdej chwili. Może zechce
pobudzić cię do modlitwy za konkretną osobę, do
ofiarowania komuś słowa zachęty lub do zmiany planów. Nie zapominaj, że mieszka w tobie Duch Święty!
Kiedy bardziej dostroisz się do Jego głosu, zaczniesz
żyć wolą Bożą na co dzień i czynić to, czego Bóg od
ciebie oczekuje w danym momencie.
Dzień dzisiejszy jest dla nas także okazją do wyzwolenia z grzechów. Jest szansą, by usłyszeć głos
Ducha, który przekonuje nas o naszym upadku po to,
abyśmy zwrócili się do Pana i uzyskali przebaczenie.
„Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień zbawienia”
– pisał św. Paweł. Nie pozwól, by dzień dzisiejszy
upłynął ci bez rachunku sumienia i przeproszenia
Pana za twoje grzechy, małe niewierności i zaniedbania. Każdy kolejny dzień, który Bóg nam daje, jest
okazją do przyjęcia Jego miłosierdzia i łaski.
BUDOWANIE KRÓLESTWA BOŻEGO DZIŚ
Dzisiaj masz także szansę przyczynić się do budowania królestwa Bożego na ziemi. Do dnia jutrzejszego nie masz jeszcze dostępu, a dzień wczorajszy już
przeminął. Ale dzień dzisiejszy jest pełen obietnic
i nadziei. Czasami to właśnie nasze drobne, na pozór
nieznaczące decyzje przesądzają o tym, ile z nich się
spełni. Nawet najmniejsze uczynki mogą wyzwolić
łaski rozchodzące się jak kręgi na wodzie i dotykające
wielu, wielu serc.
Możesz na przykład poprosić Boga o łaskę oparcia
się pokusie obmowy lub zazdrości. Możesz wykorzystać okazję do dzielenia się wiarą, pytając znajomego,
czy chciałby, żebyś się za niego, a może nawet z nim,
pomodlił. Bóg chce, abyśmy wykorzystywali „każdą
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chwilę sposobną”. Ta sama okazja jutro już się nie
powtórzy!
Dziś jest także dany ci przez Boga czas, by służyć
ludziom. Tu znowu nie musi chodzić o wielkie rzeczy.
Służysz budowaniu królestwa Bożego, kiedy robisz
zakupy i gotujesz obiad, kiedy pomagasz dzieciom
w nauce czy oferujesz pomoc komuś w sąsiedztwie.
To znamienne, że w ostatni wieczór swojego pobytu
na ziemi Jezus umył nogi swoim uczniom. Jakże bardzo będziemy błogosławieni, służąc naszym braciom
i siostrom każdego dnia, jaki Bóg nam daje! Wreszcie
każdy dzień niesie nam niezliczone okazje do prostych
aktów dobroci. One także są budowaniem królestwa
Bożego. Może przemęczonej kasjerce w markecie
przydałby się nasz uśmiech czy życzliwe słowo. Może
na-leżałoby przepuścić na drodze innego kierowcę
czy zrobić wreszcie przelew na działalność dobroczynną który od dawna odkładasz. Może trzeba uważnie
wysłuchać kogoś, kto opowiada o swoich problemach,
zamiast myśleć o czym innym. „Nie zapominajcie
o dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż raduje
się Bóg takimi ofiarami” mówi Pismo Święte.

DAR DZISIEJSZEGO DNIA
Każdy dzień dany ci przez Boga na tej ziemi jest
darem, niezależnie od tego, ile masz lat i jaki jest stan
twojego zdrowia. Każdego dnia, w tym także dzisiaj,
Bóg pyta o twoją decyzję: „Czy chcesz być dziś blisko
Mnie? Czy będziesz służyć Mnie i mojemu ludowi?
Czy wykorzystasz wszystkie okazje do czynienia dobra, jakie ci dziś ześlę?”.
Każdego dnia po otwarciu oczu ponawiajmy Bogu
nasze „tak”: „Oto dzień, który Pan uczynił, radujmy się
nim i weselmy!”. Nigdy nie wiemy, jak ten dzień się
potoczy, ale kiedy nadejdzie wieczór, zawsze będziemy mogli podziękować za niego Bogu.
Niektóre z naszych dni będą pełne radości, inne
postawią przed nami wyzwania, a większość będzie
zawierała i jedno, i drugie. Ale w każdym z tych dni
Bóg pragnie udzielać nam wszystkiego, czego potrzebujemy, aby Go kochać i Mu służyć. Ufajmy Mu więc
także w trudnych dniach. Uwierzmy, że On da nam
potrzebną łaskę we właściwym momencie – ponieważ
jest z nami tu i teraz dzisiaj.

Nasza przyszłość należy do Pana
Przyszłość Apostołów rysowała
się w jasnych barwach. Piotr właśnie ogłosił Jezusa Mesja-szem i
Synem Bożym, a w odpowiedzi
otrzymał klucze królestwa niebieskiego i został nazwany Opoką, na
której powstanie Kościół, „a bramy
piekielne go nie przemogą” Wszystko zapowiadało się wspaniale... aż
do momentu, kiedy Jezus zaczął
mówić o zbliżającej się męce i
śmierci, decy-dowanie nie była to
przyszłość, jakiej oczekiwaliby
uczniowie.
Czy możesz sobie wyobrazić, co
czuli Apostołowie, kiedy Jezus po
raz pierwszy zapowiedział im swój
przyszły los? Byli zagubieni, wstrząśnięci, a może i zagniewani? Jak
Mesjasz mógłby zostać odrzucony
i zabity? To nie mieściło się im w
głowach. Na samą myśl o tym Piotr
był po prostu zgorszony. Wziąwszy
Jezusa na bok, ściszonym głosem
robił Mu wyrzuty: „Panie, niech Cię
Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na
Ciebie”. Jezus, który przed chwilą
nazwał Piotra „błogosławionym” i
„Opoką”, teraz upomniał go surowo: „Jesteś Mi zawadą, bo nie

myślisz po Bożemu, lecz po ludzku”.
Jezus miał pełną świadomość
tego, co Go czeka. Wiedział, że aby
wypełnić misję powierzoną Mu
przez Ojca, będzie musiał, jak zapowiadali to prorocy, cierpieć i
umrzeć na krzyżu. Ale też wiedział,
że Ojciec wskrzesi Go z martwych,
i ufał Mu. Chciał również swoim
uczniom dać wgląd w tę przyszłość,
która tak bardzo miała zaważyć na
ich losie.
Ostatecznie uczniowie musieli
odłożyć na bok własne wizje tego,
jak będzie wyglądało dalsze życie
i posługiwanie Jezusa, a także
przyszłość ich wspólnej drogi. Spodziewali się wielkiego mesjańskiego sukcesu i udziału w splendorze,
jaki spadnie na nich, będących
najbliższymi współpracownikami
Mesjasza. Tymczasem stanęli
przed koniecznością przyjęcia Bożego planu i zaufania Jezusowi,
który w tak po ludzku niepokojący
sposób zamierzał go wypełnić.
My także, myśląc o przyszłości,
odczuwamy czasami niepokój. Nie
wiemy, co nas czeka. Jedyne, co

jest pewne to to, że któregoś dnia
umrzemy. Mamy jednak nadzieję,
że przyszłość nas samych i naszych rodzin ułoży się pomyślnie,
lecz jak się to stanie i co dokładnie
się wydarzy, nikt z nas nie potrafi
przewidzieć.
To sprawia, że w przyszłość
spoglądamy z obawą i lękiem.
Martwimy się o zdrowie i finanse,
a także o sytuację ekonomiczną
naszego kraju i całego świata.
Boimy się o bliskich, zwłaszcza
o dzieci i wnuki. Może nawet żyjemy w ciągłym oczekiwaniu na złe
nowiny, zwłaszcza jeśli jesteśmy
w trudnej sytuacji. Lękamy się
o przyszłość naszego społeczeństwa i Kościoła, o stan środowiska
naturalnego i współpracę między
państwami.
Wszystkie te troski wywołują w
wielu z nas stan chronicznego niepokoju, który może doprowadzić do
przesadnych reakcji lub podejmowania poważnych decyzji bez pytania Boga o Jego wolę. Jednak
Bóg nie chce, abyśmy żyli w lęku!
Jezus od początku swojej posługi
zachęcał do ufności: „Nie martwcie
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się o swoje życie, o to, co macie
jeść i pić, ani o swoje ciało, czym
się macie przyodziać (...) Przecież
Ojciec wasz niebieski wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie (...). Nie
martwcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie martwić się
będzie”.
Jak możemy nauczyć się zawierzać swoją przyszłość Ojcu, tak jak
czynił to sam Jezus?
UFNOŚĆ ABRAHAMA
Poszukajmy wskazówek u Abrahama, naszego ojca w wierze. W
chwili, kiedy został wezwany przez
Boga, mieszkał w domu swoich
przodków w Ur, na terenie dzisiejszego Iraku. Bóg powiedział do
niego: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca do kraju,
który ci ukażę”. Było to trudne zadanie, ale towarzyszyła mu wspaniała obietnica: „Przez ciebie będą
otrzymywały błogosławieństwo ludy
całej ziemi”.
Tak więc Abraham opuścił swój
dom i ród, nie znając przyszłości.
Nie wiedział nawet, dokąd idzie!

Niedziela 5 lipca

Ufał jednak Bożym obietnicom i
starał się odczytywać plan, który
Bóg objawiał mu dzień po dniu,
przez całą drogę do ziemi Kanaan.
Następnie Bóg obiecał Abrahamowi potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie. Obietnica ta, patrząc
po ludzku, wydawała się niemożliwa do spełnienia. Przez wiele lat
małżonkom Abrahamowi i Sarze
nie udało się począć dziecka, a
teraz oboje byli już w podeszłym
wieku. Pismo Święte mówi jednak,
że „Abram uwierzył i Pan poczytał
mu to za zasługę”. Była to kolejna
obietnica, która wymagała od Abrahama i Sary zawierzenia przyszłości Bogu. Nie było to łatwe, ponieważ Bóg wystawił małżonków na
próbę cierpliwości. Sara, nie mogąc
się doczekać spełnienia obietnicy
potomstwa, podsunęła Abrahamowi swoją niewolnicę Hagar, która
wkrótce urodziła mu syna Izmaela.
Ale nie był to potomek obiecany
przez Boga. Minęło wiele lat, zanim
Sara poczęła i urodziła Abrahamowi syna Izaaka, „w tym właśnie
czasie, jaki Bóg wyznaczył”.

PRZYLGNĄĆ DO BOŻYCH
OBIETNIC
Nasz lęk o przyszłość często
bierze się stąd, że tracimy z oczu
Boże obietnice. Oczywiście Bóg nie
obiecuje nam życia wolnego od
problemów. Nie obiecuje też, że da
nam wszystko, o co tylko przyjdzie
nam do głowy Go poprosić. Daje
nam natomiast obietnice, które
pokazują, jak wielka i głęboka jest
Jego miłość do nas – a my możemy
do nich przylgnąć. Bóg obiecuje, że
zawsze będzie z nami. Ten sam
Bóg, który towarzyszył nam w przeszłości, obiecuje pozostać z nami
„przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Nawet gdy przyszłość wydaje się przerażająca lub
niepewna, wiemy, że Bóg będzie z
nami, ponieważ udzielił nam swego
Ducha, który jest naszym Pocieszycielem i obiecał: „Nie opuszczę cię
ani nie pozostawię”.
Bóg obiecuje nam łaskę potrzebną, by sprostać wszystkim sytuacjom. Nierzadko nasza przyszłość
wygląda inaczej, niż tego oczekiwaliśmy. Mieliśmy nadzieję na

Ci z nas, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne, pożyczyli pieniądze od rodziny, korzystają z kart kredytowych, czy po prostu nie stać ich na zapłacenie rachunków, wiedzą dobrze, co to znaczy być dłużnikami. Świadomość, że nasi wierzyciele mają nad nami pewnego rodzaju władzę, jest dotkliwym ciężarem,
który czasami przygniata nas tak bardzo, jak gdyby włożono nam na ramiona ciężkie jarzmo. Wiemy też,
jak wielką ulgą jest uwolnienie od długu. Spłacenie ostatniej raty spra-wia nam taką radość, że mamy
ochotę świętować!
W dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł posługuje się pojęciem zadłużenia, aby dodać nam otuchy:
„Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała”. Ciało czyli nasza skłonna do grzechu natura nie ma
już nad nami władzy. Zanurzeni przez chrzest w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, umarliśmy i powstaliśmy wraz z Nim. Umarliśmy dla grzechu i nie jesteśmy już więcej w jego mocy. Jako ci, którzy powstali do nowego życia wraz Chrystusem, mamy drogę wyjścia, gdy osaczają nas pokusy.
Pomyśl tylko, jakie to wspaniałe uczucie, oprzeć się pokusie i nie ponieść przy tym żadnej szkody! Jak
wielką pociechą jest wiedzieć, że nie musi nas już paraliżować poczucie winy albo lęk przed tym, że
znowu popadniemy w dawne grzechy.
Oczywiście łatwiej to powiedzieć, niż zrobić. Wiemy, jak mocne bywają grzeszne skłonności, zwłaszcza
w przypadku nałogów, które mocno zakorzeniły się w naszym życiu. Jednak głoszona przez Pawła prawda może nie tylko umocnić nas do walki z pokusami, ale również podtrzymać na duchu, gdy już popadniemy w grzech.
Jeśli więc zdarzy ci się przegrać bitwę, módl się: „Panie, widzisz, jaki jestem słaby, ale wierzę, że ten
grzech nie musi określać tego, kim jestem. Dziękuję Ci za to, że wymazałeś mój dług wobec ciała”.
Jezus złamał jarzmo grzechu. Weź więc na siebie Jego jarzmo wiary i zaufania, a On da ci ukojenie.
Niech Jego Dobra Nowina przekona cię, że nie żyjesz już w niewoli grzechu. Zostałeś wykupiony.
„Chwała Tobie, Jezu, za to, że wybawiłeś mnie z niewoli grzechu.”
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spokojną emeryturę, a tymczasem
dopada nas poważna choroba.
Kiedy sądziliśmy, że nasza rodzina
jest już w komplecie, przychodzi na
świat kolejne dziecko. Obowiązki
zawodowe zmuszają nas do przeprowadzki do innego miasta albo
nawet kraju. Takie niespodzianki
mogą być miłe lub bolesne, ale
Boże zapewnienie zawsze pozostaje takie samo: „Wystarczy ci
mojej łaski”. Zawsze ufnie oczekujmy, że Bóg udzieli nam koniecznej
pomocy, byśmy mogli stawić czoło
wszystkiemu, co niesie ze sobą
każdy kolejny dzień.
Bóg obiecuje nam życie wieczne
w niebie. Boże obietnice nie dotyczą tylko tego życia, ponieważ
nasza przyszłość nie ogranicza się
jedynie do czasu spędzonego na
ziemi. Bóg kocha nas tak bardzo,
że chce, abyśmy przebywali z Nim
na zawsze. Obiecuje, że każdy, kto
uwierzy w Jezusa, otrzyma życie
wieczne. Mamy Zbawiciela, który
przygotowuje nam miejsce w niebie. Naszą ostateczną przyszłością
jest życie wieczne z Panem oraz
Jego aniołami i świętymi. Taki jest
cel naszego życia.
PLANOWAĆ RAZEM Z BOGIEM
Wiemy, że Boże plany w stosunku do nas są „pełne pokoju, a nie
zguby” i mają na celu zapewnienie
nam wspaniałej przyszłości. Jednak w rzeczywistości często planujemy swoją przyszłość nawet bez
próby odczytania tego, co Bóg dla
nas przygotował. Tak właśnie postąpili Abraham i Sara. Kiedy mijały kolejne lata, a obiecane dziecko
wciąż się nie pojawiało, z pewnością zadawali sobie pytanie, dla-

czego Bóg nie daje im upragnionego potomstwa. Jak wielu z nas,
mar-twili się o przyszłość swojej
rodziny. W końcu wzięli sprawy w
swoje ręce i zamiast czekać, aż
Pan wypełni daną im obietnicę,
Sara podsunęła Abrahamowi niewolnicę Hagar, aby spłodził z nią
dziecko.
Co wynikło z tego braku zawierzenia Bożym planom? Rywalizacja
i niezgoda. Hagar, będąc w ciąży,
zaczęła lekceważyć swoją panią,
za co Sara odpłaciła jej tak złym
traktowaniem, że Hagar uciekła. I
chociaż po interwencji anioła powróciła, wzajemne relacje obu kobiet nie układały się dobrze. Kiedy
narodził się Izaak, Izmael, który był
już podrostkiem, naśmiewał się z
niego, co ostatecznie doprowadziło do wygnania Hagar wraz z synem. Wedle tradycji od Izmaela
wywodzą się Arabowie, będący od
pokoleń w konflikcie z Żydami,
chociaż oba te narody wywodzą się
od Abrahama.
Skutki decyzji podjętych przed
wiekami przez Abrahama i Sarę
trwają po dziś dzień. Węzły, które
wtedy zostały zaciągnięte, nadal
pozostają nierozplątane. Wyobraźmy sobie, o ile spokoj-niejsze byłby
ich życie, a także życie wielu innych
ludzi, gdyby mocno trzymali się
Bożych obietnic.
List św. Jakuba Apostoła mówi
wprost o naszej skłonności do czynienia planów bez uprzedniej prośby o Boże prowadzenie. Ponieważ
w rzeczywistości nie mamy pojęcia,
co przyniesie kolejny dzień, powinniśmy wyrzec się przekonania, że
nasze pomysły muszą zostać zrealizowane, i wyznać z pokorą:
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„Jeżeli Pan zechce, a będziemy
żyli, zrobimy to lub owo”. A kiedy
nie potrafimy rozeznać woli Boga,
podejmijmy decyzję, która wydaje
nam
się najlepsza, i powierzmy nasze
plany Panu, a On z pewnością nam
pobłogosławi.
NIE BAĆ SIĘ ŚMIERCI
Zawierzając Bogu naszą ziemską przyszłość, zawierzmy Mu
także naszą przyszłość niebieską.
Myśl o śmierci często budzi w nas
niepokój, a nawet lęk. „Nie jestem
gotów na spotkanie z Panem”
stwierdzamy. Ale przecież nikt z
nas nie jest gotów. Jaką postawę
mamy więc przyjąć wobec perspektywy śmierci? Dzięki Jezusowi
możemy stawić jej czoło z ufnością,
a nie z obawą i przerażeniem. Przypomnijmy sobie obietnicę Jezusa
daną uczniom: „Niech się nie trwoży serce wasze. (...)
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to
bym wam powiedział”. Jeśli żyjemy
dla Pana tak, jak umiemy najlepiej,
i pokładamy nadzieję w tym, co
Jezus uczynił dla nas na Kalwarii,
będziemy gotowi na spotkanie z
Nim, gdy ono nastąpi. Rozważając
swoją przyszłość na tym i na tamtym świecie, możesz mieć pewność, że Bóg troszczy się o ciebie
w każdej chwili. Możesz powiedzieć
wraz z psalmistą: „Ja zaś pokładam
ufność w Tobie, Panie (...). W Twoim ręku są moje losy”. On jest
twoim Ojcem wiernym swoim obietnicom. Nie wahaj się więc złożyć
siebie i swojej przyszłości – w Jego
miłujących i godnych zaufania dłoniach.

Zobaczyć przyszłość z Bożej perspektywy

W pewien szabat Jezus wraz ze swymi uczniami
przechodził przez pole dojrzewającego zboża. Uczniowie byli głodni, zaczęli więc zrywać kłosy i jeść wyłuskane ziarna. Zobaczyli to niektórzy z faryzeuszy
i bardzo się oburzyli: Czy Jezus nie wie, że Jego
uczniowie łamią nakazy Prawa dotyczące szabatu?

Od piątkowego zachodu słońca aż po sobotni wieczór każdego Żyda obowiązywał nakaz zaprzestania
wszelkiej pracy na pamiątkę siódmego dnia, kiedy to
Bóg „odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał,
stwarzając”. Szabat, czyli sobotni odpoczynek, był
obwarowany wieloma przepisami i przestrzegany

10

„Głos św. Mikołaja”, nr 7(45), lipiec 2020

bardzo rygorystycznie. Dzień szabatu, uznawany za
dzień święty, rozumiany był przede wszystkim jako
przypomnienie ludowi o Bożym panowaniu nad czasem.
W odpowiedzi na zarzut faryzeuszy Jezus wygłosił
zdumiewające stwierdzenie: „Syn Człowieczy jest
Panem także szabatu” Szabat został ustanowiony
przez samego Boga i jedynie Bóg może decydować
o tym, w jaki sposób należy go obchodzić. Nazywając
się Panem szabatu Jezus objawia, że jest jedno z Ojcem oraz że jest Mu równy. Objawia również to, że
ma władzę nad czasem, bowiem jako odwieczny Syn
Boży jest Panem nie tylko szabatu, ale również wszelkiego czasu i, tak jak Ojciec, panuje nad każdą minutą, każdą godziną i każdym dniem.
Oznacza to, że Jezus jest Panem także naszego
czasu. Jest Panem naszej przeszłości – szedł z nami
przez każdy dzień naszego życia, nawet jeśli nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Jest Panem naszego
dziś, trzymając bezpiecznie w swoich dłoniach nas
i wszystko, co jest nam drogie. I jest także Panem
naszej przyszłości, a więc nie musimy się niczego
obawiać.
Całe nasze życie, od początku do końca, jest darem
Boga. Często jednak nie patrzymy na naszą przeszłość, te raźniejszość i przyszłość z tej właśnie perspektywy, czyli tak, jak Bóg je widzi. Wydaje nam się
to zbyt wielkim wyzwaniem w końcu nasza życiowa

Niedziela, 12 lipca

droga bywa często skomplikowana i bo-lesna. Jednak
dzięki łasce Bożej możemy zacząć patrzeć na całość
swojego życia tak, jak Bóg na nie patrzy. Zacznijmy
od naszej przeszłości.
WSPOMINANIE PRZESZŁOŚCI
Czy lubisz przeglądać stare fotografie? Może widzisz na nich siebie jako młodą mamę czy młodego
tatę z maluchami u boku – z maluchami, które dziś już
są dorosłe i mają własne maluchy. Może widzisz swoją zmarłą mamę czy zmarłego ojca, żonę czy męża
i ogarnia cię smutek. Może śmiejesz się z ubrań,
które kiedyś nosiłeś, bo były modne, a dziś wydają ci
się dziwaczne? Oglądanie starych zdjęć czy nagrań
budzi w nas całą gamę emocji.
To samo dzieje się, gdy patrzymy wstecz na nasze
życie. Odczuwamy wdzięczność za piękne chwile,
smutek z powodu doznanych strat i żal za popełnione
błędy. Może chcielibyśmy cofnąć czas i przeżyć pewne sytuacje na nowo. A może odczuwamy tęsknotę
za takim światem, jaki pamiętamy z przeszłości. Jednak cokolwiek czujemy, przeszłość pozostaje przeszłością. Nie możemy jej przeżyć na nowo ani anulować czegoś, co już się wydarzyło.
Przeszłość może też dawać o sobie znać w postaci bolesnych wspomnień, które nas prześladują, rzutując na nasze myślenie o teraźniejszości i przyszłości.
Być może skupiamy się na grzechach, jakie popełni-

Każdy rodzic wie dobrze, co to znaczy być słyszanym, ale niezrozumianym. „Jednym uchem wpuszcza,
a drugim wypuszcza” „jak grochem o ścianę” te znane powiedzenia dobrze obrazują to, co czujemy, nie
będąc w stanie dotrzeć do własnych dzieci.
Podobne doświadczenie przeżywał także Jezus. Jego nauczanie i cuda dokonywane w Galilei przyniosły wprawdzie owoce, ale ludzie bardziej szukali sensacji niż nauczania. Oczywiście byli tacy, którzy
jak Piotr, Maria Magdalena czy inni uczniowie porzucili wszystko, aby pójść za Jezusem. Oni słuchali Go
z uwagą i próbowali wcielać w życie Jego naukę. Ale jak reagowały tłumy, które ciągnęły za Nim?
Ci ludzie widzieli wprawdzie te same cuda, co Apostołowie, ale wielu z nich nie uważało ofiarnej miłości Jezusa za coś wartego naśladowania. Słyszeli, jak mówi o miłosierdziu Ojca, ale nie docierała do nich
nauka o miłości nieprzyjaciół i nadstawianiu drugiego policzka.
Słowa Jezusa mówią jasno, że bycie Jego uczniem obejmuje zarówno oglądanie Jego działania, jak
i postępowanie zgodnie z Jego nauką. Obejmuje zarówno radość z doświadczania Jego mocy i miłości,
jak i odpowiedź na tę miłość, polegającą na tym, że staramy się jak najbardziej upodobnić do Niego.
Polega na takim formowaniu naszych serc, aby stały się dobrą glebą z dzisiejszej przypowieści; na
uważnym słuchaniu Jego słów na modlitwie, aby mogły nas przemieniać.
Spróbuj dziś przed Mszą świętą lub po niej znaleźć piętnaście minut na to, by po prostu posłuchać
Jezusa, który mówi do ciebie. Znajdź spokojne miejsce, wybierz sobie jedno z czytań mszalnych i skup
się na nim. Przeczytaj je bardzo uważnie. Poproś Ducha Świętego, aby był z tobą i pomógł ci zrozumieć
to, co Bóg chce ci powiedzieć. Kiedy słowo lub fragment zdania zwróci twoją uwagę, pozwól mu wpaść
w twoje serce jak wpada ziarno w dobrą glebę. Zapytaj Jezusa, jak masz na nie odpowiedzieć. A następnie podejmij działanie i pozwól słowu wydać w tobie owoc.
„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że zasiewasz swoje słowo w moim sercu. Pomóż mi je tak pielęgnować,
abym mógł upodobnić się do Ciebie.”

„Głos św. Mikołaja”, nr 7(45), lipiec 2020

liśmy dawno temu, jeszcze zanim weszliśmy w głębszą relację z Panem. Może te grzechy wciąż budzą
w nas poczucie winy, nawet jeśli już wyznaliśmy je na
spowiedzi.
A może na myśl o przeszłości ogarnia nas smutek?
Wyrzucamy sobie: Gdybym więcej serca okazał mojej
mamie... Gdybym tylko częściej był w domu, gdy
dzieci były mule... Gdybym bardziej doceniał moją
żonę... Albo zastanawiamy się, dlaczego Bóg pozwolił na nasze cierpienie lub na cierpienie bliskiej nam
osoby. Pytamy, czy rzeczywiście był z nami w tych
sytuacjach. Wszystkie wydarzenia z naszej przeszłości, które przychodzą nam na myśl, Bóg pragnie
oświecać swoim światłem, abyśmy potrafili zobaczyć
Jego obecność przy nas, w dobrych i złych czasach.
POZWÓL BOGU MÓWIĆ O TWOJEJ PRZESZŁOŚCI
Jakiego spojrzenia na naszą własną przeszłość
pragnie od nas Bóg? Jeśli zechcemy przynosić Mu
nasze radości i smutki, nasze sukcesy i klęski, On
pomoże nam zobaczyć naszą przeszłość ze swojej
perspektywy. Wyobraźmy sobie, co mógłby do nas
powiedzieć?
„Byłem z tobą w każdej chwili twojego życia. Szedłem z tobą nawet wtedy, gdy nie zdawałeś sobie
sprawy, że jestem obok.”
Bóg czuwał nad tobą jeszcze w łonie matki. Okazywał ci miłość poprzez troskę, jaką byłeś otaczany
jako dziecko. Nawet jeśli twoi rodzice nie potrafili
kochać cię tak, jak powinni, Bóg osłaniał cię i wspierał
swoją łaską. Był obecny we wszystkich okolicznościach twojego życia dobrych i złych i nie ustanie
działał. Poprzez twój chrzest, zwyczajne sytuacje
życia rodzinnego czy też przez wierzących nauczycieli i krewnych pociągał cię do siebie. Był w twoim
życiu zawsze, radując się wraz z tobą w dobrych
czasach i współczując ci, kiedy cierpiałeś.
Prawda o Bożej miłości i tak bliskiej obecności Boga
bywa niełatwa do pogodzenia z twardą rzeczywistością naszego życia. Wiele pytań o cierpienie i bolesne
sytuacje, które dotykają naszych bliskich i nas samych,
pozostaje bez odpowiedzi. Może na zawsze pozostać
tajemnicą dlaczego wydarzyło się coś strasznego.
Jednak Pismo Święte mówi: „Gdy pójdziesz przez
wody, Ja będę z tobą i gdy przez rzeki, nie zatopią
ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie
strawi cię płomień”. Bóg trzymał cię blisko przy swoim
sercu, nawet wtedy, gdy miałeś wrażenie, że przechodzisz przez ogień. Wciąż działał, by wydobyć dobro
z każdej sytuacji, nawet jeśli jeszcze nie jesteś w stanie go zobaczyć.
Jestem miłosierny. Posłałem mego Syna Jezusa,
aby okazać ci swoje miłosierdzie. Przebaczyłem i zapomniałem twoje dawne grzechy i błędy. Przypomnij
sobie, jaka była postawa Jezusa wobec Samarytanki,
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celnika Mateusza, czy kobiety z alabastrowym flakonikiem. Jezus wiedział, że są grzesznikami, ale nie
chciał, by ich przeszłość była barierą pomiędzy Nim
a nimi. Przebaczył im, zdjął z nich ciężary, które dźwigali, i zaprosił do pójścia za Nim. Wciąż nie czujesz
się godny, by być blisko Jezusa? Przypomnij sobie
słowa, które wypowiedział do faryzeuszy: „Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników”. Odnosi się to także do ciebie!
Jeśli więc masz jakieś dawne grzechy, których nigdy
nie wyznałeś na spowiedzi, bez wahania biegnij do
swego Pana. Jeśli dopiero teraz, po wielu latach,
odkrywasz ciężar swoich dawnych przewin – zanieś
je do Niego. Jeśli czujesz się zniechęcony tym, że
wciąż popadasz w te same grzechy – nie zwlekaj On
w sakramencie pokuty pragnie ci to wszystko przebaczyć i wziąć cię w ramiona jak ojciec z przypowieści
o synu marnotrawnym. Chce obmyć cię do czysta,
abyś zoba-czył swoją przeszłość nie jako powód do
potępienia, ale jako świadectwo Bożego miłosierdzia.
Bóg nie tylko przebacza twoje grzechy, ale także
zapewnia: „Nie wspominam twych grzechów”. A skoro Bóg ich nie wspomina, to tym bardziej ty nie powinieneś tego robić. Jezus poszedł na krzyż po to, abyś
nie musiał dźwigać ciężaru wstydu za grzechy, o których Ojciec już nawet nie pamięta. Proś Go więc, by
dał ci łaskę powierzenia wszystkich swoich grzechów
Jego miłującym dłoniom.
Boża łaska rozciąga się także na twoje błędy i porażki życiowe, które nie były grzechem, ale których
żałujesz. Bywa, że dopiero z perspektywy czasu widzi
się popełnione w przeszłości błędy i trudno jest je
zaakceptować. Być może wtedy robiłeś, co mogłeś,
starałeś się podejmować dobre decyzje, jednak ich
owoce okazały się gorzkie. Pamiętaj, że Bóg odkupił
także twoje pomyłki i błędne decyzje. On może swoją
łaską wydobyć z nich dobro, bo jak mówi Pismo: „Bóg
z tymi, którzy Go miłują współdziała we wszystkim dla
ich dobra”.
„Wiele razy w twojej przeszłości ukazywałem ci
swoją dobroć, wierność i moc. Pamiętaj o tych czasach
i wspominaj moje błogosławieństwa. Niech napełnia
cię to ufnością i nadzieją.”
Zbyt często skupiamy się na negatywnych wydarzeniach z naszej przeszłości, zapominając o tak
wielu łaskach, których Bóg nam udzielił. Pismo Święte radzi nam jednak – a nawet nakazuje: „Pamiętajcie
o cudach, które On zdziałał”. Dobrze jest przypominać
sobie, w jaki sposób Bóg działał w naszym życiu,
zarówno w czasach ciężkich, jak i spokojnych. To
pomaga rozbudzać w sobie wdzięczność za wszystko,
co dla nas uczynił.
Jeśli trudno ci wspominać dobroć i wierność Boga,
spróbuj wypisać sobie na kartce dziesięć wydarzeń
ze swojego życia, w których dostrzegasz Boże dzia-
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łanie i błogosławieństwo. A kiedy przyjdzie ci do głowy
kolejna taka sytuacja, dopisz ją do swojej listy. To
ćwiczenie pomoże ci spojrzeć na przeszłość oczyma
Boga i umocni w tobie nadzieję, że Bóg będzie nadal
działał w twoim życiu.
TWARZĄ W TWARZ Z PANEM
Pewnego dnia staniesz twarzą w twarz z Bogiem
w niebie, a On w jednej chwili pokaże ci cały przebieg
twojego życia. Ale nie będzie ono wyglądało tak, jak
je zapamiętałeś. Bóg z pewnością nie będzie skupiał
się na twoich potknięciach i upadkach, lecz pokaże ci
wszystkie te sytuacje, w których dawałeś siebie innym,

zwracałeś się do Niego w modlitwie ze skruszonym
sercem, przebaczyłeś urazę czy pocieszyłeś przyjaciela. I powie ci: „Dobrze, sługo dobry i wiemy”.
Nie musisz jednak czekać, aż dostaniesz się do
nieba, żeby zobaczyć swoją przeszłość tak, jak Bóg
ją widzi. Proś Go o tę łaskę już dzisiaj. Proś Go, by
uwolnił cię od wszelkiego ciężaru winy i żalu, którym
obarcza cię twoja przeszłość. Proś Go dzisiaj, aby
rozbudził w tobie poczucie głębokiej wdzięczności za
Jego opiekę i działanie w całym twoim życiu. Ta perspektywa niech kształtuje twoją teraźniejszość i przyszłość.

Zakupiono 12 ton węgla
Niedziela, 19 lipca

W przypowieści o chwaście, który rozrósł się pośród pszenicy, Jezus potwierdza to, o czym doskonale wiemy – na świecie istnieje zło. Dowody tego widzimy wszędzie wokół nas. Czasami zło wydaje się
nawet zwyciężać. Czyżby więc chwasty miały ostatecznie zadusić pszenicę i zawładnąć polem królestwa
Bożego?
Jezus zapewnia nas, że tak nie będzie. Na koniec, gdy nadejdzie czas żniwa, aniołowie Boży oddzielą dobrych od złych i zło zostanie pokonane na zawsze. Wiemy, że przez swoją śmierć i zmartwychwstanie Jezus już odniósł ostateczne zwycięstwo nad złem. Nadejdzie dzień, w którym królestwo Boże zapanuje na całej ziemi.
Jak możemy przyspieszyć Jego przyjście? To znamienne, że zaraz po przypowieści o chwaście Jezus
opowiada dwie kolejne przypowieści o królestwie Bożym. W pierwszej mówi, że królestwo Boże podobne jest do maleńkiego ziarenka gorczycy, z którego wyrasta ogromny krzew, w drugiej porównuje je do
odrobiny zaczynu, która zakwasza całe ciasto. Te dwa obrazy są pełne nadziei! Królestwo Boże nie jest
statyczne. Zaczyna się od drobnych rzeczy, a następnie rośnie i rośnie.
Ty także możesz mieć udział w jego wzroście! Każdą twoją modlitwą, każdym aktem wiary, każdym
dobrym czynem przyczyniasz się do budowania królestwa Bożego. Gdy znajdujesz czas na modlitwę,
uczestniczysz we Mszy świętej, wspierasz ubogich, dzielisz się wiarą, opowiadasz się za życiem, gdy
wyciągasz pomocną dłoń do znajomej, która znalazła się w potrzebie – wtedy właśnie wzrasta królestwo
niebieskie. To prawda, że są to rzeczy małe, ale małe jest również ziarenko gorczycy czy grudka drożdży.
Nie zniechęcaj się więc złem, które widzisz, i nie trać nadziei. Uwierz, że twoje drobne akty wierności
nie są bez znaczenia. A dołączone do aktów innych wiernych, stają się potężną siłą dławiącą chwasty
tego świata.
„Ojcze, przyjdź królestwo Twoje!”
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Bł. Jan Józef Lataste
i jego posługa w więzieniu

wego miasta Bordeaux, znajdowało się więzienie Chateau de Cadillac, gdzie odsiadywało wyrok 400
kobiet. Już sam widok zewnętrzny
tego bogatego niegdyś zamku
sprawiał ponure wrażenie, wewnątrz zaś panował mrok i trąciło
stęchlizną. Więźniarki pozbawione
były wszystkiego, ponad to, co było
niezbędne dla podtrzymania ich
życia.
Kobiety osadzone w więzieniu
Cadillac prowadziły godną pożałowania egzystencję, cierpiąc z zimna i głodu. Przez długie godziny
ciężko pracowały w całkowitej ciszy, otrzymując zaledwie dwa skąpe posiłki w ciągu dnia. Warunki
sanitarne były fatalne, a dyscyplina
ostra. Atmosfera tego ponurego
miejsca przepojona była lękiem i
rozpaczą. Społeczeństwo francuskie traktowało te kobiety – skazane za zabójstwo niemowląt, prostytucję czy kradzież jak zaraźliwy
wirus, a więzienie miało być sposobem na powstrzymanie infekcji.
Odsiadującym wyrok dziesięciu czy
dwudziestu lat więzienia, lub nawet
dożywocia, wypominano bezustannie zło, które wyrządziły. Wiele z
nich z rozpaczy popełniało samobójstwo.

Na krótko po swoich trzydziestych drugich urodzinach o. Jan
Józef Lataste, francuski domi-nikanin, miał okazję głosić Dobrą Nowinę grupie kobiet osadzonych w
więzieniu. Te kilkudniowe rekolekcje zapoczątkowały wspaniałe
dzieło posługi więźniarkom poranionym przez grzech i odrzuconym
przez społeczeństwo.
O. Jan Lataste zmarł niespełna
pięć lat później, w wieku trzydziestu
sześciu lat, ale początki założone-

go przez niego Zgromadzenia
Sióstr Dominikanek z Betanii stały
się dla świata porusza-jącym świadectwem ożywiającej mocy miłosierdzia Boga, które podnosi i
uzdrawia Jego dzieci.
I KOBIETY W ROZPACZY
O. Jan Józef urodził się jako
Acide – Vital Lataste 5 września
1832 roku we francuskim mieście
Cadillac. Zaledwie 40 km w górę
rzeki Garonne, naprzeciwko porto-

APOSTOŁ WIĘŹNIAREK
We wrześniu 1864 roku o. Lataste został wysłany do więzienia
w celu poprowadzenia czterodniowych rekolekcji. Kaplica więzienna
otrzymała przywilej wieczystej adoracji i o. Lataste miał przygotować
do niej osadzone kobiety. Podobnie
jak większość okolicznych mieszkańców, on również słyszał o nich
potworne historie. Wiedział też, że
były przedmiotem „powszechnych
uprzedzeń” i „instynktownej pogardy” miejscowych ludzi. Stanął
więc u bram więzienia „z sercem
ściśniętym bólem, sądząc, że
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 rawdopodobnie na nic się nie
p
przyda”.
Mimo to w pierwszych słowach
wypowiedzianych do kobiet, zamiast piętnować je i zawstydzać,
przypomniał im, że są mile widziane, a nawet upragnione w rodzinie
Bożej. „Moje drogie siostry” – rozpoczął swą konferencję do kobiet,
przyzwyczajonych do karcenia
szyderstw „oto jestem, przybyłem
do was... I wyciągając rękę, wołam
do was: moje dobre, moje nieszczęśliwe siostry, moje drogie
siostry”. Te proste o życzliwe słowa,
zdaniem jednego z biografów, „miały taką moc, jak wybuch bomby”.
Głęboko poruszone kobiety licznie
ustawiły się w kolejce do spowiedzi.
„NIGDY NIE TRAĆCIE NADZIEI!”
Bóg już od wielu lat dawał o. Lataste głębokie przekonanie, że
nawet najwięksi grzesznicy mogą
dostąpić odkupienia. Wkrótce po
wstąpieniu do nowicjatu dominikanów zranił się w palec. Nieoczekiwanie wywiązały się komplikacje,
które skazały go na długie pobyty
w infirmerii. Podczas jednego z nich
młody dominikanin dostąpił przywileju ucałowania relikwii św. Marii
Magdaleny, przechowywanych i
przekazywanych z pokolenia na
pokolenie jako pamiątka niepojętego miłosierdzia Boga wobec nawróconego grzesznika. Chociaż wówczas mylnie identyfikowano Marię
Magdalenę, z której Jezus wyrzucił
złe duchy z jawnogrzesznicą, która
namaściła Mu stopy, to właśnie
doświadczenie okazało się dla nowicjusza głębokim przeżyciem
duchowym: „Całując relikwie pomyślałem sobie... najwięksi grzesznicy, mężczyźni, jak i kobiety, mają w
sobie potencjał wielkich świętych i
kto wie, czy pewnego dnia nimi nie
zostaną”. Od tego czasu Jana Józefa zaczęły mocno pociągać „dusze stracone”. Dostrzegał w nich
piękno i szlachetność, choć one
same jeszcze nie rozpoznały głosu
wołającego ich Boga. Przez kilka
lat wiele czytał o Bożym miłosier-
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dziu opuszczała go. Połączenie
kobiet, które nigdy nie przestąpiły
progu więzienia, z nawróconymi
byłymi więźniarkami w Jednej rodzinie” miało być dla świata znakiem całkowitego przebaczenia i
odrodzenia tych, którzy wchodzą w
relację z Bogiem.
NIEREALNE MARZENIE
Mijały miesiące i lata kaznodziejskiej działalności o. Lataste’a. Jego
idea co prawda wywołała sporo
zainteresowania, jednakże ani zakon dominikański, ani arcybiskup
miejsca nie zgodzili się firmować,
a tym bardziej finansować tego
projektu. Sam Lataste miał też
pewne wątpliwości, czy znajdą się
więźniarki gotowe dołączyć do
dzieła, które miał w zamyśle.
Czekał jednak cierpliwie. „To jest
dzieło Boga... to On działa” pisał.
W międzyczasie opublikował biuletyn mający na celu pozyskanie
wsparcia społecznego dla swego
projektu, który nazwał Domem Betańskim miejscem odpoczynku dla
Jezusa.
Reakcja na pomysł o. Lataste’a
po publikacji biuletynu była natychmiastowa i negatywna. Lokalna
społeczność argumentowała, że
byłe więźniarki zakłócą „medytacyjną atmosferę” kościoła. Ro-dzice
obawiali się sytuacji, w której siostry z Betanii mogłyby uczyć w
szkole, do której uczęszczają ich
dzieci. Pewien dominikanin sugerował, że nadszarpnięta reputacja
pokutnic mogłaby splamić świętość
pozostałych kobiet, a Dom Betański
nazwał „nierealnym marzeniem o.
Lataste’a”. Ten jednak święcie wierzył, że jego projekt spoczywa w
Bożych dłoniach i Bóg, jeśli zechce,
zrealizuje go.
Powoli pomysł Domu Betańskiego zaczął otrzymywać wszystkie
możliwe pozwolenia i projekt mógł
ruszyć z miejsca. O. Lataste postanowił oprzeć jego statuty na regule
Trzeciego Zakonu Dominikańskiego. Siostry dominikanki z Betanii
miały prowadzić życie kontempla-

cyjne, mogłyby jednak pracować
jako nauczycielki, posługiwać w
więzieniach i podejmować inne
apostolaty.
„ON ZAJMIE SIĘ WSZYSTKIM”
22 lipca 1868 roku dwie pierwsze
„małe siostry” przyjęły habit zakonny. Mniej więcej w tym samym
czasie o. Lataste zapadł na ciężką
chorobę, która miała położyć kres
jego życiu. Pytany, co stanie się z
jego dziełem, odpowiadał: „To jest
dzieło Boga. On zajmie się wszystkim”.
O. Jan Józef Lataste zmarł 10
marca 1869 roku. W swoim ostatnim słowie do sióstr zapewnił je, że
w niebie będzie prosił Boga, aby
posłał Ducha Świętego, który zatroszczy się o rozwój dzieła Betanii.
Statuty zakonu zostały ukończone
przez o. Rajmunda Boulangera,
również dominikanina i zwolennika
dzieła o. Lataste’a. Proces beatyfikacyjny o. Lataste’a rozpoczął się
w 1937 roku, a 3 czerwca 2012
roku papież Benedykt XVI włączył
go do grona błogosławionych. Dziś,
po 150 latach od założenia, Dom
Betański przetrwał jako niewielki
ruch z siedzibami we Francji i Holandii. Wspólnoty inspirowane
dziełem o. Lataste’a powstały także
w Stanach Zjednoczonych w Massachusetts i Maine i rozważał je na
modlitwie. Z przekonaniem głosił,
że wszystkie ludzkie przewinienia,
„nawet najpoważniejsze, nie są w
stanie przewyższyć nieskończonej
miłości Boga i Jego nieskończonego miłosierdzia!”. „Nigdy nie traćcie
nadziei na to miłosierdzie!” wzywał.
Przygotowany w ten sposób
przez Ducha Świętego, podczas
pamiętnych rekolekcji jesienią 1864
roku o. Lataste podzielił się z więźniarkami tym, co Bóg objawił mu na
temat grzechu, nawrócenia, miłosierdzia i przebaczenia.
Słuchając jego słów kobiety płakały, żałowały i wyrażały skruchę.
W prowizorycznym konfesjonale
opowiadały historie oszustw, zdrad,
wykorzystywania i porzucenia. Z
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ust, z których dotąd wydobywała
się głównie nienawiść i przekleństwa, zaczęły płynąć słowa żalu za
popełnione czyny i głębokiego
przebaczenia krzywdzicielom. Na
oczach o. Lataste’a dokonywała się
przemiana tych kobiet, uznawanych dotąd za „stracone” i „potępione”. „Jesteście na dobrej drodze.
Idźcie nią dalej. Jakakolwiek była
wasza przeszłość, nie patrzcie na
siebie jak na więźniarki, ale jak na
dusze zaślubione Bogu” – mówił im
z pełnym przekonaniem.
GORSZĄCY PROJEKT
Chociaż o. Lataste rozpoczynając rekolekcje w więzieniu nie miał
zbyt wysokich oczekiwań co do ich
duchowych owoców, to jednak gdy
je kończył, stwierdził, że również on
doświadczył głębokiej przemiany,
tak jak wiele z jego słuchaczek.
Klęcząc wraz z nimi przed Naj-

Niedziela, 26 lipca

świętszym Sakramentem zastanawiał się, kto pomoże im trwać w
bliskości Boga po wyjściu z więzienia. To wtedy właśnie zrodziła się
w nim nowa idea. Postanowił stworzyć żeńskie zgromadzenie zakonne, która byłoby otwarte zarówno
na byłe więźniarki, jak i na wszystkie inne kobiety, które chciałyby do
niego wstąpić.
Pomysł był tyleż nowatorski, co
gorszący. Społeczeństwo uważało
te kobiety za całkowicie zdegenerowane i nawet po odbyciu kary i
zwolnieniu miały żyć z piętnem
swojej winy aż do śmierci. Jednak
o. Lataste zrozumiał, że Bóg patrzy
na te skruszone kobiety jak na
piękne dusze.
„Zawiniły, to prawda! Ale Bóg nie
pyta, kim byliśmy; porusza Go jedynie to, kim się staliśmy” – mówił.
Czy tym więźniarkom, które otrzymały przebaczenie w sakramencie
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pokuty, które teraz mogą przystępować do komunii, można zabronić
udziału w tym nowym projekcie?
„WIDZIAŁEM CUDA”
W roku 1865 o. Lataste wygłosił
drugie rekolekcje w więzieniu. Normalnie więźniarki na wieczystej
adoracji wymieniały się po dwie.
Jednak ostatniego wieczoru oszołomiony dominikanin zobaczył, że
przychodzą ich setki. Powtarzając
okrzyk św. Katarzyny Sieneńskiej
po wizji nieba, zapisał: „Muszę
zawołać z Katarzyną: «Widziałem
cuda!»... Widziałem to więzienie,
przedmiot smutku i lęku, przemienione tej nocy w miejsce rozkoszy,
miejsce chwały i szczęścia!”.
Nawrócenia, których świadkiem
był o. Lataste w 1864 roku, nie były
chwilowe. Miał wrażenie, że ogląda
raj. Myśl o nowym zakonie nie.

Do czego dążysz w swoim życiu? Każdy z nas czegoś szuka. Dzieci pragną dostać wymarzoną zabawkę czy grę. Uczniowie starają się o dobre stopnie w szkole. Nastolatki szukają chłopaka czy dziewczyny. Pracownicy zabiegają o awans zawodowy czy o lepszą płacę. Ludzie w każdym wieku pragną
bezpieczeństwa finansowego o spokojnego życia.
Dzisiejsza Ewangelia przedstawia nam obraz kupca poszukującego pięknych pereł. Z pewnością jest
ich prawdziwym znawcą. W trakcie swych poszukiwań natyka się na coś niezwykle cennego – na pojedynczą perłę wielkiej wartości. Na jej widok nie waha się, lecz podejmuje śmiałą decyzję. Rezygnując
z dalszych poszukiwań, koncentruje się na nabyciu tej najpiękniejszej perły. Zależy mu na niej tak bardzo,
że sprzedaje wszystko, co ma, aby tylko móc kupić tę, jedną drogocenną perłę”.
Takiej decyzji nie podejmuje się lekkomyślnie, pod wpływem chwilowego oczarowania, lecz po głębokim rozeznaniu co do niezwykłej wartości przedmiotu swoich pragnień. Możemy przypuszczać, że ten
ewangeliczny kupiec, przeczuwając istnienie tak pięknej perły, poszukiwał jej przez całe swoje życie.
Uosabia on człowieka zdolnego dostrzec, że królestwo niebieskie jest właśnie tym skarbem, wobec którego wszystko inne staje się czymś względnym, jedynie środkiem do osiągnięcia celu, ale nigdy celem
ostatecznym.
Rzeczy, do których dążymy, są często same w sobie dobre i godziwe. Podobnie w perłach, którymi
handlował kupiec nie było nic złego, z pewnością były piękne, a jednak bez wahania oddał je za tę jedną,
drogocenną.
Co może uczynić człowieka gotowym do decyzji wyzbycia się hurtem wszystkiego, aby posiąść to, co
ma w sobie wartość i piękno absolutne? Spotkanie z Jezusem, ponieważ spotkanie z Nim i wejście do
Jego królestwa jest szczęściem nieskończenie przewyższającym wszystko, co mogą dać rzeczy stworzone. W Nim znajdujemy spełnienie naszych najgłębszych pragnień miłości i pojednania, bezpieczeństwa
i spełnienia, sensu i celu.
Kto zatem naprawdę odnalazł w Jezusie Boga bliskiego i został pochwycony przez Jego piękno, ten
gotów jest oddać wszystko, nawet życie, za tę drogocenną perłę.
„Panie, pomóż mi odnaleźć tę bliskość z Tobą, która jest jak drogocenna perła, cenniejsza niż wszystko inne w moim życiu.”
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Zobaczyć oblicze Boga

Złączeni z Jezusem w trosce o jedność
W tym miesiącu w mediach znajdziemy wiele materiałów na temat pięćsetlecia reformacji protestanckiej. W różnych miejscach będą się odbywały obchody tej rocznicy. Smutna historia rozłamów w Kościele
zostanie przypomniana i przeanalizowana na nowo,
zwierzchnicy różnych wspólnot wyznaniowych spotkają się i zaapelują o dalszy dialog. Oczywiście
wszystko to jest bardzo ważne. Nigdy nie powinniśmy
zapominać o tym, że Bóg pragnie jedności swoich
wyznawców, ani też tracić nadziei na to, że kiedyś
nastąpi pełne pojednanie wszystkich uczniów Chrystusa. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, modli się o to
sam Jezus, a więc nie może to być sprawa beznadziejna!
Spójrzmy jednak na modlitwę Jezusa także z nieco
innego punktu widzenia. Jedność, o którą się modli,
nie jest tylko kwestią porozumienia na płaszczyźnie
doktrynalnej czy liturgicznej. Jezus modli się nie tylko
za swoich uczniów, ale i za nas: „Nie tylko za nimi
proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą
wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno” . Jest
to bardzo osobista modlitwa, prośba płynąca z serca,
które wie, jak bardzo jesteśmy skłonni do niezgody
i rozłamów.
Jezus modlił się, byśmy byli jedno ze wszystkimi,
we wszystkich naszych relacjach, byśmy zaznali pokoju, jaki daje wspólny duch i wzajemna miłość. Wie,
że nasza gotowość do jedności w codziennych relacjach może przyczynić się również do jedności pomiędzy Kościołami, o której tak wiele mówimy w tym
miesiącu. Zastanówmy się więc, w jaki sposób każdy
z nas może kroczyć drogą miłości i jedności na co
dzień, tak byśmy wszyscy stawali się jedno w Chrystusie.
Pośpieszył mu na spotkanie
Głosząc przesłanie pokoju i nadziei, Pismo Święte
zawiera zarazem wiele historii podziałów i niezgody
w rodzinach. Już w Księdze Rodzaju czytamy o Kainie
i Ablu, Jakubie i Ezawie czy Józefie i jego braciach.
Następnie znajdujemy historie Dawida i Saula, Absaloma i Amnona, Samuela i Saula, a także wiele innych.
Wygląda na to, że nasi pierwsi rodzice, okazując
nieposłuszeństwo Bogu, pozostawili nam w spadku
skłonność do wrogości i konfliktów.
Jednak Pismo Święte ukazuje nam nie tylko ból
wywołany niezgodą, ale także drogę do jej przezwyciężenia, czyli drogę pojednania. Jednym z najlepszych jej przykładów są dzieje Jakuba i Ezawa . Jakub
podwójnie oszukał Ezawa pozbawiając go przywilejów
pierworództwa i ojcowskiego błogosławieństwa.
Na domiar złego uciekł z rodzinnego domu przed
gniewem Ezawa. W takiej sytuacji Ezaw wydawał się
wręcz skazany na to, by już do końca życia nosić
w sercu głęboką urazę do młodszego brata, spryciarza
i kombinatora.

Minęło ponad piętnaście lat i Jakub zdecydował się
powrócić do domu, ale jedyna droga prowadziła przez
ziemie Ezawa. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo
był przerażony. „Jak zachowa się Ezaw? Czy będzie
próbował zemścić się na mnie? A może na mojej rodzinie?” Okazało się, że jego lęki były bezpodstawne.
Gdy przybył na miejsce, „Ezaw pośpieszył mu na
spotkanie i objąwszy go za szyję, ucałował go; i rozpłakali się obaj”. Ezaw nie żywił urazy. Nie miał zamiaru wyrównywać rachunków. Przebaczył Jakubowi
i cieszył się, że odzyskał brata.
Ezaw nie czekał na przeprosiny Jakuba. Nie poddał
go żadnej próbie ani nie oczekiwał od niego wyznania
winy. Z jego punktu widzenia miłość, jaką żywił do
utraconego brata, wystarczyła, by zakryć „wiele grzechów” .

OBLICZE JAKBY ISTOTY NADZIEMSKIEJ
Jakub był tak poruszony serdecznym powitaniem
Ezawa, że powiedział mu: „Gdym ujrzał twe oblicze,
było ono obliczem jakby istoty nadziemskiej”. Czy nie
byłoby wspaniale, gdyby każdy z nas mógł stać się
odbiciem oblicza Boga dla otaczających nas ludzi?
Niektórzy są zdania, że warunkiem wszelkiej prawdziwej jedności jest porozumienie w sprawach prawd
wiary. Zgodnie z takim myśleniem Ezaw powinien
powstrzymać się od wszelkich przejawów miłości do
momentu, w którym Jakub udowodniłby mu swoją
przemianę. Inni uważają, że nie będziemy w stanie
porozumieć się w kwestiach wiary, jeśli najpierw w pełni nie zaakceptujemy się nawzajem. W tym swoistym
przeciąganiu liny zwolennicy prawdy kładą nacisk na
doktrynę i fakty, patrząc z podejrzliwością na wszelkie
niezgodności w tej sprawie. Z kolei zwolennicy jedności
opowiadają się za rozwijaniem wzajemnych relacji
i współpracy, nawet jeśli prawda miałaby chwilowo
zejść na dalszy plan. Skupienie się wyłącznie na
prawdzie może doprowadzić do bezwzględnych osądów, braku przebaczenia i kolejnych podziałów. Natomiast skupienie się wyłącznie na jedności może
prowadzić do powierzchownych relacji, które nie wy
trzymają próby czasu. Naszym zadaniem jest więc
jednoczesne koncentrowanie się i na jedności, i na
prawdzie.
Papież Franciszek mawia często, że Kościół jest
„szpitalem polowym”. „Kościół nie istnieje po to, by
potępiać – stwierdził – ale by prowadzić do spotkania
z Bożym miłosierdziem”. Powiedział również: „Kościół
potępia grzech, gdyż musi przekazywać prawdę (...)
Zarazem jednak przygarnia grzesznika, który się za
takiego uznaje, przygarnia go i mówi mu o nieskończonym miłosierdziu Boga”.
Światłem jest dla nas świadectwo Jezusa, który
nigdy ani na krok nie odstąpił od prawdy. A jednak na
kartach Ewangelii widzimy, jak okazuje On ludziom
miłość, zanim jeszcze objawi im prawdę o ich sytuacji.
Okazał życzliwość wielokrotnej rozwódce z Samarii
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i zaprosił ją do źródła „wody żywej” przed wykazaniem
jej grzechu, w którym żyła . Kobiecie przyłapanej na
cudzołóstwie powiedział najpierw: „I Ja ciebie nie po
tępiam”, a dopiero potem: „Idź i odtąd już nie grzesz”.
Celnikowi Zacheuszowi powiedział, że chce spożyć
znim posiłek, zanim jeszcze Zacheusz obiecał zwrócić
zagrabione przez siebie pieniądze. W żadnym z tych
przypadków Jezus nie postawił warunku wstępnego,
na przykład: „Musisz uznać prawdę, bo w przeciwnym
razie nie dam ci swojego błogosławieństwa”. Dzięki
tej Jego postawie ludzie mogli zobaczyć oblicze Boga
i przekonać się, że jest to oblicze miłosierne.
PODJĄĆ RYZYKO
Zarówno historia Ezawa i Jakuba, jak również wspomniane historie ewangeliczne podkreślają znaczenie
jedności. Zachęcają nas, byśmy czynili wszystko, co
w naszej mocy, by przebaczyć innym nawet jeśli osoba, która nas skrzywdziła, nie prosi nas o przebaczenie. Za każdym razem, gdy okazujemy miłosierdzie,
gdy przebaczamy, nie czekając, aż ktoś nas przeprosi,
atmosfera w naszych domach i miejscach pracy zmienia się na lepsze, pomagając nam traktować się nawzajem z miłością i szacunkiem.
Na początku swego pontyfikatu papież Franciszek
polecił nam iść i „robić raban”. Chodziło mu przede
wszystkim wyjście do świata z dobrą nowiną Ewangelii. Jednak zachęceni słowami papieża, możemy też
odważyć się na ryzyko zrobienia drobnego rabanu

w naszych domach. Uczynienie pierwszego kroku do
zgody jest zawsze ryzykowne. Nie wiemy, jak zareaguje ta druga osoba, czy nie zechce nas wykorzystać.
Dlatego tak radykalne otwarcie, jakie zaprezentował
Ezaw wobec Jakuba, to wystawienie się na ryzyko.
Warto jednak podjąć to ryzyko, gdyż pozwala nam
ono przywrócić zgodę, dobrą atmosferę i pokój w rodzinie. Pomyślmy o Jezusie. On podjął największe
możliwe ryzyko. Przyszedł na ziemię, przynosząc nam
przebaczenie, wolność o uzdrowienie, „gdyśmy byli
jeszcze grzesznikami”. Hojnie obsypywał nas swymi
darami, w czasie gdy nie zasługiwaliśmy jeszcze na
żaden z nich. Nie miało to dla Niego znaczenia. Tak
bardzo pragnął zjednoczyć nas ze sobą, że był gotów
oddać za nas własne życie. Bóg podniósł Go z martwych. A możemy być pewni, że będzie z nami za
każdym razem, gdy podejmiemy próbę bycia narzędziami pojednania.
W POSZUKIWANIU JEDNOŚCI
Jezus pragnie, byśmy wszyscy żyli w jedności. Chce
leczyć nas z uprzedzeń i uzdrawiać podziały w naszych rodzinach, parafiach, wspólnotach. Chce także
uzdrawiać podziały wśród chrześcijan. Wyznajmy Mu
dziś, że jesteśmy gotowi wraz z Nim budować jedność
i pierwsi wyciągać rękę do pojednania. Postarajmy się
więc, by ci, których spotykamy, dostrzegali w nas
odbicie oblicza Boga – tak byśmy wszyscy mogli stanowić jedno.

Michałowa poleca

ZAPIEKANE ZRAZIKI Z CUKINIĄ

SKŁADNIKI (4 porcje):
2 duże cukinie (ok. 0,5 kg)
0,5 kg mięsa (mieszanka
wołowego i wieprzowego)
1 cebula, 1 jajko, 3 łyżki masła
2-3 łyżeczki musztardy, 2 łyżki
mąki
300 ml wywaru warzywnego
300 ml mleka
100 g startego parmezanu
5-6 obgotowanych plastrów
lasagne
sól, pieprz, słodka papryka
mielona, gałka muszkatołowa
2 pomidory, 2 łyżki migdałów
w płatkach,
starta skórka z 1 cytryny, kilka
listków bazylii

WYKONANIE:
1. Cukinie umyć i zetrzeć na długie, cienkie plastry, posypać solą i odłożyć na bok. Cebulę obrać i pokroić w kostkę. Mięso wymieszać z jajkiem
i cebulą, a następnie doprawić solą pieprzem, musztardą i papryką.
2. W rondelku rozgrzać 2 łyżki masła, dodać mąkę i szybko mieszać do
uzyskania gładkiej konsystencji. Dodać wywar i wymieszać, wlać mleko
i pozostawić na ogniu na 2 min. Doprawić solą, pieprzem, gałką muszkatołową i skórką z cytryny. Dodać 70 g parmezanu.
3. Z mięsa uformować 5-6 podłużnych kotletów (tyle, ile płatów lasagne).
Mięso pozawijać w obgotowane plastry lasagne, a potem każdy w 5-6 plastrów cukinii. Poukładać ostrożnie w natłuszczonym naczyniu żaroodpornym, polać sosem, pospać pozostałym parmezanem i płatkami masła.
Włożyć do rozgrzanego do 200 stopni piekarnika i zapiekać 35 minut.
4. Pomidory umyć, przekroić na pół, usunąć pestki, pokroić w kostkę
i posypać solą i pieprzem. Płatki migdałów uprażyć na suchej patelni, na
złoty kolor.
Zraziki podawać udekorowane migdałami, pomidorami i listkami bazylii.
Smacznego!
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Środa 1.07.2020 r.
godz. 700 + Kazimiera (f) FLESZAR (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 900 ++ Karolina, Franciszek, Stanisław,
Stanisława (f), Wiesława (f) POLAK
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla Zofii, Teresy
i Krystyny
Czwartek 2.07.2020 r.
godz. 700 + Teresa PŁATEK (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 + Helena BRYŁA (intencja od siostry Zosi
z Tarnowa)
godz. 1800 w intencji kapłanów Kościoła Katolickiego,
a szczególnie za kapłanów objętych modlitwą Apostolatu
Margaretka oraz za osoby modlące się w Apostolacie
Margaretka o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi Matki
Kapłanów i prowadzenie Ducha Świętego
Piątek 3.07.2020 r. Święto św. Tomasza, Apostoła
godz. 700 + Sabina Górniak (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 o łaskę zdrowia, opiekę Bożej Opatrzności,
opiekę Matki Bożej i o Dary Ducha Świętego z okazji
urodzin Aleksandry
godz. 1800 + Benedykt JASTRZĘBSKI (intencja
od uczestników pogrzebu)
Sobota 4.07.2020 r.
godz. 700
godz. 900 wynagradzająca wszystkie grzechy i zniewagi
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 + Leonard WĘGŁOWSKI w 21 rocz. śmierci
Niedziela 5.07.2020 r. XIV NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 900 ++ Michał, Julia KOROPCZUK i ++ z rodzice
i rodzeństwo
godz. 1015 ++ Zygmunt, Ewa, ++ rodzice i teściowie
godz. 1130 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
opiekę Matki Bożej i Świętego Mikołaja dla wikariusza
– księdza Grzegorza na drodze posługi duszpasterskiej
w naszej parafii
godz. 1300 dziękczynna za okazji 40 rocznicy sakramentu
małżeństwa Grażyny i Mirosława ŁUCZAK
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie, opiekę Najświętszej Maryi Panny
i błogosławionej patronki dla Karoliny JODKO z okazji
imienin
Poniedziałek 6.07.2020 r. bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej, dziewicy (wsp. obow.)
godz. 700

godz. 900 ++ z rodziny POLAK: Jan, Piotr, Jan, Piotr,
Genowefa, Jolanta
godz. 1800 + Michał KUBAS w 5 rocz. śmierci
Wtorek 7.07.2020 r.
godz. 700
godz. 900 ++ Władysław i Regina SASAL
godz. 1800 + Heromin GOŚCIAK
Środa 8.07.2020 r. św. Jana z Dukli, prezbitera (wsp. obow.)
godz. 700
godz. 900 + Stanisław WYGODA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla Zofii, Teresy
i Krystyny
Czwartek 9.07.2020 r.
godz. 700 + Helena BRYŁA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 ++ Jan, Maria, Józefa (f) DROŹDZIAK
godz. 1800 + Alfred PALUCH w 1 rocz. śmierci
Piątek 10.07.2020 r.
godz. 700
godz. 900 + Norbert w 18 rocz. śmierci
godz. 1800 + Helena BRYŁA (intencja od siostry Zosi
z Tarnowa)
Sobota 11.07.2020 r. Święto św. Benedykta, opata,
patrona Europy
godz. 700
godz. 900 za chorych, samotnych i cierpiących w naszej
parafii
godz. 1800 + Sabina GÓRNIAK
Niedziela 12.07.2020 r. XV NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 ++ Agnieszka, Wojciech, Piotr JANOWSCY,
++ Marianna i Mikołaj GRUSZKA
godz. 900 ++ teściowie i rodzice: Adela, Czesław,
Józefa (f), Jan
godz. 1015 + Franciszek KAPAŁA w 12 rocz. śmierci,
++ Irena, Helena
godz. 1130 + Eugenia RYCERZ w rocz. śmierci
godz. 1300 + Antoni KŁYSZEJKO w 26 rocz. śmierci
godz. 1800 ++ Stefania, Piotr NIDERLA
godz. 1800 + Kazimierz ZAWADZKI w 1 rocz. śmierci
(intencja od żony, córki z rodziną)
Poniedziałek 13.07.2020 r. Świętych pustelników
Andrzeja Świerada i Benedykta (wsp. obow.)
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 1)
godz. 900
godz. 1800 INTENCJE FATIMSKIE
Wtorek 14.07.2020 r.
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 2)
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godz. 900
godz. 1800 + Henryk SZAFRANIEC w 9 rocz. śmierci
Środa 15.07.2020 r. św. Bonawentury, biskupa
i doktora Kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 3)
godz. 900
godz. 1800 + Norbert DOLECKI
Czwartek 16.07.2020 r. NMP z Góry Karmel (wsp. obow.)
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 4)
godz. 900
godz. 1800 + Zygmunt STROJCZYK w 17 rocz. śmierci
i ++ z rodzice i teściowie
Piątek 17.07.2020 r.
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 5)
godz. 900 + Bronisław ANDRASZ (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Helena BRYŁA (intencja od brata Andrzeja
i bratowej z Tarnowa)
Sobota 18.07.2020 r.
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 6)
godz. 900 + Grzegorz ELWARTOWSKI (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 1800
Niedziela 19.07.2020 r. XVI NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 ++ Piotr RZYMOWSKI (greg. 7)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
łaski dla mamy Reneuszy SIWEK
godz. 1015 + Tekla WRÓBLEWICZ w 15 rocz. śmierci,
+ Piotr i ++ z rodziny WRÓBLEWICZ
godz. 1130 o łaskę nieba i o Boże Miłosierdzie
dla + Czesława KOBIERSKIEGO i ++ z rodziny
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
asystencję Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla
Wojciecha z okazji 30 rocznicy urodzin
godz. 1800 + Grzegorz ELWARTOWSKI
Poniedziałek 20.07.2020 r.
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 8)
godz. 900
godz. 1800 + Jan PATEREK i ++ z rodziny
Wtorek 21.07.2020 r.
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 9)
godz. 900 + Helena BRYŁA (intencja od brata Andrzeja
i bratowej Lucyny z Tarnowa)
godz. 1800 dziękczynna za dar życia, wypraszając
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla córki
Marty z okazji 21 urodzin
Środa 22.07.2020 r. Święto św. Marii Magdaleny
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 10)
godz. 900 + Janina SKRABEK (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Jadwiga GULAK w 2 rocz. śmierci
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Czwartek 23.07.2020 r. Święto św. Brygidy, zakonnicy,
patronki Europy
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 11)
godz. 900
godz. 1800 + Łucja JAŃCZYK w 15 rocz. śmierci
i + Eugeniusz oraz ++ z rodziny
Piątek 24.07.2020 r. św. Kingi, dziewicy (wsp. obow.)
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 12)
godz. 900 + Waldemar PIECHOTA (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 1800
Sobota 25.07.2020 r. Święto św. Jakuba, Apostoła
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 13)
godz. 900 ++ Zenon, Waleria (f), Konstancja
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Najświętszej Maryi Panny i Świętego
Patrona dla pana Krzysztofa, naszego zakrystiana
z okazji imienin
Niedziela 26.07.2020 r. XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 14)
godz. 900 ++ Anna i Franciszek ROMANÓW
godz. 1015 ++ Michał i Katarzyna STROJEK oraz
++ Zbigniew i Stanisław
godz. 1130 + Kazimierz ROSIŃSKI w 10 rocz. śmierci
godz. 1300 ++ Anna w dniu imienin i Józef oraz Michał
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo dla Anny OPIŁKA
z okazji imienin i jej dzieci: Beaty i Martyny
z podziękowaniem za wszelkie łaski z prośbą o opiekę
Matki Najświętszej o dalszą opiekę nad nimi
Poniedziałek 27.07.2020 r.
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 15)
godz. 900
godz. 1800
Wtorek 28.07.2020 r.
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 16)
godz. 900
godz. 1800
Środa 29.07.2020 r. św. Marty (wsp. obow.)
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 17)
godz. 900 + Genowefa KOWALCZYK w 2 rocz. śmierci,
+ Mieczysław
godz. 1800 + Władysław KOŚCIELSKI
Czwartek 30.07.2020 r.
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 18)
godz. 900
godz. 1800
Piątek 31.07.2020 r. św. Ignacego z Loyoli, prezbitera
(wsp. obow.)
godz. 700 + Piotr RZYMOWSKI (greg. 19)
godz. 900
godz. 1800 + Maria FALKIEWICZ
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Sakrament Chrztu św. przyjęli:
Hanna KORPAS, 14.06.2020 r.
Szymon Franciszek ONYŚKO, 21.06.2020 r.

Małżeństwo zawarli:

Odnowiony
Krzyż Misyjny

Jan KOPEĆ i Kamila SŁOMIŃSKA z d.
Niewiadomska, 6.06.2020 r.
Sebastian Robert SZULC i Agnieszka
Katarzyna KURZAWA, 20.06.2020 r.

Bramę wieczności przekroczyli:
+ Kazimiera Janina FLESZAR
z d. Biela, zm. 27.05.2020 r.,
przeżyła 81 lat
+ Teresa PŁATEK z d. Gubała,
zm. 28.05.2020 r. przeżyła 82 lata
+ Sabina GÓRNIAK,
zm. 30.05.2020 r., przeżyła 64 lata
+ Benedykt JASTRZĘBSKI, zm. 1.06.2020 r.
przeżył 93 lata
+ Stanisław Adam WYGODA, zm. 5.06.2020 r.
przeżył 69 lat
+ Helena BRYŁA z d. DZIURA, zm. 5.06.2020 r.
przeżyła 81 lat
+ Grzegorz ELWARTOWSKI, zm. 8.06.2020 r.
przeżył 67 lat
+ Bronisław ANDRASZ, zm. 17.06.2020 r. przeżył 73 lata
+ Janina SKARBEK z d. Łakomiec, zm. 18.06.2020 r.
przeżyła 88 lat
+ Waldemar PIECHOTA, zm. 20.06.2020 r. przeżył 70 lat
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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

