
*  Parafia p.w. św. Mikołaja w Świebodzicach  *  nr 9(47)  *  wrzesień 2020  *

Opowieści z krypty (7)

(cd. na str. 5)

(cd. na str. 2)

XVII DUCHOWA PIELGRZYMKA 
DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ NA JASNĄ GÓRĘ

W poprzednim odcinku mowa była o pożarach nę-
kających Świebodzice na przestrzeni wieków. Wybu-
chały one z  różnych powodów: ogrzewanie domów 
otwartym  ogniem,  używanie  świec  do  oświetlania 
pomieszczeń, podpalenia, uderzenia piorunów. Naj-
groźniejszy i najbardziej niszczycielski, to ten z 1774 
roku. Do dzisiaj nie wiadomo, co było jego przyczyną. 
Niemieckojęzyczna  kronika Świebodzic  podaje,  że 
wybuchł on w domu Anny Blandiny Gossow, miesz-
kającej w rynku, pod numerem 26. Był upalny lipiec, 
a silny wiatr przed burzą błyskawicznie rozprzestrze-
nił ogień po drewnianej zabudowie miasta. Szczegól-
nie, że w sąsiedztwie źródła pożaru, znajdowały się 
apteka  i mydlarnia,  a więc  skupisko  łatwopalnych 
materiałów, jak tłuszcze i spirytus.
Pożar trawił wszystko, co napotkał na swojej drodze. 

Dotarł również do kościoła św. Mikołaja, na którego 
terenie znajdowały się  również – oprócz kościoła – 

inne budynki, mieszczące m. in. szkołę i dom pogrze-
bowy, a także cmentarz. Kościół, mimo że murowany 
nie oparł się niszczycielskiemu żywiołowi, podobnie 
jak  pokryta miedzią, wieża  kościoła  z  dzwonnicą. 
Z pożaru ocalały cztery budynki należące do kościoła, 
w tym budynek plebanii.
W ciepłe niedziele nabożeństwa odprawiane były 

na wolnym powietrzu, a kościelne posługi sprawowa-
no w ocalałej przybudówce ratusza lub w izbie pasto-
ra znajdującej się w budynku przed Bramą Świdnicką. 
Z budynku kościelnego ocalało jedynie prezbiterium 
pochodzące z przełomu XIII i XIV wieku, ze sklepie-
niem krzyżowo-żebrowym.
Na początku października 1774 roku, zapoczątko-

wano budowę  kościoła  drewnianego,  przy murach 
miejskich,  gdzie po  raz pierwszy odprawiono mszę 
w drugą niedzielę adwentu. W następnym roku, w kar-
nawale, przejeżdżał przez Świebodzice 

W tym roku przez panującą pan-
demię  koronawirusa XVII  Piesza 
Pielgrzymka Diecezji  Świdnickiej 
na  Janą Górę miała  symboliczny 
charakter. W  imieniu wszystkich 
pielgrzymów  do  tronu  Jasnogór-
skiej Pani wyruszyli przedstawicie-
le księży oraz służb porządkowych, 
niosąc  intencje  całej  diecezji. W 
naszej parafii, która należy do gru-
py 5 Świętego Ojca Pio  każdego 
dnia w czasie trwania pielgrzymki 
odbywały się spotkania modlitew-
ne.  Po wieczornej Mszy Świętej 

łączyliśmy się duchowo z pielgrzy-
mami na wspólnej modlitwie, śpie-
wach i Apelu Jasnogórskim.

Dzień pierwszy
Pierwszego dnia w czasie Mszy 

Świętej ksiądz Damian nawiązując 
do Ewangelii poruszył aspekt trud-
ności  głoszenia Słowa Bożego w 
kręgu najbliższych nam ludzi. Na-
wet Jezus spotykał się z niedowiar-
stwem i szemraniem przeciw Nie-
mu, dlatego w obecnych czasach 
tak bardzo potrzebni są świadkowie 
Królestwa Bożego. 
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Podczas Adoracji  Najświętszego 
Sakramentu  rozważaliśmy naukę 
przygotowanych tekstów na tego-
roczną pielgrzymkę oraz modliliśmy 
się litanią do Maryi Matki Kościoła 
z prośbą o uświęcenie nas wszyst-
kich  i  odwagę  bycia  świadkami 
wiary.

Dzień drugi
Drugiego dnia ksiądz Grzegorz 

w homilii poruszył temat zamknię-
tego serca wynikającego z grzechu. 
Człowiek popełniając grzech zamy-
ka się w epicentrum swojego cier-
pienia zapominając o Panu Bogu. 
Po Eucharystii odmówiliśmy róża-
niec,  w  którym  skupiliśmy  się 
szczególnie na osobie Maryi – ko-
biety  wędrującej.  Poszczególne 
części różańca świętego odmawia-
li pielgrzymi, modląc się o wzrost 
wiary, nadziei i miłości.

Dzień trzeci
W trzecim dniu naszego ducho-

wego pielgrzymowania  jednocząc 
się wspólnie na niedzielnej Eucha-
rystii  usłyszeliśmy  o  pragnieniu  i 
głodzie,  który  często  nas dotyka. 
Obecnie w czasach konsumpcjoni-
zmu i niezliczonych bodźców, czło-
wiek często odczuwa pustkę i nie-
dosyt duchowy wynikający z braku 
jedności  z Panem Bogiem. Pod-
czas Adoracji Najświętszego Sa-
kramentu rozważaliśmy katechezę 
z dnia o Mszy Świętej jako ofierze 
oraz modliliśmy  się wspólnie  za 
rodzinę parafialną, kapłanów oraz 
osoby świeckie działające w para-
fiach.

Dzień czwarty
W czwartym dniu rozważaliśmy 

słowa Ewangelii,  które mówiły  o 
uciszeniu burzy na  jeziorze. Tego 

dnia  w  homilii  został  poruszony 
temat szczęścia i tego, co je prze-
słania. Podobnie  jak uczniowie w 
łodzi, człowiek często zapomina o 
wszechmocy Boga i nie pokłada w 
Nim ufności. Drugą rzeczą jest lęk, 
jaki  odczuwamy,  kiedy  zbliża  się 
niebezpieczeństwo. Człowiek, któ-
ry się boi i nie ufa, zawsze będzie 
człowiekiem nieszczęśliwym. Tego 
dnia modliliśmy się za naród i wła-
dze rządzące o roztropność i poko-
rę dla nich. Zawierzyliśmy Miłosier-
nemu Jezusowi nasze troski i od-
daliśmy to, co nas boli.

Dzień piąty
Piątego  dnia w Bazylice Świę-

tych Apostołów Piotra  i  Pawła w 
Strzegomiu  odbyło  się  spotkanie 
grupy 5 Świętego Ojca Pio. Dele-
gacja z naszej parafii wraz z księ-
dzem Grzegorzem uczestniczyła w 
Mszy Świętej, której przewodniczył 
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i  wygłosił  homilię  ksiądz  biskup 
Marek  Mendyk.  Po  Eucharystii 
odbyła się Adoracja Najświętszego 
Sakramentu a następnie mieliśmy 
możliwość  choć przez  chwilę  po-
czuć  się  jak  na  pielgrzymkowym 
szklaku, wędrując  z  obrazem Ja-
snogórskiej  Pani  oraz  śpiewem 
wokół Kościoła. Na koniec odśpie-
waliśmy Apel Jasnogórski podczas 
którego  ksiądz  biskup  udzielił 
wszystkim  przybyłym  błogosła-
wieństwa. W tym czasie w naszej 
parafii pozostali pielgrzymi wraz z 
księdzem Damianem uczestniczyli 
w Eucharystii oraz zawierzyli pątni-
czy szlak życia świętemu Józefowi 
w modląc się nowenną do patrona 
rodzin.

Dzień szósty
Kolejny  dzień  rozpoczęliśmy 

Nowenną do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy. Wypraszaliśmy po-
trzebne łaski dla nas i pielgrzymów, 
którym ostatnie deszczowe dni dały 
się mocno we znaki. Na Mszy Świę-
tej  podczas  homilii  rozważaliśmy 
pielgrzymkową  katechezę,  czyli 
Kościół jako budowla. Poznaliśmy 
historię pierwszych wspólnot chrze-
ścijańskich  i  zrozumieliśmy,  że 
każda wspólnota  chrześcijańska 
potrzebuje miejsca, aby móc  jed-
noczyć się na modlitwie. Podczas 
Adoracji Najświętszego Sakramen-
tu modliliśmy się za misje, misjona-
rzy  oraz  prześladowanych  chrze-
ścijan.

Dzień siódmy
W czwartek, siódmego dnia du-

chowej pielgrzymki przypadło Świę-
to Przemienia Pańskiego oraz na-
bożeństwo do Patrona naszej pa-
rafii – Świętego Mikołaja. Podczas 
Mszy Świętej ksiądz Damian kon-
tynuował  temat Kościoła,  tym  ra-
zem jako wspólnoty ochrzczonych 
i wezwanych do sprawowania Eu-
charystii.  W  ramach  spotkania 
pielgrzymkowego odbyło się nabo-
żeństwo dziękczynne  za  dar Eu-
charystii i kapłaństwa oraz modlili-
śmy się o nowe i święte powołania 
kapłańskie, zakonne i misyjne. Na 
zakończenie  otrzymaliśmy błogo-
sławieństwo  relikwiami Świętego 
Jana Pawła II.

Dzień ósmy
Ósmy dzień przypadł w pierwszy 

piątek miesiąca.  Podczas Mszy 
Świętej ksiądz Grzegorz nawiązu-
jąc  do Ewangelii  poruszył  temat 
potrzeby  zaparcia  się  samego 
siebie i wzięcia krzyża aby podążać 
za  Jezusem,  szczególnie w  sytu-
acjach, gdzie nic nie idzie po naszej 
myśli.
W czasie nabożeństwa wynagra-

dzającego  ku  czci Najświętszego 
Serca  Pana  Jezusa  odbyła  się 
modlitwa przebłagalna za grzechy 
nasze i całego świata. Tego dnia na 
zakończenie  otrzymaliśmy błogo-
sławieństwo  relikwiami Świętego 
Ojca  Pio,  patrona  naszej  grupy 
pielgrzymkowej.
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Dzień dziewiąty
Tym  razem  spotkaliśmy  się w 

Kościele pw. Świętego Brata Alber-
ta Chmielowskiego w Świebodzi-
cach, który był ostatnim Kościołem 
stacyjnym  naszej  diecezji. Mszy 
świętej  przewodniczył  ksiądz  bi-
skup  Ignacy Dec, który  tego dnia 
wygłosił dla nas także homilię. W 
ramach spotkania pielgrzymkowe-
go odbyło się nabożeństwo ku czci 
Matki Bożej zakończone modlitwą 
różańcową i Apelem Jasnogórskim. 
W tym czasie w naszej parafii wraz 
z księdzem Damianem modliliśmy 
się  za  chorych  i  cierpiących;  za 
opiekujących  się  nimi  oraz  o  za-

przestanie rozprzestrzeniania się i 
ustanie epidemii koronawirusa.

Dzień dziesiąty
Tego dnia pielgrzymi naszej die-

cezji,  po wielu  dniach wędrówki 
dotarli  na  Jasną Górę.  Jeszcze 
przed wejściem zostali  przywitani 
przez ogrom duchowych pielgrzy-
mów wszystkich grup, którzy sym-
bolicznym przejściem przez aleje w 
stronę wałów Jasnogórskich mogli 
poczuć  namiastkę  pieszego  piel-
grzymowania. Łącząc siły parafii z 
dekanatu Świebodzice, tego dnia u 
tronu Matki  Bożej  stanęło  ponad 
20 osób. Wspierając grupę 5 Świę-

tego  Ojca  Pio  pokłoniliśmy  się 
Maryi  odśpiewując  hymn  piel-
grzymkowy i dziękując przewodni-
kowi  księdzu Krzysztofowi Papie-
rzowi za niesienie przez te dni na-
szych  intencji.  O  godzinie  9:30 
zjednoczyliśmy  się  na  wspólnej 
Eucharystii,  której  przewodniczył 
pasterz  naszej  diecezji  ksiądz bi-
skup Marek Mendyk. Kończąc czas 
duchowego  pielgrzymowania  w 
naszej parafii, po wieczornej Mszy 
Świętej  odbyło  się  nabożeństwo 
dziękczynne  za XVII Pieszą Piel-
grzymkę Diecezji  Świdnickiej  na 
Jasną Górę  zakończone  uroczy-
stym  odśpiewaniem  hymnu  Te 
Deum.
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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…

król Fryderyk II, który wygłosił tu 
–  pełną  współczucia  i  smutku 
mowę do mieszkańców, w której 
obiecał daleko idącą pomoc w od-
budowie miasta, co potwierdzało 
królewskie zarządzenie o oszaco-
waniu strat i szybkiej odbudowie. 
W  rok  po  pożarze,  właściciele 
domów zostali zwolnieni z podat-
ków na okres 6  lat,  a  nieosiadli 
mieszkańcy,  na  okres  jednego 
roku.
Jak szybko przebiegała odbu-

dowa miasta, można się przeko-
nać  analizując  daty  oddania  do 
użytku  najważniejszych  budyn-
ków  w mieście.  I  tak:  kościół 
św. Mikołaja – 1810/1811 r., ko-
ściół ewangelicki (obecnie kościół 
św.  św. Piotra  i Pawła)  –  1776-
1779, ratusz miejski – 1779-1781. 
Niezależnie od ważności i potrze-
by wyżej wymienionych obiektów, 
pierwszy w Świebodzicach został 
odbudowany i uruchomiony bro-
war miejski,  bo  już  30 września 
1774  roku mieszkańcy Świebo-
dzic mogli się napić piwa ze swo-
jego browaru.

Małgorzata Grudzińska
Bibliografia:
Chronik der Stadt Freiburg i. Schl. 
Nach den Original=Quellen bearbietet 
von Johann Friedrich Ernst Würffel 
und Gustav Rieck. Tłumaczona przez 
Adama Rubnikowicza. Grafiki Jana 
Palichleba, korekta Maria Palichleb
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Bóg ŚWięTy i Bliski
Święty, Święty, Święty, Pan Bóg zastępów! – głosi-

my na każdej Mszy świętej, wyśpiewujemy w licznych 
pieśniach. Ten  hymn  chwały  jest  nam  tak  dobrze 
znany, że często nawet się nad nim nie zatrzymujemy. 
Pochylmy się dziś nad  tym, co głosi,  i zastanówmy 
się, co to znaczy, że Bóg jest święty?
„Sanctus”  (z  łacińskiego:  „święty”)  to  starożytny 

hymn, głęboko zakorzeniony w dziedzictwie żydow-
skich nabożeństw i stamtąd przejęty przez chrześci-
jańską tradycję. Wraz z naszymi żydowskim braćmi 
i siostrami wierzymy, że śpiewając go łączymy się ze 
wszystkimi  aniołami w niebie,  sławiącymi  świętość 
i  chwałę naszego Boga. Ale  „Sanctus”  jest  jeszcze 
starszy  niż  żydowskie  nabożeństwo  synagogalne, 
bowiem pochodzi z wizji proroka Izajasza, która mia-
ła miejsce w VIII wieku przed Chrystusem.
Pewnego dnia podczas modlitwy w świątyni Izajasz 

ujrzał coś, czego nigdy nie spodziewał się zobaczyć: 
wizję  samego Boga. W obłoku  kadzidlanego dymu 
zobaczył Pana na tronie chwały otoczonego aniołami, 
którzy wołali: „Święty, Święty, Święty jest Pan Zastę-
pów”. Cześć oddawana przez aniołów miała taką moc, 
że zadrżały fundamenty świątyni.
Ta wizja zmieniła życie Izajasza. Widząc „inność” 

Boga, Jego moc i majestat, oniemiał, a wobec Jego 
świętości poczuł się „zgubiony”. Uświadomił sobie, że 
jest  „mężem o nieczystych war  ludu o  nieczystych 
wargach”. Jednak ten święty Bóg okazał się również 
Bogiem miłosiernym. Posłał  serafina,  aby  oczyścił 
Izajasza z jego grzechów. Doświadczenie to było tak 
poruszające, że kiedy Bóg zapytał: „Kogo mam po-
słać?”, Izajasz z zapałem odpowiedział: „Oto ja, poślij 
mnie!”.
Wizja Izajasza odsłania nam wielką tajemnicę świę-

tego Boga, który chce wejść w relację z człowiekiem, 
chociaż jest on istotą grzeszną. To tajemnica święte-
go Boga, który oczyszcza swój lud z grzechu, aby i on 
mógł stać się święty, i posyła go do świata, aby głosił 
Jego  świętość wszystkim,  którzy  zechcą  słuchać. 
Zapraszamy zatem do podjęcia refleksji nad święto-
ścią. Najpierw przyjrzymy  się  temu, w  jaki  sposób 
definiuje świętość Pismo Święte, a następnie, w dru-
gim i trzecim artykule, oddamy głos papieżowi Fran-
ciszkowi,  który  ukaże  nam,  jak wygląda  świętość 
w dzisiejszych czasach.

Bóg JEsT ŚWięTy
Słowo  „święty”  jest  tłumaczeniem  hebrajskiego 

słowa „kadosz”, które oznacza „odcięty” lub „oddzie-
lony” od rzeczy użytku codziennego. Kiedy więc mó-
wimy, że Bóg jest święty, znaczy to, że jest On „od-
dzielony”, czyli inny od nas i od wszystkiego, co ist-

nieje. Tak  bardzo  przewyższa  nas  doskonałością, 
mocą i chwałą że godzien jest, aby oddawać Mu cześć 
i wywyższać Go ponad wszystko inne.
Przyznajmy, że nieczęsto zdarza nam się myśleć 

o świętości Boga, a kiedy już to czynimy, może nas to 
wprawić w zakłopotanie. Łatwiej nam myśleć o świę-
tych ludziach, o konkretnych kanonizo-wanych świę-
tych. Ale świętość Boga nieskończenie przewyższa 
nawet  największą  ludzką  świętość.  Jego  świętość 
wykracza poza nasze najwyższe standardy, ponieważ 
to On jest standardem.
W ciągu całej starotestamentowej historii Bóg ob-

jawiał  się  jako  święty.  Przemawiając  do Mojżesza 
z płonącego krzewu, polecił mu zdjąć sandały, ponie-
waż w Jego bliskości nawet ziemia była święta. Ludo-
wi Izraela nie wolno było dotykać góry, na której Bóg 
się objawiał, ze względu na Jego świętość. A twarz 
Mojżesza  po  spotkaniu  z Bogiem na  górze Synaj 
pałała takim blaskiem, że musiał ją zasłaniać, aby nie 
przerażać ludzi.
Miłość Boga jest święta – On pragnie dla swojego 

ludu jedynie dobra. Jego wierność jest święta – On 
nigdy swojego ludu nie porzuci. Nawet Jego wyroki 
są święte – wyrażają Jego pragnienie, by zachować, 
strzec i uzdrawiać lud. Bóg nie jest w stanie tolerować 
niczego, co poniża lub niszczy lud, który powołał do 
istnienia. A jednak ten święty i „inny” Bóg zdecydował 
się zstąpić na ziemię i żyć jako człowiek pośród ludzi. 
Jezus, będący „obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 
1,15), upodobnił się do nas, aby objawić nam świętość 
Boga i wskazać drogę do świętości.

JEZUs JEsT ŚWięTy
Świętość  Jezusa  jest  niepowtarzalna. Góra  za-

wdzięczała swoją świętość obecności Boga, podobnie 
jak blask na twarzy Mojżesza był jej odbiciem, nato-
miast  Jezus  jest  święty  sam z  siebie. On nie  tylko 
odzwierciedla świętość Boga, ale jest święty – Święty 
Boży.
Wielu  ludzi  nie  rozpoznało  świętości  Jezusa,  ale 

niektórzy  tak.  Jan Chrzciciel  wzbraniał  się  przed 
ochrzczeniem Jezusa, ponieważ wiedział, że nie jest 
godzien  rozwiązać Mu  rzemyka  u  sandałów,  a  co 
dopiero Go chrzcić. Nawet duchy nieczyste widziały 
świętość Jezusa. Przerażone Jego obecnością, ucie-
kały od Niego, wyznając, że jest „Świętym Bożym”.
Świętość Jezusa objawiała się we wszystkim, co 

czynił. Jego cuda i uzdrowienia, nauczanie i akty mi-
łosierdzia na każdym kroku ukazywały Jego boskość 
i  królowanie  nad  ludźmi. Na  górze Tabor  podczas 
przemienienia wielkość Jego majestatu odebrała nie-
mal mowę Piotrowi, Jakubowi i Janowi. I choć wielu 



„Głos św. Mikołaja”, nr 9(47), wrzesień 2020 7

Jego uczniów odeszło, to ci, którzy pozostali, uczyni-
li to ze względu na Jego świętość. „A myśmy  uwierzyli 
i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym” – wyznał Piotr.
Pierwsi wierzący, którzy rozpoznali świętość  Jezusa, 

uświadomili sobie coś jeszcze innego – swoją własną 
grzeszność. Po cudownym połowie ryb Piotr „przypadł 
Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo 
jestem człowiek grzeszny»”. I podobnie jak w przypad-
ku Izajasza, Jezus w najmniejszym stopniu nie zraził 
się  grzesznością  Piotra. Ukoił  natomiast  jego  lęki 
i oznajmił mu, że odtąd będzie łowił ludzi. A Piotr, jak 
kiedyś Izajasz, pozostawił wszystko i poszedł za Nim.
Jednak najpełniej Jezus ukazał swoją świętość, gdy 

oddał  za  nas  swoje  życie.  „Za  nich  Ja  poświęcam 
w ofierze samego siebie” – powiedział w noc przed 
swoją śmiercią. Tak bardzo pragnął, abyśmy byli świę-
ci,  że  nie  zawahał  się  przed  niczym,  nawet  przed 
oddaniem własnego życia.

JEZUs DZiŚ CZyNi NAs ŚWięTyMi
Od czasów Mojżesza aż po dziś dzień Bóg wzywa 

swój lud – czyli nas wszystkich – do świętości. Wybrał 
nas spośród innych i zawarł z nami przymierze, aby-
śmy stali się błogosławieństwem dla otaczającego nas 
świata. Kiedyś Boża  obecność  rozświetliła  oblicze 
Mojżesza, dziś nadaje ona autentyczną godność i świę-
tość nam wszystkim, którzy należymy do Jego ludu.
Jednak to, czy przyjmiemy Boże wezwanie do świę-

tości, zależy od nas. Każdy z nas potrzebuje usłyszeć 
skierowane do siebie słowo Boga: „Bądźcie świętymi, 
bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”. Może uważasz, 
że świętość jest dla ciebie zbyt trudna do osiągnięcia. 
I masz absolutną rację! Ale w Chrystusie Jezusie Bóg 
może  cię  uświęcić.  Zresztą  dokładnie  po  to  Jezus 
przyszedł na ziemię.
List do Hebrajczyków mówi nam, że śmierć Jezusa 

na krzyżu ma moc obmyć nas z grzechów, oczyścić 
nasze sumienia i uczynić nas świętymi. Wiemy jednak, 
że nie dzieje się to automatycznie. To prawda, że przez 
chrzest zostaliśmy oczyszczeni z grzechu pierworod-
nego, a świętość Jezusa stała się naszą świętością. 
Od nas jednak zależy, czy zdecydujemy się prowadzić 
święte życie w wierze.

UŚWięCANi PRZEZ DUCHA
Jezus wie,  jak  trudne  jest  dla  nas wezwanie  do 

świętości. Grzech zawsze jest atrakcyjny i ma potęż-
ną moc przyciągania, a szatan posługując się kłam-
stwem wmawia nam,  że  zło  nie  jest  złem. Dlatego 
właśnie Jezus posłał do naszych serc Ducha  Świętego.
Dzięki Duchowi możemy znaleźć w sobie moc do 

mówienia  „nie” grzechowi, a  „tak” Bogu. Dzięki Du-
chowi możemy słyszeć głos Boga i doświadczać Jego 
obecności. A co najważniejsze, Duch daje nam głę-
bokie  przekonanie,  że  jesteśmy  synami  i  córkami 
Boga. Pomyśl tylko – możesz wejść w jeszcze bliższą 
relację z Bogiem niż nawet Mojżesz i Izajasz! Jesteś 
Jego dzieckiem. On napełnia  cię  swoją  świętością 
i miłością. A to znaczy, że możesz nieustannie pić ze 
źródła Jego łaski.
Przykładem współpracy z Duchem Świętym i wzra-

stania w świętości są dla nas pierwsi chrześcijanie. 
Zdawali oni sobie sprawę, że nie są doskonali. Po-
dobnie jak my, mieli swoje wady i słabości. Pozwolili 
się  jednak  przemienić.  Duch Święty  dał  im  nową 
tożsamość i nową zdolność do świętości, aby dzień 
po dniu podejmowali wysiłek stawania się coraz bar-
dziej  „królewskim kapłań-stwem, narodem świętym, 
ludem Bogu  na własność  przeznaczonym”.  Jak  to 
czynili? Trwając „w nauce Apostołów i we wspólnocie, 
w łamaniu chleba i w modlitwie”.
spotykając się z Jezusem w Eucharystii, szukając 

obecności Boga na modlitwie i trwając we wspólnocie 
poprzez wzajemną miłość. Papież Franciszek w ad-
hortacji „Gaudete et exsultate” pisze właśnie o tym – 
o powołaniu do świętości we współczesnym świecie 
i o tym, jak w naszej codzienności możemy realizować 
to powołanie. Chcemy się wczytać w jego słowa i prze-
analizować je w kolejnych dwóch artykułach.
Łaciński tytuł adhortacji oznacza dosłownie: „Ciesz-

cie się i radujcie”. Te słowa zawarte w Ewangelii wg 
św. Mateusza wypowiada Jezus do  ludzi, którzy są 
prześladowani lub poniżani ze względu na Jego oso-
bę i naukę. Pan oczekuje od nas, że powierzymy Mu 
wszystko, a w zamian oferuje życie prawdziwe i szczę-
ście, dla którego zostaliśmy stworzeni. Chce, abyśmy 
byli świętymi i oczekuje, że nie zadowolimy się życiem.

Dożynki Diecezjalne
Na niedzielę 13 iX w sanktuarium Matki Bożej królowej Rodzin w Wambie-
rzycach zaplanowane są Dożynki Diecezjalne. Msza św. dziękczynna spra-
wowana będzie o godz. 11.00 na placu koronacyjnym (za bazyliką). księży 
dziekanów prosimy o delegowanie przedstawicieli dekanatu z okoliczno-
ściowym wieńcem dożynkowym. Prosimy o zgłoszenia delegacji do 7 iX.
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Niedziela, 6 września
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus patrząc na różne niedociągnięcia swoich sióstr w Karmelu myślała czasem, 

że gdyby mogła zwrócić im uwagę, przyniosłoby jej to dużą ulgę. Jej perspektywa zmieniła się jednak całko-
wicie, gdy powierzono jej opiekę nad nowicjuszkami. „Teraz, kiedy zobaczę, że któraś z sióstr czyni coś, co 
wydaje mi się niedoskonałe, mówię sobie z uczuciem ulgi: Co za szczęście, że to nie nowicjuszka; nie mam 
obowiązku jej upominać” – wyznała przełożonej.
Jednak upomnienia, które tak wiele Teresę kosztowały, odnosiły skutek. Nowicjuszki mówiły, że chociaż jest 

dla nich surowa, to jednak paradoksalnie chcą chodzić do niej na rozmowy i jej słuchać. Instynktownie wyczu-
wały, że ich młoda mistrzyni ma rację. Było w niej coś, co je pociągało, nawet gdy mówiła im rzeczy przykre.
Sekret Teresy był banalnie prosty – kochała swoje nowicjuszki. Jej upomnienia nie były odreagowywaniem 

własnej frustracji i złości, budowaniem własnej pozycji, szukaniem siebie. Teresie zależało na Bogu i na mło-
dych siostrach, które prowadziła. A one to czuły.
Także wielu z nas odpowiada za innych – własne dzieci, wnuki, uczniów, pracowników, studentów – których 

ma obowiązek upominać. Nie jest to obowiązek miły. Często łatwiej jest machnąć ręką pogłaskać po głowie, 
przymknąć oko i mieć święty spokój. Jednak dzisiejsze słowo mocno przypomina nam o naszej odpowiedzial-
ności przed Bogiem. Nie zbawiamy się sami. Od naszych decyzji może zależeć zbawienie innych.
Jak jednak pokazuje przykład św. Teresy, ważny jest także sposób, w jaki upominamy innych. Upomnienie 

nie ma być aktem przemocy i potępienia, ale motywowaniem, mobilizowaniem do większego wysiłku, wydo-
bywaniem dobra ukrytego w człowieku. Prawda powiedziana bez miłości może zabić – ale powiedziana z mi-
łością ma szansę trafić do drugiego człowieka i stać się prawdą która wyzwala.
„Panie Jezu, naucz mnie upominać innych z miłością.”

Uczmy się od świętych
Nawet jeśli wydaje się to oczywi-

ste,  pamiętajmy,  że  elementem 
świętości  jest  stała  otwartość  na 
transcendencję, wyrażająca się w 
modlitwie  i  adoracji.  Święty  jest 
osobą o duchu modlitewnym, po-
trzebującą komunikacji z Bogiem. 
To człowiek, który nie wytrzymuje 
przytłoczenia w zamkniętej imma-
nencji tego świata, a pośród swych 
wysiłków  i  dawania  siebie  innym, 
tęskni za Bogiem, wykracza poza 
swoje ograniczenia, oddając chwa-
łę Bogu, oraz poszerza swoje gra-
nice  w  kontem-placji  Pana.  Nie 
wierzę w  świętość  bez modlitwy, 
nawet jeśli niekoniecznie jest ona 
długa lub towarzyszą jej intensyw-
ne uczucia.
Św.  Jan  od Krzyża  zalecał,  by 

„starać się chodzić zawsze w obec-
ności Boga,  rzeczywistej  lub wy-
obrażeniowej  albo  jednoczącej, 
stosownie do uczynków, które się 
spełnia”. W gruncie rzeczy to pra-
gnienie Boga nie może nie przeja-
wiać  się w pewien  sposób w na-
szym życiu codziennym: „Staraj się 
trwać zawsze w modlitwie i pośród 
zajęć fizycznych nie zaniedbuj jej. 

Czy  jesz,  czy  pijesz,  czy  rozma-
wiasz, czy obcujesz ze świeckimi, 
czy cokolwiek innego czynisz, sta-
raj się tak postępować, by pragnąć 
Boga i kierować do Niego uczucia 
swego serca”.
Aby jednak było to możliwe, ko-

nieczne  jest  również poświęcenie 
pewnego czasu tylko Bogu, w sa-
motności z Nim. Dla św. Teresy z 
Avili modlitwa „nie  jest niczym  in-
nym, jak nawiązywaniem przyjaźni, 
podejmując wielokrotnie nawiązy-
wanie  jej  sam  na  sam  z Tym,  o 
którym wiemy, że nas miłuje”.
Chciałbym podkreślić, że nie jest 

ona zarezerwowana tylko dla nie-
licznych  uprzywilejowanych,  ale 
dostępna dla wszystkich, ponieważ 
„wszyscy  potrzebujemy  tego mil-
czenia przenikniętego obecnością 
adorowanego Boga”. Ufna modli-
twa  jest odpowiedzią serca, które 
otwiera się na Boga w relacji sam 
na sam, kiedy uciszane są wszyst-
kie głosy, aby słuchać  łagodnego 
głosu Pana, roz-brzmiewającego w 
milczeniu.
W takim milczeniu można rozpo-

znać, w świetle Ducha, drogi świę-

tości, które proponuje nam Pan. W 
przeciwnym razie wszystkie nasze 
decyzje mogłyby być tylko „dekora-
cjami”,  które  zamiast wywyższać 
Ewangelię w naszym życiu, zakry-
ją  ją  lub przytłumią. Dla  każdego 
ucznia niezbędne jest przebywanie 
z Mistrzem, słuchanie Go, uczenie 
się od Niego, uczenie się nieustan-
ne.  Jeśli  nie  słuchamy, wszystkie 
nasze  słowa nie  będą niczym  in-
nym jak tylko zgiełkiem, który nicze-
mu nie służy.

W MilCZENiU
Pamiętajmy, że „to kontemplowa-

nie  oblicza  Jezusa,  który  umarł  i 
zmartwychwstał,  składa na  nowo 
nasze człowieczeństwo, również z 
tego  rozbitego  przez  trudy  życia 
albo naznaczonego przez grzech. 
Nie powinniśmy przyzwyczajać się 
do potęgi oblicza Chrystusa”. Za-
tem odważę  się  zapytać:  czy  są 
chwile, kiedy stajesz w Jego obec-
ności  w milczeniu,  pozostajesz 
z Nim bez pośpiechu i pozwalasz, 
by na ciebie patrzył? Czy pozwa-
lasz, by Jego ogień rozpalał twoje 
serce?
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Jeśli nie pozwolisz, aby On pod-
trzymywał  w  twym  sercu  ciepło 
miłości  i czułości,  to nie będziesz 
miał owego ognia, a zatem  jakże 
będziesz mógł  rozpalać  serca  in-
nych twoim świadectwem i słowa-
mi? A jeśli przed obliczem Chrystu-
sa nadal nie potrafisz dać się wy-
leczyć  i  przemienić,  to wówczas 
przeniknij do wnętrza Pana, wejdź 
w Jego rany, ponieważ tam ma swe 
mieszkanie Boże miłosierdzie.
Pragnę  jednak, abyśmy nie  ro-

zumieli modlitewnego milczenia 
jako ucieczki, negującej otaczający 
nas  świat.  „Rosyjski  pielgrzym”, 
który modlił się nieustannie, mówił, 
że modlitwa nie od-dzielała go od 
rzeczywistości  zewnętrznej:  „Gdy 
zdarzyło mi się spotkać kogoś, to 
wszyscy bez wyjątku wydawali mi 
się tak mili jak moi najbliżsi [...] Nie 
tylko bowiem czułem  ją  [rozkosz] 
we wnętrzu mojej duszy, ale wszyst-
ko to, co było zewnętrzne, ukazy-
wało mi się w zachwycającej posta-
ci” (z „Opowieści pielgrzyma”).

W PAMięCi
Również historia nie zanika. Mo-

dlitwa, właśnie dlatego, że karmi się 
Bożym darem, który objawia się w 
naszym życiu, zawsze powinna być 
ubogacona  pamięcią.  Pamięć  o 
Bożych  dziełach  leży  u  podstaw 
doświadczenia przymierza między 
Bogiem  a  jego  ludem.  Jeśli  Bóg 
zechciał wejść w dzieje, to modlitwa 
utkana  jest  wspomnieniami.  Nie 
tylko pamięcią o objawionym Sło-
wie, ale także o naszym własnym 
życiu, życiu innych osób, o tym, co 
Pan uczynił w swoim Kościele.
Jest  to  wdzięczna  pamięć,  o 

której mówi  także  św.  Ignacy  z 
Loyoli w swojej  „Kontemplacji po-
mocnej  do  uzyskania  miłości”, 
prosząc nas, abyśmy przypomnie-
li sobie wszystkie dobro-dziejstwa, 
jakie otrzymaliśmy od Pana. Kiedy 
się modlisz, przypatrz się własnej 
historii, a w niej odnajdziesz wiele 
miłosierdzia. Jednocześnie umocni 
to  twoją  świadomość,  że  Pan  o 
tobie  pamięta  i  nigdy  o  tobie  nie 
zapomina. Dlatego warto poprosić 
Go,  aby  rzucił  światło  nawet  na 

drobne  szczegóły  twojego  życia, 
które Jemu nie umykają.

W BŁAgANiU
Błaganie  jest  wyrazem  serca 

ufającego Bogu, które wie, że nie 
da rady o własnych siłach. W życiu 
wiernego ludu Bożego znajdujemy 
wiele błagań pełnych wiary, czuło-
ści i głębokiego zaufania. Nie ujmu-
jemy wartości modlitwie proszącej, 
która wiele  razy  rozjaśnia  nasze 
serca i pomaga nam iść naprzód, 
z nadzieją podejmując walkę. Bła-
ganie wstawiennicze ma szczegól-
ną wartość,  ponieważ  jest  aktem 
zaufania Bogu,  a  zarazem wyra-
zem miłości bliźniego.
Niektórzy, z powodu uprzedzeń 

spirytualistycznych, są przekonani, 
że modlitwa  powinna  być  czystą 
kontemplacją  Boga,  bez  rozpro-
szeń,  tak  jakby  imiona  i  twarze 
braci  były  zakłóceniami,  których 
należy unikać. Przeciwnie, prawdą 
jest,  że modlitwa  będzie  bardziej 
podobała się Bogu i będzie bardziej 
uświęcająca,  jeśli w niej, poprzez 
wstawiennictwo,  staramy  się  żyć 
podwójnym  przykazaniem,  jakie 
przekazał nam Jezus.
Wstawiennictwo  jest  wyrazem 

naszego  braterskiego  zaangażo-
wania wobec bliźnich, jeśli potrafi-
my włączyć w nie życie innych, ich 
najbardziej wstrząsające  lęki  i  ich 
najpiękniejsze marzenia. O tym, kto 
wielkodusznie poświęca się wsta-
wiennictwu,  można  powiedzieć 
słowami Biblii:  „To  jest  przyjaciel 
naszych braci, który wiele modli się 
za naród”.

W sŁOWiE i UWiElBiENiU
Jeśli  naprawdę  twierdzimy,  że 

Bóg istnieje, to nie możemy Go nie 
adorować,  czasami w milczeniu 
pełnym podziwu,  lub opiewać Go 
w świątecznym uwielbieniu. W ten 
sposób wyrażamy to, co przeżywał 
bł. Karol de Foucauld, kiedy powie-
dział:  „Gdy  tylko  uwierzyłem,  że 
Bóg  istnieje,  zrozumiałem, że nie 
mogę żyć inaczej jak tylko dla Nie-
go”. Także w życiu pielgrzymujące-
go ludu jest wiele prostych gestów 
czystej adoracji, na przykład, gdy 

„spojrzenie  pielgrzyma spoczywa 
na obrazie, który symbolizuje czu-
łość i bliskość Boga. Miłość zatrzy-
muje  się,  kontempluje  tajemnicę, 
smakuje ją w milczeniu”.
Modlitewne czytanie słowa Boże-

go, „słodszego niż miód” i „ostrzej-
szego niż wszelki miecz obosiecz-
ny”, pozwala nam trwać na słucha-
niu Nauczyciela, aby był On pochod-
nią dla naszych stóp, światłem na 
naszej  ścieżce.  Jak  przypomnieli 
nam biskupi indyjscy, „przywiązanie 
do słowa Bożego nie jest tylko jed-
nym z wielu nabożeństw, pięknych, 
ale  trochę dowolnych. Należy  do 
serca i do samej tożsamości życia 
chrześcijańskiego. Słowo ma przy-
rodzoną moc, by przemieniać  życie”.
Spotkanie z Jezusem w Piśmie 

Świętym prowadzi nas do Eucha-
rystii, w której to samo słowo osią-
ga swoją największą skuteczność, 
ponieważ jest ona realną obecno-
ścią  żywego Słowa. Tam  jedyny 
Absolut otrzymuje najwspanialsze 
uwielbienie,  jakie można  Jemu 
oddać na tym świecie, ponieważ to 
Chrystus ofiaruje samego Siebie. A 
kiedy przyjmujemy Go w Komunii 
św., odnawiamy nasze przymierze 
z Nim  i  pozwalamy Mu na  coraz 
pełniejsze wypełnianie Jego prze-
mieniającego działania.

ZDROWAŚ MARyJO...
Pragnę, aby Maryja zwieńczyła 

te refleksje, ponieważ, jak nikt inny, 
żyła Ona Błogosławieństwami Je-
zusa. To Ona drżała  z  radości w 
obecności  Boga,  zachowywała 
wszystko w swoim sercu i pozwoli-
ła, aby Jej duszę przeniknął miecz. 
Ona  jest Świętą pośród świętych, 
najbardziej błogosławioną, Tą, któ-
ra nam ukazuje drogę świętości  i 
nam  towarzyszy.  Nie  godzi  się, 
byśmy po upadku pozostawali na 
ziemi i niekiedy bierze nas w ramio-
na, nie osądzając. Rozmowa z Nią 
nas pociesza, uwalnia i uświęca.
Matka nie potrzebuje wielu słów, 

nie potrzebuje, byśmy zbytnio się 
wysilali,  żeby wyjaśnić,  co  się  z 
nami dzieje. Wystarczy ponownie i 
ponownie szeptać:  „Zdrowaś Ma-
ryjo...”.
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Kącik Misyjny 
Wiadomości ze Świata  

 

Czas coronavirusa nie sprzyja misjom. Od wielu miesięcy placówki misyjne na całym świecie 
są zamknięte. Szczególnie dało się to we znaki w czasie miesięcy wakacyjnych, gdzie wielu młodych 
ludzi pomagało misjonarzom w prowadzeniu obozów wakacyjnych dla dzieci czy remontowaniu 
placówek. Misjonarze pracujący za granicą co kilka lat przyjeżdżają na miesiąc lub dwa do kraju, w 
ramach odpoczynku.  Dzielą się wówczas świadectwem swojej pracy, wykonują niezbędne badania i 
odwiedzają najbliższych. Przez to, co wstrząsnęło światem w styczniu br. wielu z nich po przyjeździe 
do Polski nie mogło powrócić do swoich parafian, zostali uwięzieni w kraju. Jednym z takich 
misjonarzy był ks. Artur Bartol SDB, który obecnie pracuje w Ebolowa w Kamerunie.  

 

AFRYKA 

Kamerun – kraj położony w zachodniej Afryce. Ksiądz Artur 
Bartol SDB posługuje wśród tamtejszych mieszkańców od 
wielu lat. Wcześniej pracował m.in. w Czadzie, gdzie dzięki 
jego staraniom udało się wybudować studnie dla 
mieszkańców wiosek.  

Obecnie jest proboszczem parafii w mieście Ebolowa w 
Kamerunie (160 km od stolicy – Jaunde). Pełni jeszcze 
kilka ważnych funkcji tj. kapelan więzienny czy dyrektor 
szkoły. W Ebolowa parafia ciągnie się trzydzieści 
kilometrów wzdłuż ulicy, a oprócz księdza Artura jest tam 
jeszcze siedmiu współbraci i dziesięciu prenowicjuszy. W 

funkcjonującej tam szkole zawodowej (połączonej z technikum) znajduje się 380 
uczniów, a także 114 pracowników. Przy szkole znajduje się oratorium, centrum 
młodzieżowe, a nawet radio.  

Po kilku miesiącach uwięzienia w 
Polsce (przyp. COVID-19) pod 
koniec lipca powrócił on do swoich 
owieczek. Mimo jego nieobecności 
mieszkańcy się nie poddali i jak 
sam pisze: „Nasza parafia aby się 
utrzymać ma również od niedawna 
własne pole. Teren który jeden z 
parafian nam dał w buszu. Jest to 
teren parafii gdzie wszyscy moi 
parafianie mają w nim udział. 
Obecnie uprawiamy: maniok, 
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kakao, banany, paprykę, wszystko rośnie jak na drożdżach, i jeszcze robimy 4 stawy 
hodowlane oczywiście na ryby.”  

Azja 

Mongolia – tu przez COVID–19 misjonarze 
również nie mogli powrócić do swojej pracy 
misyjnej. Jednym z takich misjonarzy jest 
ksiądz Andy Nguyen SDB (na zdj. po lewej), 
który jadąc na urlop do swojego rodzinnego 
Wietnamu nie wiedział, że szybko stamtąd nie 
powróci. Niestety kraj ten wciąż jest 
zamknięty dla chcących przybyć do niego ludzi 
a mieszkańcy Mongolii nie mają możliwości 
opuszczenia jej terytorium.  

 

W Mongolii posługuje polski brat 
Krzysztof Gniazdowski SDB (na zdj. po 
prawej), który 22 sierpnia będzie 
obchodził srebrny jubileusz ślubów 
zakonnych i serdecznie zaprasza 
wszystkich do wspólnej modlitwy w 
tej intencji. Dla zainteresowanych 
osób: transmisja Mszy Świętej online 
za pośrednictwem youtube.com 
wyszukując kanał dbmongolia, godz. 
16:00 czasu pl.  

 
 

EUROPA 

Białoruś – wszyscy doskonale wiemy jak ciężko jest 
sprawić aby polityka i Kościół szły obok siebie a nie 
przeciwko sobie. W ostatnich wydarzeniach jakie 
niedawno miały miejsce na Białorusi wydawać by się 
mogło, że modlitwy o pokój i jedność narodu będą 
priorytetem. Nic jednak bardziej mylnego.  
„Naród białoruski, czując się oszukanym, poniżonym i 
pobitym przez swoje własne władze, bardziej 
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Niedziela, 13 września
Urazy. Znamy je wszyscy. Każdy z nas w jakimś momencie życia został skrzywdzony przez przyjacie-

la, bliską osobę z  rodziny, szefa czy współpracownika. Czuliśmy się zranieni, wzbierał w nas gniew, 
postrzegaliśmy siebie jako ofiarę. Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam jednak, że to nie jest zdrowa 
reakcja.
Pisząc te słowa ponad dwa tysiące lat temu Syrach pojął coś, co dopiero zaczynają odkrywać współ-

cześni psycholodzy – brak przebaczenia odbija się na naszym zdrowiu fizycznym i psy-chicznym. Może 
podwyższyć ciśnienie krwi, spowodować bezsenność, osłabić system odpornościowy. Rodzi nieufność 
w stosunku do innych i wzmacnia negatywne wzorce myślenia o życiu. Dlaczego więc mamy, jak mówi 
Syrach, uparcie „trzymać się” tego, co nas niszczy? Jedynie przebaczenie może wybawić nas z tej nie-
woli.
Decydując się na przebaczenie, nawet gdy winowajca o nie wcale nie prosi, wychodzimy z roli ofiary. 

Pokonujemy nagromadzone w nas rozgoryczenie, żal i złe emocje. A przede wszystkim otwieramy się 
na Boże uzdrowienie.
Bóg wie o wszystkim, przez co przeszliśmy, o tym, jak zostaliśmy zranieni i jak my raniliśmy innych. 

Przebacza nam nasze winy jak dobry król z dzisiejszej Ewangelii. Jeśli pozwolimy, by Jego przebaczenie 
skruszyło nasze serca, przebijając się przez poczucie winy, wstyd i smutek z powodu bólu, jaki zadaliśmy 
innym, znajdziemy łaskę do podobnego traktowania tych, którzy zawinili przeciwko nam.
Jeśli zmagasz się z urazą z powodu doznanej krzywdy, powierz ją Bogu na modlitwie. Proś Go, aby 

pomógł ci zaprzestać „trzymania się” gniewu, nawet jeśli wydaje ci się on usprawiedliwiony. Przebacz 
temu, kto cię skrzywdził, nawet jeśli nie może jeszcze dojść między wami do pojednania. Niech ten akt 
przebaczenia przyniesie ci pokój i pomoże iść dalej przez życie.
„Ojcze, pomóż mi wyrzec się złości i gniewu. Nie chcę odmawiać nikomu miłosierdzia. Naucz mnie 

przebaczać.”

interesuje ocena moralna, ocena tego, co zdarzyło się w jego kraju, szczególnie ze strony 
tych, którzy wydawać by się mogło, zostali powołani do tego, aby w pierwszej kolejności 
kierować się głosem sumienia.” 

Dlatego kilkuset prawosławnych z 
Lidy, podpisało list otwarty do 
metropolity Rosyjskiego Kościoła 
Prawosławnego Pawła: 
„Brutalność (…) w stosunku do 
pokojowo nastawionych 
mieszkańców nie mieści się w 
głowie żadnego człowieka, 
niezależnie od jego wyznania wiary. 
W imię najbardziej świętego – życia 
ludzkiego – prosimy Waszą 
Eminencję o obronę i podjęcie działań mających na celu zatrzymanie przelewu krwi i 
przywrócenie pokoju i sprawiedliwości na naszej ziemi.” – niestety list ten pozostał bez 
odpowiedzi.  

Módlmy się o jedność w krajach dotkniętych konfliktami wewnętrznymi, aby ziemia, którą 
Pan Bóg kazał czynić sobie poddaną (por. Rdz 1, 28),  

była miejscem pokoju a nie przelanej krwi. 
 

 

Źródła: swm.pl, misyjne.pl 
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PIELGRZYMKA WYCHOWANKÓW DPS DLA DZIECI 
W ŚWIEBODZICACH DO SANKTUARIUM BOŻEGO 

MIŁOSIERDZIA W KRAKOWIE-ŁAGIEWNIKACH
W miesiącu sierpniu w całej naszej Ojczyźnie bar-

dzo dużo  ludzi pielgrzymuje. Najczęściej są to piel-
grzymki piesze do Jasnogórskiej Matki Bożej w Czę-
stochowie. Często  też  do Matki  Bożej w  Licheniu, 
w Bardzie, w Wambierzycach, w Gietrzwałdzie itd.
Wychowankowie z Domu Pomocy Społecznej dla 

Dzieci w Świebodzicach – prowadzonym przez Siostry 

Szkolne de Notre Dame, mieli w tym roku bardzo duże 
pragnienie,  aby  pojechać w  ramach  jednodniowej 
pielgrzymki  do  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
w Łagiewnikach. Chłopcy od początku pandemii, któ-
ra  opanowała  świat  codziennie  o  godzinie  15.00 
spotykają się w kaplicy DPS na wspólnej modlitwie do 
Bożego Miłosierdzia prosząc poprzez koronkę, którą 

Pan Jezus nauczył św. Siostrę Faustynę, 
o dar zdrowia dla siebie, pań opiekunek, 
sióstr, lekarzy, pielęgniarek... aby ustała 
ta niebezpieczna choroba.
Gorliwi  i odważni chłopcy wraz z kie-

rowcą  oraz  siostrą Czesławą  i  siostrą 
Julią  – wyruszyli  busem na  szlak  piel-
grzymkowy w  dniach:  jedna  grupa  10 
sierpnia,  druga  grupa  14  sierpnia  br. 
Wszyscy zgodnie z zaleceniami sanitar-
nymi nosili maseczki, dezynfekowali ręce, 
a posiłek spożyli częściowo w samocho-
dzie a częściowo na łonie przyrody. Nasi 
Podopieczni byli bardzo przejęci a zara-
zem bardzo gorliwi podczas całego wy-
jazdu. W Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia uczestniczyliśmy we Mszy św., którą 
odprawiał ks. neoprezbiter z diecezji  le-
gnickiej oraz kapłani z diecezji wrocław-
skiej.  Byliśmy  również  o  godz.  15.00 
w kościele, gdzie znajdują się relikwie św. 
Siostry Faustyny Kowalskiej  i  tam wraz 
ze wszystkimi  pielgrzymami modliliśmy 
się koronką do Bożego Miłosierdzia. Po-
mimo  dużego  upału  i  długiej  podróży 
chłopcy  nic  nie  narzekali.  Byli  bardzo 
mężni,  zadowoleni  i wdzięczni  za  cało-
dniową pielgrzymkę. Mieli  świadomość, 
że jechali, aby prosić o Boże Miłosierdzie 
dla siebie, naszej Parafii, Ojczyzny i świa-
ta. JEZU UFAMY TOBIE – mówili często.
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strategiczna rola dziadków

Niedziela, 20 września
Wszyscy chyba zgodzimy się, że bywają chwile, w których po prostu nie jesteśmy w stanie zrozumieć, 

dlaczego Bóg nie patrzy na daną sytuację tak samo jak my. Dlaczego nie daje nam tej wymarzonej pra-
cy,  uzdrowienia,  o  które  się modlimy,  pojednania,  za  którym  tęsknimy? Panie,  naprawdę  tak byłoby 
najlepiej, więc zrób, o co cię proszę.
Wiemy jednak, że przynajmniej w tym życiu nie zrozumiemy do końca Bożych dróg. Górują one nad 

naszymi tak bardzo, „jak niebiosa górują nad ziemią”.
Doskonałą ilustrację tego stwierdzenia znajdujemy w dzisiejszej Ewangelii. Kto z nas zapłaciłby tyle 

samo robotnikowi, który przybył o świcie, co  temu, który zjawił się na godzinę przed końcem pracy? 
Jedynie Bóg jest tak hojny, by zatroszczyć się jednakowo o wszystkich, którzy do niego przyszli, nieza-
leżnie od tego, czy pojawili się za młodu czy też u kresu swego życia.
Ta ewangeliczna nowina powinna budzić w nas głęboką wdzięczność. Zobaczmy, jak Pan troszczył 

się o swój lud wybrany na przestrzeni wieków. Choć w wielu sytuacjach miałby pełne prawo go opuścić, 
nie czynił tego, nawet gdy Izrael Mu się sprzeniewierzał. Wystarczyło, żeby Izraelici zaczęli Go szukać, 
a już okazywał im miłosierdzie, „gdyż hojny jest w przebaczaniu”.
Co tydzień podczas Mszy świętej mamy przywilej oglądać miłosierdzie Boże w działaniu, kiedy zwy-

czajny chleb i wino zostają przemienione w Ciało i Krew Jezusa. Jak wspaniały jest Bóg, który tak bardzo 
nas umiłował, że obdarowuje nas nie tylko swoim miłosierdziem, ale daje samego siebie w Eucharystii! 
Jest to o wiele więcej niż moglibyśmy oczekiwać czy nawet sobie wyobrazić.
Tak, Boże drogi górują nad naszymi. On daje swoją miłosierną miłość bez miary, bez zapłaty, każdemu, 

kto do Niego przychodzi. Ranny ptaszek czy sowa, grzesznik czy święty – wszyscy bez wyjątku są mile 
widziani. Są ukochani i oczekiwani z tęsknotą. I oby drogi nas, którzy karmimy się Jezusem w Euchary-
stii, stawały się coraz bardziej podobne do Bożych dróg.
„Ojcze, wychwalam Cię za Twoje miłosierdzie, które nie ma granic!”

W  świecie  pełnym  niespodzianek  św.  Joachim 
i  św. Anna należą do  tych,  którzy mają  największe 
prawo powiedzieć: „I ty uważasz, że to było zaskocze-
nie? To lepiej posłuchaj!”. W gruncie rzeczy mogliby 
wymienić przynajmniej cztery wielkie niespodzianki, 
jakie ich spotkały. Zacznijmy jednak od kilku podsta-
wowych informacji. Historii św. Joachima i Anny, ro-
dziców Najświętszej Maryi Panny i dziadków Jezusa, 
nie znajdziemy w Biblii. Po raz pierwszy spotykamy 
ją w  tekście spisanym około 150  lat po narodzeniu 
Chrystusa, a zatytułowanym Protoewangelia Jakuba. 
Chociaż większość uczonych, w tym także św. Hiero-
nim  i  św. Tomasz  z Akwinu,  podaje w wątpliwość 
wartość historyczną tego dokumentu, zawarta w nim 
opowieść  o  Joachimie  i Annie  szybko  zawładnęła 
wyobraźnią wierzących  całego  chrześcijańskiego 
świata. Tekst okazał się tak drogi sercom chrze-ścijan, 
że bardzo szybko przetłumaczono go na wszystkie 
główne języki basenu Morza Śródziemnego. Z czasem 
historia Joachima i Anny dotarła wszędzie tam, gdzie 
była głoszona Ewangelia. Chętnie  też malowano  ją 
na obrazach i freskach zdobiących ściany świątyń.

CZTERy NiEsPODZiANki
Jak głosi Protoewangelia Jakuba, Joachim był za-

możnym  i wpływowym  człowiekiem w  Izraelu,  ale 

zarówno on sam, jak i jego żona Anna byli uważani 
za przeklętych, ponieważ nie mieli potomstwa. Wstyd 
i  odrzucenie wygnały  Joachima na pustynię,  gdzie 
modlił się i pościł przez czterdzieści dni. Pozostająca 
w domu Anna także modliła się i wołała do Pana.
Wtedy właśnie wydarzyła się pierwsza niespodzian-

ka. Annie ukazał się anioł. Jego widok już sam w sobie 
zawsze jest wstrząsem, ale jeszcze bardziej wstrzą-
sające było przesłanie, jakie przyniósł Annie: oto po-
cznie  ona dziecko,  o  którym będzie  się mówiło  na 
całym świecie. W tym samym czasie także Joachima 
nawiedził anioł z podobnym przesłaniem. Pełen rado-
ści powrócił do domu, aby złożyć dziękczynną ofiarę. 
Kiedy Anna usłyszała, że mąż powraca, wyszła mu 
na spotkanie do bramy miasta, podbiegła do niego 
i rzuciła mu się na szyję ze słowami: „Teraz wiem, że 
Pan wysłuchał moją modlitwę”. I rzeczywiście, Anna 
wkrótce odkryła, że jest w ciąży.
Joachim i Anna nie musieli długo czekać na drugą 

niespodziankę. Anioł zapowiedział im, że ich dziecko 
będzie nadzwyczajne i tak się stało! Rodzice szybko 
spostrzegli, że ich Córka, Maryja, jest kimś wyjątko-
wym. Tak czyste było Jej serce i tak bezinteresowne 
Jej uczynki, że stało się dla nich jasne, iż urodziła się 
bez grzechu pierworodnego. Było to dla nich nieustan-
nie zdumiewające.
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Trzecia niespodzianka? Ich Córka, będąc dziewicą 
urodziła długo wyczekiwanego Mesjasza Izraela!
I wreszcie czwarta niespodzianka, zdecydowanie 

największa ze wszystkich – odkrycie, że zostali rodzi-
cami Matki Bożej i dziadkami Syna Bożego! Musiał to 
być prawdziwy szok. Można niemal usłyszeć, jak wciąż 
na nowo stawiają to samo pytanie: „Jak to możliwe? 
Dlaczego my?”.
To właśnie tę czwartą niespodziankę celebruje co 

roku Kościół 26 lipca, czcząc Joachima i Annę jako 
patronów wszystkich dziadków.

POWOŁANi PRZEZ BOgA
Co więc mają nam do powiedzenia Joachim i Anna 

o powołaniu dziadka i babci? Jedną ważną lekcją jest 
to, że każdy dziadek i każda babcia są powołani przez 
Boga do przekazywania wiary swo-im wnukom. Jak 
wszyscy pobożni Żydzi ich czasów, ci święci małżon-
kowie znali nakaz Mojżesza: „Tylko się strzeż bardzo 
i  pilnuj  siebie,  byś  nie  zapomniał  o  tych  rzeczach, 
które widziały twe oczy, by z twego serca nie uszły po 
wszystkie dni twego życia, ale ucz ich swych synów 
i wnuków”.
Joachim i Anna zaczęli wypełniać swoją rolę dziad-

ków Jezusa  już wtedy, gdy zostali  rodzicami Maryi. 
Z  pewnością  opowiadali  swojej Córce niejeden  raz 
historię Jej narodzin, nie pomijając zapowiedzi anio-
łów. Być może właśnie dlatego Maryja z taką otwar-
tością przyjęła przesłanie,  które przekazał Jej anioł 
przy zwiastowaniu.
Całym swoim postępowaniem Joachim i Anna nie-

ustannie kształtowali w Maryi świadomość tego, co to 
znaczy należeć do ludu Izraela. Ich wiara wpływała 
na to, w co będą się ubierać i jak obcinać włosy, kiedy 
będą myć ręce i jakie błogosławieństwa wypowiadać 
w ciągu dnia – wszystkie dziedziny codziennego życia 
były bezpośrednio związane z ich relacją z Bogiem.

WiARA OsOBisTA i sPOŁECZNA
Wyobraź sobie wspólnotę wiary, w której urodziła 

się Maryja,  oraz  ów  klimat  rodzinny, w  którym  się 
wychowywała i przygotowywała do roli Matki Bożej.
Po pierwsze, co tydzień w Jej domu obchodzono 

szabat, fundament wiary i tradycji Izraela. Rozpoczy-
nał się on wieczorem. W świecie bez elektryczności 
ciemność  rozjaśniały  jedynie migoczą-ce  płomyki 
lampek  oliwnych.  Podczas  szabatu  odczytywano 
fragment Pisma Świętego  i  rozmawiano o  tym,  jak 
należy nim żyć. W dzieciństwie Maryja słyszała, jak 
rozprawiano  o  przyjściu Mesjasza,  jak  rozważano, 
kiedy  ono  nastąpi. Czy Mesjasz  będzie  kapłanem 
większym niż Aaron, prorokiem większym niż Mojżesz, 
a może królem większym niż Dawid?
Obok cotygodniowego szabatu, kalendarz Izraela 

wyznaczał też siedem głównych świąt, z których naj-

ważniejszym  była Pascha.  Jej  celebracja  również 
rozpoczynała się wieczorem. Wspomi-nano wówczas 
ze szczegółami historię wyjścia z Egiptu, a migoczące 
uśmiechy  i pałające oczy obecnych przywodziły na 
myśl słup ognia, który czuwał nad nimi i ich przejściem 
przez Morze Czerwone. Śpiewano,  tańczono,  roz-
brzmiewał  radosny  śmiech. Odmawiano  te  same 
modlitwy, które odmawiali przodkowie od ponad tysią-
ca lat.
Maryja zanurzona w tej kulturze uczyła się wiary, 

którą miała przekazać swojemu Synowi. Nie urodziła 
się ze znajomością historii Estery czy Judyty. Musiała 
nauczyć się modlitw, przykazań, Prawa, historii swo-
jego narodu, opowiadań i psalmów. Uczyła się usuwać 
z domu wszelki kwas na święto przaśników oraz po-
znawała  symboliczne  znaczenie  każdego pokarmu 
przygotowywanego na wieczerzę paschalną.
Ale Joachim i Anna wiedzieli, że wiara wynikająca 

z tradycji to jeszcze nie wszystko. Pragnęli przekazać 
Jej również swoją osobistą wiarę w Boga, i czynili to 
nie tylko słowami, lecz przede wszystkim swoim przy-
kładem.
Kiedy Joachim potrzebował wsparcia, idąc za przy-

kładem Mojżesza  i Eliasza modlił się  i pościł. Anna 
w modlitwie odwoływała się do przykładu Sary, która 
była dla niej wzorem wiary: „O Boże naszych ojców, 
pobłogosław mi i usłysz moją modlitwę, jak pobłogo-
sławiłeś łono Sary”. Oboje uczyli Maryję ufnego zwra-
cania się do Boga, który jest dobry, potężny i kocha-
jący – zwłaszcza wtedy, gdy pojawiają się trudności. 
Pokazywali Jej, że Bóg nie jest Bogiem dalekim. Jest 
blisko, słyszy nasze modlitwy – i działa!

sTRATEgiCZNA ROlA DZiADkóW
Wszystko,  co  czynili  Joachim  i Anna  dla Matyi, 

miało też wpływ na Jezusa. Maryja przekazała Mu to, 
co od nich otrzymała: wiarę, opowieści, zwyczaje. Oni 
sami wypełniali powierzoną im przez Boga rolę dziad-
ków Jezusa, wprawdzie nie tak bezpośrednią i istotną 
jak  rola Maryi,  ale  przecież  przez  swoje  osobiste 
świadectwo przyczyniali się do tworzenia rodzinnego 
klimatu wiary, w którym wy-chowywał się ich Wnuk.
To samo odnosi się do nas. Bóg w swoich poczy-

naniach zawsze kieruje się pewną strategią, i dotyczy 
to  również wnuków, których dał –  lub dopiero da – 
wielu  rodzicom. On  powierza wszystkim  babciom 
i dziadkom, tu i teraz, doniosłą rolę w przekazywaniu 
wiary potomstwu swoich dzieci. Jest to z pewnością 
jedno z najważniejszych zadań, jakie mają wypełniać 
przez resztę swego życia – a może nawet najważniej-
sze. Dziadkowie, którzy zamartwiacie się patrząc na 
szaleństwa współczesnego świata, przede wszystkim 
zacznijcie inaczej myśleć. Bardzo łatwo jest patrzeć 
na świat z rozpaczą, a nie z nadzieją. Ale Bóg powo-
łał wasze wnuki do życia właśnie w takich czasach. 



„Głos św. Mikołaja”, nr 9(47), wrzesień 202016

Niedziela, 27 września
Od upadku naszych pierwszych rodziców do dzisiejszych kłótni rodzinnych świat w kwestii relacji mię-

dzyludzkich często kieruje się jedną i tą samą zasadą za wszelką cenę staraj się o to, by twoje było na 
wierzchu. Walcz o siebie. Upieraj się przy swoim zdaniu, nawet  jeśli nie masz  racji. Nie  rezygnuj ze 
swoich praw. Jakże inna jest droga Pana! Weźmy na przykład dzisiejsze drugie czytanie. Św. Paweł pisze, 
że Jezus nie wymagał, abyśmy poddali się Jemu, ale sam stał się nam poddany. On, który jest Panem 
wszystkich, przyjął „postać sługi”, oddając siebie ludziom, dzień po dniu ich uzdrawiając i uwalniając. On, 
który jest mądrością Bożą cierpliwie ukazywał drogi przebaczenia i świętości. On, czysty i nieskażony 
grzechem, pochylał się, by obmywać brudne, zakurzone stopy. Wreszcie, w ostatnim akcie poddania, 
nie stawiał oporu, gdy Go wyszydzaliśmy, biliśmy i krzyżowaliśmy.
Nie dlatego, że był słaby, ale dlatego, że był mocny. Nie dlatego, że pogodził się z przegraną ale dla-

tego, że była to Jego droga do zwycięstwa. I Bóg przyznał Mu słuszność. Ponieważ Jezus przedłożył 
pokorę nad pychę i służbę nad przemoc, Bóg Ojciec wywyższył Go ponad wszystko jako Pana.
Jezus nie przyszedł po to, by zwyciężyć w dyskusji, ale by zdobyć nasze serca. Uniżając samego 

siebie pokazał, że Jego miłość jest realna, mocna i wieczna. A dziś prosi, byśmy naśladowali Jego przy-
kład. Abyśmy służyli innym, gdyż On sam przyszedł nie po to, aby Mu służono, lecz aby służyć. Prosi, 
abyśmy zdobywali serca ludzi, zamiast kruszyć ich wolę.
Nie jest to łatwe. Czasami oznacza troskliwą opiekę nad wymagającą teściową, współpracę z trudnym 

członkiem zespołu lub sprzątanie – po raz kolejny – pokoju nastoletniego dziecka. Nie masz też gwaran-
cji sukcesu. Nigdy nie wiesz do końca, czy uda ci się zdobyć serce drugiej osoby. Ale twoje postępowa-
nie będzie miłe Jezusowi, a to już samo w sobie jest nagrodą.
„Panie, naucz mnie być sługą według Serca Twego.”

Chce, aby zmieniały oblicze swojego pokolenia. Tak 
więc patrząc na świat nie poddawajcie się rozpaczy. 
Podnoście wzrok do nieba, aby tam odnajdywać na-
dzieję. Bóg posyła waszych wnuków i wnuczki  jako 
światło  rozjaśniające  ciemności. Możecie  pomóc 
w rozniecaniu i podtrzymywaniu ognia wiary w świecie, 
który rozpaczliwie jej potrzebuje.
Kiedy  już  zaczniecie myśleć  inaczej,  zacznijcie 

inaczej się modlić. Kiedy pytam babcie i dziadków, czy 
modlą się za swoje wnuki, prawie zawsze otrzymuję 
odpowiedź twierdzącą. Ale kiedy pytam: „jak?”, odpo-
wiedzią jest często zmieszany wyraz twarzy. Okazuje 
się, że dziadkowie poświęcają o wiele więcej czasu 
na zamartwianie się o swoje wnuki niż na modlitwę 
w ich intencji. Spróbujcie zastosować kilka prostych 
sposobów, które zmienią waszą modlitwę. Oto jeden 
z nich: wybierzcie jedną cnotę dla każdego z wnuków, 
wymieńcie tę cnotę i imię wnuka, a następnie odmów-
cie Ojcze nasz. To tak proste! Pamiętajcie, że modlitwa 
też wymaga określonej strategii!
I  wreszcie,  działajcie  strategicznie  przekazując 

wnukom wiarę. Jak? Zabierzcie któreś z wnucząt na 
ryby czy zakupy, kupcie lody i opowiedzcie im, jak po 
raz pierwszy doszliście do żywej wiary lub w jaki spo-
sób ona się pogłębiła. Wasza historia jest także czę-
ścią ich historii, podobnie jak historia Joachima i Anny 
była częścią historii Jezusa. Nie zapominajcie o tym, 
co widziały wasze oczy, ale „uczcie ich swych synów 
i wnuków”. Świat jest pełen niespodzianek i, niestety, 
nie wszystkie  są  przyjemne. Ale wy,  podobnie  jak 

Joachim i Anna, zostaliście powołani przez Boga, by 
być pełniącymi strategiczną rolę, mądrymi i radosny-
mi dziadkami, pomagającymi swoim wnukom odkryć 
Boga, który nigdy ich nie opuści w potrzebie.
Kiedy  już  zaczniecie myśleć  inaczej,  zacznijcie 

inaczej się modlić. Kiedy pytam babcie i dziadków, czy 
modlą się za swoje wnuki, prawie zawsze otrzymuję 
odpowiedź twierdzącą. Ale kiedy pytam: „jak?”, odpo-
wiedzią jest często zmieszany wyraz twarzy. Okazuje 
się, że dziadkowie poświęcają o wiele więcej czasu 
na zamartwianie się o swoje wnuki niż na modlitwę 
w ich intencji. Spróbujcie zastosować kilka prostych 
sposobów, które zmienią waszą modlitwę. Oto jeden 
z nich: wybierzcie jedną cnotę dla każdego z wnuków, 
wymieńcie tę cnotę i imię wnuka, a następnie odmów-
cie Ojcze nasz. To tak proste! Pamiętajcie, że modlitwa 
też wymaga określonej strategii!
I  wreszcie,  działajcie  strategicznie  przekazując 

wnukom wiarę. Jak? Zabierzcie któreś z wnucząt na 
ryby czy zakupy, kupcie lody i opowiedzcie im, jak po 
raz pierwszy doszliście do żywej wiary lub w jaki spo-
sób ona się pogłębiła. Wasza historia jest także czę-
ścią ich historii, podobnie jak historia Joachima i Anny 
była częścią historii Jezusa. Nie zapominajcie o tym, 
co widziały wasze oczy, ale „uczcie ich swych synów 
i wnuków”. Świat jest pełen niespodzianek i, niestety, 
nie wszystkie  są  przyjemne. Ale wy,  podobnie  jak 
Joachim i Anna, zostaliście powołani przez Boga, by 
być pełniącymi strategiczną rolę, mądrymi i radosny-
mi dziadkami, pomagającymi swoim wnukom.
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Polecam wszystkim książkę pt.: „Moc milczenia” kardynała 
Roberta Saraha.  „Moc milczenia”  jest poszukiwaniem Boga: 
Deus Absconditus, Boga ukrytego i także przemawiającego do 
nas ciszą i milczeniem, co nie oznacza Boga nieobecnego, ale 
Jego Istnienie. Bóg wychodzi z ciszy i do ciszy powraca.
Przywykliśmy dzisiaj do zgiełku i pośpiechu, tak jak przyzwy-

czailiśmy się do oddychania zanieczyszczonym powietrzem. 
Gdy jednak oderwiemy się od hałasu wokół nas i okiełznamy 
wewnętrzny zamęt, gdy przestaniemy lękać się ciszy, wówczas 
odetchniemy pełną piersią. Prawda i dobro nie krzyczą, czeka-
ją na odkrycie. Cisza zna pełnię sensu. Trzeba słuchać żeby 
usłyszeć.  Zamilknąć,  aby wybrać  słowo.  Zatrzymać  się,  by 
znaleźć kierunek. Milczenie jest obecnością. Jest ono niezbęd-
ne, by między Bogiem a człowiekiem zawiązała się więź bli-
skości. Jest również konieczne, by stworzyć głębokie relacje 
międzyludzkie, a także nie stracić kontaktu z samym sobą.
Do niezwykłej rozmowy o milczeniu autorzy zaprosili gene-

rała Zakonu Kartuzów, od czterdziestu lat żyjącego w wielkiej 
ciszy kontemplacji.
Po lekturze tej książki przepracujesz cnotę pokory. Tak bardzo 

ważną i istotną w życiu duchowym.
Jednym słowem, Bóg albo nic. Ponieważ Bóg nam wystarczy.

Elwira Kirklo-Rusek

książki WARTE PRZECZyTANiA

PRZETWORy OWOCOWE W ZAskAkUJąCyCH POŁąCZENiACH
Michałowa poleca

1. DżEM BRZOskWiNiOWy Z MigDAAMi 
(porcja na 4 słoików po 200 ml)
Składniki:
1 kg brzoskwiń,
0,5 kg cukru,
2 limonki,
80 g posiekanych migdałów,
1 łyżka masła

Przygotowanie:
Umyte i wysuszone brzoskwinie pokroić w kostkę. 
Włożyć  do  garnka  z  grubym dnem,  dodać  cukier 
i stale mieszając gotować na małym ogniu, aż staną 
się szkliste, Usuwać szumy. Do garnuszka wlać sok 
z  limonek,  dodać posiekane migdały,  zagotować, 
a  następnie  dodać masło.  Przelać  do  brzoskwiń 
i ponownie zagotować. Gorący dżem przełożyć do 
słoików i dokładnie zakręcić.

2. MARMOlADA MORElOWA Z BANANAMi 
(porcja na 3 słoiki po 200 ml)
Składniki:
0,8 kg moreli
3 banany
1 cukier żelujący
sok z 2 cytryn

Przygotowanie:
Umyte, wysuszone, wypestkowane morele zmikso-
wać. Przełożyć do  garnka o  grubym dnie,  dodać 
cukier żelujący i stale mieszając gotować przez 3-5 
min. Banany obrać, pokroić w plasterki, włożyć do 
rondla z morelami i gotować jeszcze 1 min. Doprawić 
marmoladę sokiem z cytryny. Rozlać do słoiczków, 
dobrze zakręcić, pozostawić na 5 min. dnem do góry. 
Potem je odwrócić i pozostawić do wystygnięcia.

Smacznego!
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Wtorek 1.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 1)
godz. 900 + Renata KURIATA (intencja od wujka Jana 
z rodziną z Bochni)
godz. 1800 + Antoni MAŁEK (intencja od siostrzenicy Bożeny 
z rodziną)
godz. 1800 w intencji przebłagalnej o pomyślny przebieg 
operacji i łaskę zdrowia dla Janiny
Środa 2.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 2)
godz. 900 + Renata KURIATA (intencja od cioci Grażyny 
Czesak z mężem)
godz. 1800 + Maria WIŚNIEWSKA w 4 rocz. śmierci i ++ z rodziny
godz. 1800 ++ Genowefa (f), Antoni DĄBROWSCY i ++ z rodziny
Czwartek 3.09.2020 r. św. grzegorza Wielkiego, papieża 
i doktora kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 3)
godz. 900 + Renata KURIATA (intencja od Lucyny i Tomasza 
Tokarczyk z dziećmi z Tychów)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, asystencję Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej 
i Świętego Patrona dla ks. Grzegorza BANDY i diakona 
Grzegorza WOŁOCHA (intencja od Róż Różańcowych)
Piątek 4.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 4)
godz. 900 + Antoni MAŁEK (intencja od siostry Janiny z mężem)
godz. 1800 + Janusz SZUMLAS z racji imienin
sobota 5.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 5)
godz. 900 wynagradzająca wszystkie grzechy i zniewagi 
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
godz. 1800 dziękczynna z okazji 40 rocznicy sakramentu 
małżeństwa Ewy i Leszka SZENDERSKICH o zdrowie 
i błogosławieństwo Boże
Niedziela 6.09.2020 r. XXiii NiEDZiElA ZWykŁA
godz. 730 + Karolina ADAMEK (greg. 6)
godz. 900 ++ Ignacy, Antonina, Józef, Wanda SZEWCZYK
godz. 1015 + Irena BROSZCZAK
godz. 1130 + Bronisław TĘTNOWSKI z okazji imienin za życia
godz. 1300 + brat Stanisław w 19 rocz. śmierci, + ojciec Jan 
w 6 rocz. śmierci
godz. 1800 + Helena KOWALSKA (intencja od Danuty S. 
z synem
Poniedziałek 7.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 7)
godz. 900 w intencji Ojczyzny o potrzebne łaski, opiekę Matki 
Bożej i dary Ducha Świętego dla rządzących
godz. 1800 o zdrowie dla Reginy PERWENIS
Wtorek 8.09.2020 r. Święto Narodzenia NMP
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 8)
godz. 900 + Edyta CYMARA (intencja od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Józefa (f) MAŚLANKA (intencja z Budzowa 
Beskidzkiego)
Środa 9.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 9)

godz. 900 dziękczynna za dar życia z prośbą o łaskę zdroia, 
opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Wandy
godz. 1800 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 
o błogosławieństwo Boże, zdrowie, potrzebne łaski 
dla rodziny KOŻUCHOWICZ i MULARCZYK
Czwartek 10.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 10)
godz. 900 + Antoni NARONOWICZ (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 dziękczynno-błagalna za dar macierzyństwa 
i ojcostwa dla Tomasza i Magdaleny z prośbą o Boże 
błogosławieństwo oraz szczęśliwe rozwiązanie dla Magdy 
(intencja od rodziców)
Piątek 11.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 11)
godz. 900 za chorych, samotnych i cierpiących w naszej parafii
godz. 1800 + Władysława (f) GRUSZKA (intencja od 
uczestników pogrzebu)
sobota 12.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 12)
godz. 900 ++ rodzice: Zofia, Edmund CZARNIK (intencja 
od rodziny)
godz. 1800 ++ Helena, Czesław, Krzysztof KOWALCZUK
Niedziela 13.09.2020 r. XXiV NiEDZiElA ZWykŁA
godz. 730 + Karolina ADAMEK (greg. 13)
godz. 900 + syn Mirosław RAWSKI
godz. 1015 + Andrzej PIJAROWSKI w 2 rocz. śmierci, 
+ Kazimierz PIJAROWSKI
godz. 1130 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne 
łaski dla mamy Reneuszy SIWEK
godz. 1130 dziękczynna z okazji 50 rocznicy sakramentu 
małżeństwa Marii i Witolda GORSKICH
godz. 1300 + Wita MICHALAK w 1 rocz. śmierci
godz. 1800 INTENCJE FATIMSKIE
godz. 1800 + Anna CZUBAK (intencja od uczestników pogrzebu)
Poniedziałek 14.09.2020 r. Święto Podwyższenia krzyża 
Świętego
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 14)
godz. 900 + Józef LEWANDOWSKI (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1700 EUCHARYSTIA POD KRZYŻEM MILEJNYM 
(ul. Świdnicka)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Doroty 
JODKO z okazji urodzin
Wtorek 15.09.2020 r. NMP Bolesnej (wsp. obow.)
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 15)
godz. 900 + Antoni NARONOWICZ (intencja od Małgorzaty 
i Henryka Dopart)
godz. 1800 ++ Aleksander i Lidia w 10 rocz. śmierci KUCAB, 
++ Jan, Eugenia i ++ z rodziny KUCAB, ++ Władysław, 
Katarzyna, Barbara
Środa 16.09.2020 r. Świętych męczenników korneliusza, 
papieża i Cypriana, biskupa (wsp. obow.)
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 16)

intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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godz. 700 + Krystyna KUPROWSKA (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + Antoni NARONOWICZ (intencja od rodziny 
Dopartów z Płażowej)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Świętego Mikołaja dla grupy modlitewno-
pielgrzymkowej
Czwartek 17.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 17)
godz. 700 + Maria MAŁOWSKA (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 ++ Marianna PIECZYNIAK w 7 rocz. śmierci i Anna 
SIEWIERSKA
godz. 1800 dziękczynna za 82 lata życia z prośbą o Boże 
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Marianny
godz. 1800 dziękczynna z okazji urodzin małżonki Ewy 
o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
Piątek 18.09.2020 r. Święto św. stanisława kostki, 
zakonnika, Patrona Polski
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 18)
godz. 900 + Bronisław JAWORSKI w 12 rocz. śmierci 
i ++ jego rodziców
godz. 1800 + Józefa (f) SZTEBEL w 1 rocz. śmierci
sobota 19.09.2020 r. bł. gerharda Hirschfeldera, 
prezbitera i męczennika (wsp.)
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 19)
godz. 900 + Wiesław w 14 rocz. śmierci
godz. 1800 ++ rodzice: Karolina, Piotr, ++ rodzeństwo 
i ++ z rodziny WYWROT
godz. 1800 + Kazimierz PIJAROWSKI (intencja od uczestników 
pogrzebu)
Niedziela 20.09.2020 r. XXV NiEDZiElA ZWykŁA
godz. 730 + Anna SOCZAK w 15 rocz. śmierci i + Zenon 
SOBCZAK w 10 rocz. śmierci
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego 
i opiekę Matki Bożej dla wnuczek
godz. 945 w intencji dzieci przystępujących do I Komunii 
Świętej i ich rodzin
godz. 1130 + Franciszek BEŁCZĄCKI
godz. 1300 w intencji pana organisty Józefa DROŹDZIAKA 
z okazji 60-lecia pracy w parafii
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, dary Ducha 
Świętego i opiekę Matki Bożej dla pana profesora Józefa 
DROŹDZIAKA z okazji 60-lecia pracy w parafii (intencja 
od Teresy i Bogdana Kożuchowicz i Ernesta Koryciarza)
godz. 1800 + Karolina ADAMEK (greg. 20)
Poniedziałek 21.09.2020 r. Święto św. Mateusza, 
Apostoła i Ewangelisty
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 21)
godz. 900 + Antoni NARONOWICZ (intencja od rodziny 
Dopartów z Płażowej)
godz. 1800 + mąż Jan KOŻUCHOWICZ i + teść Władysław 
KOŻUCHOWICZ
Wtorek 22.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 22)
godz. 900 + Antoni NARONOWICZ
godz. 1800 + Jacek SAMULSKI
godz. 1800 Józef KWAŚNIAK (int. od uczestników pogrzebu)
Środa 23.09.2020 r. św. Ojca Pio z Pietrelciny, prezbitera 
(wsp. obow.)
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 23)
godz. 900 + Antoni NARONOWICZ

godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, opiekę Najświętszej Maryi Panny i asystencję 
Ducha Świętego dla diakona Grzegorza w dniu urodzin
godz. 1800 dziękczynna z okazji 45 rocznicy sakramentu 
małżeństwa Jana i Teresy z prośbą o zdrowie, 
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
Czwartek 24.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 24)
godz. 900 + Władysław ULMAN – 10 miesięcy po pogrzebie
godz. 1800 + Tadeusz ŻELAZIK w 20 rocz. śmierci, 
+ Wacława (f) ŻELAZIK w 12 rocz. śmierci
godz. 1800 + Henryk WRĄCZEK w 5 rocz. śmierci, 
+ Franciszek KUBIŃSKI w 30 rocz. śmierci
Piątek 25.09.2020 r.
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 25)
godz. 900 ++ Jan i Maria KUBICCY
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marka z okazji urodzin
sobota 26.09.2020 r. Świętych męczenników kosmy 
i Damiana (wsp.)
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 26)
godz. 900 + Anna CZUBAK (intencja od sąsiadki Marii i Joli 
Tomaszewskiej
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, asystencję Ducha Świętego i opiekę Najświętszej 
Maryi Panny dla ks. Damiana z okazji imienin (intencja od 
Róż Różańcowych)
Niedziela 27.09.2020 r. XXVi NiEDZiElA ZWykŁA
godz. 730 + Karolina ADAMEK (greg. 27)
godz. 900 + Justyna GWIAZDA
godz. 1015 + Irena KAPAŁA w 4 rocz. śmierci, ++ Franciszek, 
Helena
godz. 1130 w intencji dzieci przeżywających rocznicę 
I Komunii Świętej i ich rodzin
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, asystencję Ducha Świętego i opiekę Najświętszej 
Maryi Panny dla ks. Damiana z racji imienin
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla 
Liliany MATEJKO w 1 rocznicę urodzin oraz dla Ninki i Filipa
godz. 1800 + Kazimierz STYRNA w 7 rocz. śmierci 
i ++ z rodziny
Poniedziałek 28.09.2020 r. św. Wacława, męczennika 
(wsp. obow.)
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 28)
godz. 900 + Jan ŚWIĄTKOWSKI w 4 rocz. śmierci
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Matki Bożej i Świętego Patrona dla Marka 
z okazji imienin
Wtorek 29.09.2020 r. Święto Świętych Archaniołów 
Michała, gabriela i Rafała
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 29)
godz. 700 + Maria JACHWAN (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + Maria PIWOŃSKA
godz. 1800 + Władysław KOŚCIELSKI
Środa 30.09.2020 r. św. Hieronima, prezbitera i doktora 
kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Karolina ADAMEK (greg. 30 – ostania)
godz. 900 + Stanisław SZLACHTA (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia 
dla Danuty, Bolesława, Anny, Michała i Dominiki
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 1600-1700, czwartek w godz. 1600-1700,  
sobota w godz. 1000-1200

Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 730, 900, 1015 (z udziałem dzieci),  
1130 (z udziałem młodzieży), 1300 (suma), 1800

• dni powszednie: 700, 900, 1800

• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu 
 małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 1300

Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 645, 845, 1800 
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św. 
• I piątek miesiąca w godz. 830-900 i 1700-1800

Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 1300

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca: po każdej Mszy św. 
• I sobota miesiąca w godz. 730-900

• w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
pl. Kościelny 2, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 44 15
Nr konta: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000 

Proboszcz: ks. Józef Siemasz

Wikariusze: ks. Damian Kowalski, ks. Grzegorz Banda

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl

Bramę wieczności przekroczyli:

sakrament Chrztu św. przyjęli:
Maciej Alan KOSTORZ, 28.07.2020 r.
Marcin Józef KUSKA, 2.08.2020 r.
Kacper Krzysztof PRAWORSKI, 2.08.2020 r.
Hanna BEDNARZ, 9.08.2020 r.
Dominik Piotr PROKOP, 16.08.2020 r.
Dominik WOLANIN, 16.08.2020 r.
Paweł PRZYBYLSKI, 20.08.2020 r.
Lilianna KARGOL, 22.08.2020 r.
Julia WINIARSKA, 23.08.2020 r.

Małżeństwo zawarli:
Marek Patryk KONCZAREK i Honorata 
BŁASZCZYK, 15.08.2020 r.
Tomasz KARGOL i Klaudia Ewa 
MUSIELA, 22.08.2020 r.
Andrzej Józef LUBCZYŃSKI i Izabela 
LUBCZYŃSKA z d. Rybak, 25.08.2020 r.

+ Edyta Lidia CYMARA, zm. 1.08.2020 r., 
przeżyła 41 lat

+ Władysława Teresa GRUSZKA z d. Krzysiak, 
zm. 3.08.2020 r. przeżyła 93 lata

+ Antoni NARONOWICZ, zm. 3.08.2020 r., 
przeżył 73 lata

+ Józef LEWANDOWSKI, zm. 6.08.2020 r. przeżył 73 lata
+ Halina FRANKIEWICZ z d. Powała, zm. 8.08.2020 r. 
przeżyła 73 lata

+ Krystyna KUPROWSKA z d. Śmigielska, zm. 9.08.2020 r. 
przeżyła 74 lata

+ Anna Lucyna CZUBAK z d. Radlińska, zm. 11.08.2020 r. 
przeżył 74 lata

+ Stanisława SZLACHTA z d. Woś, zm. 11.08.2020 r. 
przeżyła 91 lat

+ Maria Bogda MAŁOWSKA z d. Kucharska, 
zm. 14.08.2020 r. przeżyła 79 lat

+ Kazimierz PIJAROWSKI, zm. 16.08.2020 r. przeżył 83 lata
+ Józef KWAŚNIAK, zm. 17.08.2020 r. przeżył 76 lat
+ Ryszard ZIN, zm. 19.08.2020 r. przeżył 71 lat

Rozpoczęcie godz. 8.30 – stoiska z grillem, kuchnia: zupa grochowa, bigos, pierogi, ciasta, 
kawa, herbata, napoje, wata, popkorn oraz dmuchaniec dla dzieci, zabawa fantowa
godz. 14.00 Występ Zespołu Muzycznego „Podzamek Boys” 
godz. 14.30 Występ Zespołu Ludowego „Dobromierzanie”
godz. 15.00  Koncert Zespołu Muzycznego AMICIS z Wałbrzycha
godz. 15.45 Występ Zespołu Tanecznego „Świebodziczanie”
godz. 16.15 Występ Zespołu „Podzamek Boys” (wspólna zabawa)
godz. 17.30 Losowanie głównych nagród z zabawy fantowej

W tym dniu nie gotujemy obiadów w domach tylko przychodzimy na festyn parafialny na: 
pyszną grochówkę, bigos, pierogi ruskie, gril, ciasta, napoje

Dochód z festynu 

przeznaczony 

na remont posadzki 

naszego kościoła

IV Letni Festyn Parafialny
u Mikołaja

niedziela 6 września w godz. 8.30-18.00
Świebodzice, pl. Kościelny 2


