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Uroczystość
Wszystkich Świętych

1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu
ze zniczem, z grobem bliskich osób,
z cmentarzem, dla innych z wiązanką
kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie
mniej jednak w tym dniu udajemy się
z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich,
przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając
ten „płomyk nadziei”, wierząc, że już
cieszą się oni chwałą w domu Ojca
Niebieskiego. Kościół w tym dniu

oddaje cześć tym wszystkim, którzy
już weszli do chwały niebieskiej. Są
to ci, którzy w ciągu ziemskiego życia
byli wierni Bogu, jednoczyli się z Bogiem na modlitwie i w sakramentach
świętych, żyli Ewangelią w codzienności, dając świadectwo wiary poprzez konkretne czyny. To cała rzesza ludzi, których świętość Kościół
potwierdził oficjalnie, ale to także nasi
bliscy zmarli, którzy radują się już
szczęściem wiecznym i oglądają
Boga. Uroczystość Wszystkich Świętych uczy nas abyśmy nie bali się
świętości i nie odkładali jej na potem.
(cd. na str. 3)

Opowieści z krypty

(8)

Miejscem kresu doczesnej wędrówki rodziny Hochbergów,
oprócz krypty i podziemi kościoła
św. Mikołaja w Świebodzicach,
było także mauzoleum w Książu,
wyspa na Łabędzim Stawie
w Książu (pochowani są tam dwaj
synowie Jana Henryka VI, zmarli
jako dwudniowe noworodki), Kościół w Roztoce, mauzoleum przy
parku pałacowym w Pszczynie.
Do rodu Hochbergów należały
posiadłości i rezydencje m. In.
w Iłowej, Dąbrowie koło Niemodlina i Goraju w Wielkopolsce. Ich
właściciele spoczywają właśnie
tam.
(cd. na str. 2)
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W niedzielę 20.09.2020r. w naszej parafii przeżywaliśmy uroczystość I Komunii Świętej, do której przystąpiło
dwóch chłopców: Dominik Kowalczyk i Igor Wojdak. Sakrament przyjęli z rąk ks. proboszcza Józefa Siemasza.

Opowieści z krypty
(cd. ze str. 1)

Ostatni pochówek w krypcie kościoła św. Mikołaja odbył się w 1855
roku i dotyczył Jana Henryka X,
syna Jana Henryka VI i Anny Emilii
von Anhalt und Köthen und Pless.
Małżeństwo to było najlepszym
mariażem w historii rodu, gdyż
bracia Anny Emilii – książęta Anhalt-Köthen von Pless zmarli bezpotomnie, a spadkobiercą Księstwa
Pszczyńskiego został wspomniany
Jan Henryk X. Miało to miejsce
w roku 1847, a status księstwa
dobra pszczyńskie posiadały od
roku 1825. Były one czterokrotnie
większe od posiadanych do tamtej
pory dóbr książańskich (12 tys. ha
– 42 tys. ha).
Do posiadanego przez Hochbergów tytułu hrabiego, doszły dwa
nowe. Prawo własności hrabiego
von Hochberg do Księstwa
Pszczyńskiego zostało potwierdzone dekretem królewskim w 1848
roku, wraz z prawem dziedziczenia

i tytułem książęcym (Fürst von
Pless), a w roku 1850 król Fryderyk
Wilhelm IV przyznał mu także tytuł
herzoga. 10 grudnia 1855 roku,
księciu Hochbergowi został nadany
herb, którego symbolika łączyła
dotychczasowe pochodzenie rodu
z nowymi honorami.
W portalu krypty Hochbergów,
w kościele św. Mikołaja znajduje się
herb pochodzący raczej sprzed
1855 roku, gdyż jego symbolika jest
zdecydowanie skromniejsza, niż
nowego herbu, łączącego elementy herbu hrabiowskiego Hochbergów z ornamentyką herbową von
Promnitzów – właścicieli Pszczyny
od 1548 roku – rodu, z którego
wywodzili się książęta Anhalt-Köthen-Pless (pochodzący z jego
linii żeńskiej).
Niestety, pierwszą okazją do
poszczycenia się tym herbem był
pogrzeb obdarowanego nim Jana
Henryka X, który niespodziewanie
zmarł w 10 dni po jego nadaniu –

(8)

20 grudnia 1855 roku, w wieku
zaledwie 49 lat. Został pochowany
w kościele św. Mikołaja w Świebodzicach. Nic nie wspomina o tym
pogrzebie – jednego z najznakomitszych przecież książąt pruskich
– kronika Świebodzic, pisząca
o wielu innych, zdecydowanie błahszych wydarzeniach. Pogrzeb
jednego z najświetniejszych i najbogatszych książąt Rzeszy musiał
odbić się głośnym echem, nie tylko
w Prusach, ale i całej Europie.
Chyba tylko brakowi kronikarskiej
rzetelności można „zawdzięczać”
tę białą plamę w kronice Świebodzic. (cdn.)
tekst: Małgorzata Grudzińska
fot.: Marek Chrobak
Bibliografia:
Dudziak Marek, Woch Magdalena,
„Zamek Książ, historia i tajemnice”,
Konin, Wałbrzych 2020
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Uroczystość Wszystkich Świętych

Musimy każdego dnia
odkrywać, co to znaczy być świętym na drodze własnego powołania. Istotę świętości, która jest
w zasięgu naszej ręki opisuje św.
Teresa od Dzieciątka Jezus.
„Zawsze pragnęłam zostać świętą, ale niestety! Stwierdzałam zawsze, gdy porównywałam się ze
świętymi, że miedzy nimi a mną jest
taka sama różnica, jaka istnieje
miedzy górą, której szczyt ginie
w niebiosach i ciemnym ziarnkiem
piasku deptanym pod nogami przechodniów; zamiast zniechęcać się,
powiedziałam sobie: Dobry Bóg nie
mógłby wzbudzać pragnień nie do
zrealizowania, mogę wiec, mimo
mojej małości, dążyć do świętości;
dążyć do wielkości – to niemożliwe,
muszę więc znosić siebie taką jaka
jestem, ze wszystkimi moimi niedoskonałościami, ale chcę znaleźć

(cd. ze str. 1)

sposób pójścia do Nieba małą
drogą, bardzo prostą, bardzo krótką, małą drogą zupełnie nową.
Żyjemy w wieku wynalazków, teraz
nie wymaga już wysiłku wchodzenie po stopniach schodów, u ludzi
bogatych z powodzeniem zastępuje je winda. Ja także chciałabym
znaleźć windę aby wznieść się aż
do Jezusa, gdyż jestem za mała,
żeby wspinać się po stromych
schodach doskonałości. Szukałam
wiec w świętych księgach wskazówki na temat windy, przedmiotu
moich pragnień, i przeczytałam te
słowa pochodzące z ust Odwiecznej Mądrości: Jeśli ktoś jest MALUCZKI, niech przyjdzie do mnie.
A wiec przyszłam odgadując, że
znalazłam to czego szukałam
i chcąc wiedzieć, o mój Boże! co
zrobisz maluczkiemu, który odpowie na Twoje wezwanie, kontynu-

owałam moje poszukiwanie i oto,
co znalazłam: – Jak matka pieści
swoje dziecko, tak samo was pocieszę, będę nosił was na swoim
łonie i kołysał na kolanach! Ach!
nigdy bardziej czułe, bardziej melodyjne słowa nie dotarły do mojej
duszy, by ja uradować, windą, która ma wznieść mnie do Nieba, są
Twoje ramiona, o Jezu! W tym celu
nie muszę rosnąć, wprost przeciwnie, trzeba, abym pozostała mała,
abym stawała się coraz bardziej
mała. O mój Boże, przeszło to moje
oczekiwania i chcę wychwalać
Twoje Miłosierdzie.”
(Autobiografia)

Jakże wielu z nich znamy, są
nam bardzo bliscy, zwłaszcza ci,
którzy są naszymi patronami, nosimy ich imiona, oni orędują za nami,
pomagają nam w życiu na co dzień,
i to nieraz bardzo konkretnie.

Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże,
Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz Zbawicielu!
Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata,
który wzywałeś nas do szukania Królestwa Bożego
i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź Królestwo Twoje”,
wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem.

Wywyższamy Cię, oddajemy Ci cześć i uwielbienie.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu.
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu
przepraszamy za wszelkie nasze grzechy i zaniedbane dobro.
Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały,
dziękować za nieskończone Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie,
wiernością i posłuszeństwem odpowiadać na Twoją Miłość.
Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch,
wspiera nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
Niech pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła.
Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie,
na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi.
Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło Twe Królestwo:
Królestwo prawdy i życia, Królestwo świętości i łaski,
Królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju,
teraz i na wieki wieków Amen.
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Apostolstwo Trzeźwości Diecezji Świdnickiej

Głównym zadaniem i kierunkiem działalności Kościoła Chrystusowego, jest głoszenie Orędzia Zbawiciela zawartego w Ewangelii oraz praca duszpasterzy na różnych
polach działania, aby doprowadzić ludzi do
chwały nieba.
„Jednym z takich pól, jest niesienie pomocy osobom chorym z powodu różnych
nałogów. Tymi
zadaniami w dużej mierze zajmuje się Diecezjalny
Duszpasterz Trzeźwości i Osób Uzależnionych.
To w jego kompetencji leży współpraca z różnymi
instytucjami kościelnymi, czy państwowymi, klubami
abstynenta oraz powoływanie zespołów, które niosą
pomoc osobom uwikłanym w różne nałogi, w tym
uzależnionym od alkoholu, a także osobom z bliskiego ich otoczenia.”
W związku z powyższymi założeniami działalności
duszpasterskiej, został utworzony Apostolat Trzeźwości Diecezji Świdnickiej.
Do jego głównych zadań i celów należy:
– uświadamianie, że alkoholizm to choroba;
– kształtowanie w ludziach nowych obyczajów i zachowań, bez alkoholu;
– krzewienie w społeczeństwie postawy abstynencji i wstrzemięźliwości od alkoholu;
– budowanie odpowiedniej postawy wobec osób
uzależnionych;
– udzielanie informacji, związanych z uzależnieniem, bądź współuzależnieniem;
– Msze św. i pielgrzymki w intencji trzeźwości;
– pomoc w organizacji rekolekcji szkolnych i parafialnych;
– opieka duchowa nad uzależnionymi i współuzależnionymi.
Apostolat Trzeźwości Diecezji Świdnickiej opiera
się na wolontariacie osób świeckich, które same
w swoim życiu miały problem z uzależnieniem, niejednokrotnie przez długie lata i jego bolesnymi konsekwencjami dla nich i ich najbliższych, a dziś chcą
nieść pomoc innym w wyjściu z ich nałogów i uzależnień.
W ramach działalności Apostolatu, od 22 września
2020 r. działa Punkt Konsultacyjno-Informacyjny przy
Poradni Rodzinnej Diecezji Świdnickiej. Pierwsi wolontariusze pełnią już dyżury w tym punkcie. Szukamy
kolejnych chętnych osób, które podejmą współpracę
na rzecz trzeźwości w diecezji świdnickiej. Punkt ma
swoją siedzibę w Świdnicy, przy ul. Budowlanej 6
(II piętro) i jest czynny w każdy wtorek w godz. 17.0019.00 (z wyjątkiem świąt kościelnych, państwowych
oraz ferii i wakacji).

Możesz tam uzyskać rzetelne i potrzebne
informacje takie jak:
– lista sygnałów ostrzegawczych (picie
towarzyskie czy uzależnienie);
– czy jesteś alkoholikiem – krótki test do
samodzielnego wykonania;
– czym jest współuzależnienie;
– jeżeli jesteś osobą uzależnioną/współuzależnioną” – porady gdzie szukać pomocy i wsparcia;
– kim są Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA);
– możliwość rozmowy z Duszpasterzem.
W powołanym punkcie otrzymasz ulotki z cennymi
informacji dotyczącymi choroby alkoholowej, która
dotknęła Ciebie, bądź bliską i drogą Ci osobę.
KONTAKT:
Ks. Rafał 600 310 251, Andrzej 600 440 974, Przemek 602 138 815, Rysiek 535 145 615
Przyjdź! Czekamy! Służymy!
UWAGA: W każdy wtorek zapraszamy do parafii
Zmartwychwstania Pańskiego w Wałbrzychu, ul. 11 listopada 9 (dzielnica Stary Zdrój) na modlitwę różańcową w intencji trzeźwości i osób uzależnionych.
Początek o godz. 17:30.
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SPOTKANIE APOSTOLATÓW

W dniach 26 i 27 września, w
Rekolekcyjnym Domu Chleba w
Osłej k/ Bolesławca, miało miejsce
spotkanie (po raz pierwszy w historii), Apostolatów Trzeźwości diecezji
legnickiej i diecezji świdnickiej,
którego uroczystą inaugurację prze
żywaliśmy niedawno, bo 20 września w parafii pw. Świętej Trójcy w
Boguszowie. Zebraliśmy się w tym
cudownym, przepełnionym Bożym
duchem i charyzmą miejscu pod
przewodnictwem ks. Bronisława
Piśnickiego, Duszpasterza Trzeźwości Diecezji legnickiej. Bardzo
żałujemy, że nie było z nami, z racji
sprawowanych obowiązków w swojej parafii w Boguszowie, ks. Rafała
Chudego, Duszpasterza Trzeźwości naszej diecezji. Spotkanie to
miało charakter szkoleniowo, formacyjno, integracyjny. Uczestniczyło w nim 18 wolontariuszy i wolontariuszek z apostolatu legnickiego i
10 ze świdnickiego. Zajęcia w formie warsztatowej, przeprowadził z
nami w sobotę do południa, socjoterapeuta o. Paweł Tarnowski OFM.
Po południu, o 15.oo, w przepięknej
kaplicy, w godzinie Miłosierdzia
Bożego, powierzyliśmy Jezusowi

przed Najświętszym Sakramentem
wszystkie nasze sprawy. Adorowaliśmy naszego Pana prawie do
17.00. Zaraz potem, przeżyliśmy
Eucharystię – wspólnie z gospodarzem tego niezwykłego miejsca i
jego wspólnotą, charyzmatycznym
i niezwykle życzliwym ks. Markiem
Skibą. Ks. Bronisław, odprawił mszę
św. w intencji zmarłego dwa dni
wcześniej, naszego kolegi Romana,
który od wielu lat związany był ze
środowiskiem trzeźwościowym. Po
kolacji, spotkaliśmy się przy kawusi
i herbatce. Rozmawialiśmy o współpracy naszych apostolatów. Snuliśmy plany na przyszłość. Apostołowie z diecezji legnickiej podzielili się
swoim wieloletnim doświadczeniem
z nowo powołanymi Apostołami
świdnickimi. Dyskutowaliśmy żywo,
momentami uruchamialiśmy emocje nieco w nadmiarze, ale w ramach braterskiej miłości. O godz.
22.00 zapanowała nocna cisza.
Niedzielę rozpoczęliśmy o 8.00
Eucharystią. Słowo, bardzo pouczające, a zarazem pokrzepiające,
skierował do nas ks. Bronisław. Po
błogosławieństwie, ks. Marek, pokrótce ale niezwykle ciekawie i hu-

morystycznie, przedstawił kilka
cudownych faktów z czasów budowy i remontu Domu Chleba. Po
Mszy św. formacją naszych wspólnot, ale i nas samych, jako apostołów i wolontariuszy, zajął się ks. Bronisław. Bardzo mocno, jak zwykle
zresztą, poruszył nasze serca i
sumienia. Nieco później, po przerwie kawowej, przypomnieliśmy
sobie zasady funkcjonowania oraz
organizowania przedsięwzięć i działań na 2021 rok.
Po obiedzie, około 14.30, przepełnieni miłością uformowani Bożym Duchem i wspólną pracą,
rozjechaliśmy się do swoich domów. Niestety to, co dobre, szybko
się kończy. Ale tak już być musi?
Bardzo dziękujemy za serdeczne
przyjęcie i gościnę, za przesmaczne
jedzenie, za cudowny klimat Domu
Chleba, za wspólnie przeżyte chwile – i na modlitwie i przy wspólnym
stole – ks. Markowi Skibie i całej
Bożej wspólnocie Domu Chleba –
niezwykle, radosnym, pogodnym i
uczynnym paniom. Bóg zapłać!!!
Wdzięczni za wszystko
uczestnicy spotkania

Powołanie – wolność czy zniewolenie?
Refleksja z perspektywy teologiczno-moralnej

„Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka,
ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga.
Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie
i tylko w Bogu człowiek znajduje prawdę i szczęście,
których nieustannie szuka” (KKK, 27) – takich słów
Katechizm używa do opisania podstawowego i najgłębszego powołania człowieka, jakim jest powołanie
do jedności z Bogiem. Podobnie wypowiada się również Sobór Watykański II w konstytucji „Gaudium et
spes”: „Szczególny charakter godności ludzkiej polega na powołaniu człowieka do łączności z Bogiem”.
Zatem, powołanie każdego człowieka sprowadza się
do tego, aby żyć w bliskości z Bogiem.

To podstawowe powołanie człowieka do relacji
z Bogiem jest niezaprzeczalne i możliwe do przyjęcia
w sposób obiektywny, mając na uwadze, iż człowiek
wyszedł z ręki Boga i do Niego również zmierza. Jednak oprócz tego pierwszego szerokiego rozumienia
powołania, każdy człowiek doświadcza w swoim życiu
powołania indywidualnego. Jest ono szczególnym
zaproszeniem Boga skierowanym do człowieka i swego rodzaju misją, do wypełnienia której Stwórca
z aprasza swoje najdoskonalsze dzieło, jakim
jest człowiek. Istnieje zatem uzasadnione pytanie
o relację pomiędzy zleconą misją, a wolnością człowieka.
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Powszechna koncepcja powołania w Kościele odnosiła to określenie wyłącznie do osób pragnących
poświęcić się służbie kapłańskiej, czy życiu konsekrowanemu. Jeżeli jednak spojrzy się na to, jak kwestia
powołania rysuje się na kartach Pisma Świętego,
dojdzie się do wniosku, że należy wystrzegać się takiego zawężenia.
Opisy powołania w Biblii stanowią jedne z najpiękniejszych kart tej księgi. Stąd można wnioskować, że
powołanie odgrywało bardzo ważną rolę w historii
zbawienia. W Starym Testamencie powołanie zawsze
łączyło się z posłannictwem. Idąc za słownikiem Teologii Biblijnej, można powiedzieć, że powołanie jest
„apelem, jaki Bóg kieruje do człowieka, którego sobie
wybrał i którego przeznacza do jakichś specjalnych
zadań w ramach Jego planów zbawienia i w związku
z przeznaczeniem Jego ludu”.
W powołaniu należy wyróżnić trzy zasadnicze elementy: wybranie Boże, jako źródło powołania, wypełnienie woli Bożej jako cel powołania oraz osobisty apel
Boga do człowieka trafiający do najgłębszych sfer
jestestwa adresata, w skutek czego powołany staje
się kimś zupełnie innym, niż był do tej pory. O ile źródło i cel powołania są zrozumiałe i łatwe do przyjęcia,
o tyle wiele trudności sprawia owy apel, który człowiek
ma usłyszeć i przyjąć w swoim sercu. Ten apel, zaproszenie do misji wydaje się być swego rodzaju
projektem, który Bóg ma na życie danego człowieka.

Niedziela, 1 listopada

Od sposobu realizacji tego projektu miałoby wtedy
zależeć powodzenie człowieka i to na ile Bóg będzie
mu przychylny, błogosławiąc mu w jego poczynaniach.
Z kolei ten, kto nie odczyta Bożego projektu na swoje
życie lub będzie mu się opierał, będzie miał życie
nieudane i nieszczęśliwe. Takie spojrzenie na powołanie znacznie wykrzywia jednak obraz Boga, który
pragnie, aby Jego dzieci były szczęśliwe, ale również
cieszyły się wolnością.
Śledząc biblijne historie powołania, zauważa się,
że Bogu najbardziej zależy na wyzwoleniu człowieka.
Abraham zostaje powołany do tego, aby wyszedł ze
swojej rodzinnej ziemi i poszedł w nieznane. Pan rzekł
do Abrama: „Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu
twego ojca do kraju, który ci ukażę. Uczynię bowiem
z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię
rozsławię: staniesz się błogosławieństwem. Będę
błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym,
którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył.
Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy
całej ziemi”. (Rdz 12,1-3) Bóg nie objawia Abrahamowi celu powołania, ani tego, co go spotka na tej drodze.
Skupia się na tym, aby wyszedł po to, żeby stać się
ojcem wielu narodów. Na pierwszy rzut oka wydaje
się jakoby to Bóg rzeczywiście wymagał od Abrahama
realizacji Jego planu wpisanego w historię zbawienia.
Jeżeli jednak uświadomimy sobie, że żona Abrahama
– Sara był bezpłodna, w skutek czego Abraham nigdy

Odwiedź dowolny oddział położniczy, a zobaczysz rodziców promieniejących radością z powodu narodzin swojego dziecka. Może też usłyszysz, jak mówią: „Mam nadzieję, że będzie miał szczęśliwe życie
czy. Zrobię wszystko, żeby miała takie możliwości, jakich ja nie miałam”.
Raczej nie usłyszysz tekstów w rodzaju: „Mam nadzieję, że czeka ją wiele smutku lub: Postaram się,
żeby był prześladowany w szkole”. Nikt nie chce takiego losu dla swoich dzieci! Dlaczego więc Jezus
nazywa błogosławionymi tych, którzy znajdują się dokładnie w tego typu sytuacjach?
Oczywiście Jezus nie chce, abyśmy zabiegali o prześladowania i smutek. Mówi nam jednak, że pójście
za Nim może nas na nie narazić. Dzieje się tak,
ponieważ sposób życia ucznia Chrystusowego często sprzeciwia się mentalności tego świata:
• W świecie niszczonym przez urazy i zemstę, Jezus chce, abyśmy przebaczali i nadstawiali drugi
policzek.
• W świecie nastawionym na pieniądze i władzę, Jezus oczekuje, że będziemy żyli skromnie i hojnie
dzielili się z innymi.
• W świecie rozdartym przez wojny i podziały, Jezus pragnie, abyśmy kochali swoich nieprzyjaciół
i wnosili pokój.
Każdy święty, znany czy nieznany, doświadczył na sobie zmagań świata z królestwem Bożym. A my
właśnie dlatego świętujemy dziś ich uroczystość, że „przychodzą z wielkiego ucisku” (Ap 7,14) z nienaruszoną wiarą.
I nie dotyczy to tylko świętych. Każdy wierzący przeżywa swój własny czas „wielkiego ucisku”.
Dobrze jest wiedzieć, że w tych zmaganiach nikt z nas nie jest sam. Modlą się za nas wszyscy święci.
Prowadzi nas i napełnia mocą mieszkający w nas Duch Święty. Wspierają nas bracia i siostry w Chrystusie. Dlatego jesteśmy w stanie przejść z nienaruszoną wiarą nawet przez największe pokusy i zająć
miejsce wśród wszystkich świętych w niebie.
„Duchu Święty, udziel mi łaski, abym przetrwał wszelki ucisk i okazał się godnym uczniem Jezusa.
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nie mógłby stać się ojcem, zaproszenie Boga do tego,
którego owocem ma być potomstwo dla Abrahama,
nabiera zupełnie innego sensu. Bóg wzywa więc
Abrahama do uczestnictwa w Jego zbawczym zamyśle, jednocześnie po to, aby uczynić go ojcem, tj.
spełnić największe pragnienie jego serca. Święty
Paweł w liście do Rzymian, komentując powołanie
Abrahama, koncentruje się właśnie na relacji pomiędzy pragnieniem Abrahama posiadania potomstwa,
a obietnicą Boga dotyczącą wypełnienia tego powołania. Powołanie wiąże się więc zawsze z obietnicą.
Od wieków Kościół widzi w historii Abrahama prototyp powołania każdego człowieka, a zatem sposób
w jaki Bóg postępuje z każdym człowiekiem. Można
więc stwierdzić, że sensem powołania, które daje Bóg,
jest dążenie Stwórcy do wypełnienia najgłębszego
pragnienia człowieka, jakim jest życie spełnione. Skoro wierzymy, że jesteśmy dziełem Bożym, powinniśmy
jednocześnie uznać, że Bóg jest Autorem najgłębszych pragnień naszych serc. Bóg nie pozostawia
jednak człowieka samego z tymi pragnieniami: przedstawia mu określony sposób życia, dzięki któremu
będzie mógł wypełnić te pragnienia i być przez to
szczęśliwym.
Jeżeli chodzi o rozeznanie własnego powołania, to
zaczyna się ono właśnie w zlokalizowaniu najgłębszego pragnienia swojego serca. Można więc zadać sobie
pytanie o to, skąd tyle pomyłek w rozeznaniu własnego powołania. Dlaczego tylu ludzi porzuca raz obraną
drogę, mówiąc, że tamta była pomyłką, a potem dokonują kolejnego wyboru, który też czasem wydaje
się nie trafiony itd.? Z jednej strony można tu powiedzieć o źle odczytanym pragnieniu serca, braku poznania siebie. Nie dziwi to, szczególnie we współczesnym świecie, który chce „uwolnić” człowieka od jakiejkolwiek zależności i czynić go szczęśliwym, oferując chwilowe przyjemnostki zamiast prawdziwego
spełnienia. Z drugiej jednak strony pod przykrywką źle
odczytanego pragnienia serca przemyca się zwykły
brak wierności wynikający ze znudzenia, słabości czy
braku cierpliwości. Tutaj już pojawia się kwestia wolności i odpowiedzialności wyboru.
Jasnym jest, że jako dzieci Boże jesteśmy uczynieni na Boży obraz i podobieństwo. W naszą istotę jest
zatem wpisana wolność. Ta wolność realizuje się
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również w momencie podejmowania swojego powołania. Bóg oferuje człowiekowi najdoskonalszy sposób
wypełnienia pragnień jego serca. Od człowieka jednak
zależy czy podąży tą drogą, czy będzie szukał realizacji swoich pragnień na własną rękę, podążając
okrężnymi ścieżkami. Jeżeli wybierze inne ścieżki, nie
znaczy to, że Bóg się od niego odwróci, przestanie
mu błogosławić. Będzie nadal robił wszystko, aby
uczynić człowieka szczęśliwym nie naruszając przy
tym jego wolności. Częstym źródłem niepowodzeń
człowieka jest jego niewierność własnemu wyborowi
powołania. Pan Bóg zawsze poważnie traktuje nasze
wybory i decyzje i zawsze jest im wierny. To człowiek
powodowany własną słabością, często doświadczając
jakiegoś kryzysu lub trudnego doświadczenia, sprzeniewierza się swoim wyborom, zbaczając z raz obranej drogi, czyniąc się przez to nieszczęśliwym. Jeżeli zatem można mówić o w pełni wolnym wyborze
człowieka dotyczącym drogi jego życia, należy z niemniejszym naciskiem podkreślić znaczenie odpowiedzialności w tej decyzji.
Podsumowaniem powyższej refleksji niech będą
słowa papieża Benedykta XVI: „Ciągle na nowo Boga
postrzega się jako granicę naszej wolności, granicę,
którą trzeba usunąć, po to by człowiek mógł być całkowicie sobą („Dzieciństwo Jezusa”, 116). Tak jednak
nie jest! Pogląd taki wydaje się nic nie rozumieć z relacji z Bogiem, ponieważ w miarę postępowania na
drodze wiary, rozumiemy jak Jezus realizuje wobec
nas wyzwalające działanie Bożej miłości, która pozwala nam wyjść z naszego egoizmu, ze skupienia
się na samych sobie, aby nas doprowadzić do życia
pełnego, w komunii z Bogiem i otwartego na innych”.
Grzegorz Banda
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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…
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Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Misyjny 2020

Drodzy bracia i siostry,
Pragnę wyrazić wdzięczność
Bogu za zaangażowanie, z jakim
przeżywany był w całym Kościele,
w październiku ubiegłego roku,
Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.
Jestem przekonany, że przyczynił
się on do pobudzenia nawrócenia
misyjnego w wielu wspólnotach, na
drodze wskazanej przez temat:
„Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa w misji na świecie”.
W tym roku, naznaczonym cierpieniami i wyzwaniami spowodowanymi przez pandemię Covid 19,
to misyjne pielgrzymowanie całego
Kościoła trwa nadal w świetle słowa, które znajdujemy w opisie powołania proroka Izajasza: „Oto ja,
poślij mnie!” (Iz 6, 8). Jest to nieustannie nowa odpowiedź na pytanie Pana: „Kogo mam posłać?”
(tamże). To powołanie pochodzi z
serca Boga, z Jego miłosierdzia,
które rzuca wyzwanie zarówno
Kościołowi, jak i ludzkości w obec-
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nym kryzysie światowym. „Podobnie, jak uczniów z Ewangelii, ogarnęła nas niespodziewana i gwałtowna burza. Uświadomiliśmy sobie, że jesteśmy w tej samej łodzi,
wszyscy słabi i zdezorientowani,
ale jednocześnie ważni, wszyscy
wezwani do wiosłowania razem,
wszyscy potrzebujący, by pocieszać się nawzajem. Na tej łodzi…
jesteśmy wszyscy. Tak jak ci uczniowie, którzy mówią jednym głosem
i wołają w udręce: „giniemy” (w. 38),
tak i my zdaliśmy sobie sprawę, że
nie możemy iść naprzód każdy na
własną rękę, ale jedynie razem”
(Rozważanie na Placu św. Piotra,
27 marca 2020 r.). Jesteśmy naprawdę zaskoczeni, zdezorientowani i przestraszeni. Cierpienie i
śmierć sprawiają, że doświadczamy naszej ludzkiej kruchości; ale
jednocześnie wszyscy dostrzegamy silne pragnienie życia i wyzwolenia od zła. W tym kontekście,
powołanie do misji, zaproszenie do

wyjścia ze swoich ograniczeń ze
wzglądu na miłość Boga i bliźniego
jawi się jako szansa dzielenia się,
służby, wstawiennictwa. Misja, którą Bóg powierza każdemu z nas,
sprawia, że przechodzimy od bojaźliwego i zamkniętego „ja” do „ja”
odnalezionego i odnowionego
przez dar z siebie.
W ofierze krzyżowej, w której
wypełnia się misja Jezusa (por. J
19, 28-30), Bóg objawia, że Jego
miłość jest dla każdego i dla wszystkich (por. J 19, 26-27). I prosi nas
o naszą osobistą gotowość do bycia posłanymi, ponieważ On jest
Miłością w odwiecznej dynamice
misyjnej, zawsze wychodzącej
poza siebie samego, aby dać życie.
Z miłości do człowieka, Bóg Ojciec
posłał swego Syna Jezusa (por. J
3, 16). Jezus jest misjonarzem
Ojca: Jego Osoba i Jego dzieło jest
całkowitym posłuszeństwem woli
Ojca (por. J 4, 34; 6, 38; 8, 12-30;
Hbr 10, 5-10). Z kolei Jezus, dla nas

Wszyscy od czasu do czasu zmagamy się z wątpliwościami w wierze i Tesaloniczanie nie byli tu wyjątkiem. Niektórzy z ich bliskich zmarli nie doczekawszy powtórnego przyjścia Chrystusa, które, jak sądzili, miało nastąpić jeszcze za ich życia. Tesaloniczanie zastanawiali się więc, co teraz z nimi będzie.
W jaki sposób zmarli będą mogli uczestniczyć w triumfalnym powrocie Jezusa?
Paweł dodaje im otuchy – nie utracili przecież swoich zmarłych na zawsze, a więc nie muszą się smucić jak ci, „którzy nie mają nadziei”. Jezus powracając podniesie ku sobie tych, którzy już zmarli, wraz
z tymi, którzy dożyją Jego powrotu.
Nas także bolesna nieuchronność śmierci może doprowadzić do zwątpienia w prawdę o zmartwychwstaniu. Jeśli nawet wierzymy, że Jezus powstał z martwych, zastanawiamy się, co czeka nas po śmierci. Czy Bóg rzeczywiście może dać nam i naszym bliskim wieczne szczęście i chwalebne ciała, które nie
będą już poddane chorobom, zniszczeniu i śmierci? Owszem, choć nie dowiemy się, jak dokładnie będzie
to wyglądało, dopóki sami nie przejdziemy przez śmierć do życia wiecznego.
Tu właśnie jest miejsce na wiarę. Paweł zachęca Tesaloniczan, a także nas, do wiary, że zmartwychwstanie Jezusa dotyczy również nas. Chrystus jest „pierwocinami”, pierwszym zmar-twychwstałym, po
którym powstaną „ci, co należą do Chrystusa” (1 Kor 15,23). Nie znamy szczegółów, nie wiemy, jak
i kiedy to się stanie. Jeśli jednak pokładamy wiarę w Jezusie i Jego miłości do nas, On sam powoli przeprowadzi nas od zwątpienia do wiary.
Paweł pociesza Tesaloniczan tymi słowami: „Na zawsze będziemy z Panem”. Będziesz z Nim również
ty. Nie musisz ulegać wątpliwościom, które prowadzą do utrapienia i lęku. Bóg jest z tobą teraz i będzie
z tobą w przyszłości cokolwiek ta przyszłość ci przyniesie.
„Jezu, wierzę, że jesteś ze mną teraz i zawsze.”
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ukrzyżowany i zmartwychwstały,
pociąga nas w swojej dynamice
miłości swoim Duchem, ożywiającym Kościół, który czyni nas uczniami Chrystusa i posyła nas na misje
do świata i do narodów.
„Misja, «Kościół wychodzący»
nie jest programem, zamiarem,
który należy zrealizować wysiłkiem
woli. To Chrystus sprawia, że Kościół wychodzi ze swoich ograniczeń. W misji głoszenia Ewangelii
wyruszasz, ponieważ Duch cię
pobudza i niesie” (Senza di Lui non
possiamo far nulla, LEV – San Paolo, 2019, 16-17). Bóg zawsze
miłuje jako pierwszy i z tą miłością
nas spotyka i nas powołuje. Nasze
osobiste powołanie wynika z faktu,
że jesteśmy synami i córkami Boga
w Kościele, będącym Jego rodziną,
braćmi i siostrami w tej miłości,
której świadectwo dał nam Jezus.
Wszyscy jednak mają ludzką godność opartą na Bożym powołaniu,
aby byli dziećmi Bożymi, i by stawali się w sakramencie chrztu i w
wolności wiary tym, czym są od
zawsze w sercu Boga.
Już fakt, że otrzymaliśmy darmo
życie, stanowi domyślne zaproszenie do wejścia w dynamikę daru z
siebie: ziarno, które w ochrzczonych nabierze dojrzałej formy jako
odpowiedź na miłość w małżeństwie i dziewictwie dla królestwa
Bożego. Życie ludzkie rodzi się z
miłości Boga, wzrasta w miłości i
dąży ku miłości. Nikt nie jest wykluczony z miłości Boga, a w świętej
ofierze Jezusa Syna na krzyżu Bóg
zwyciężył grzech i śmierć (por. Rz
8, 31-39). Dla Boga zło – a nawet
grzech – staje się wyzwaniem, by
kochać i to kochać coraz bardziej
(por. Mt 5, 38-48; Łk 23, 33-34).
Dlatego w tajemnicy paschalnej
Boże miłosierdzie leczy pierwotną
ranę ludzkości i wylewa się na cały
wszechświat. Kościół – powszechny sakrament miłości Boga do
świata – kontynuuje w dziejach
misję Jezusa i posyła nas wszę-

dzie, aby przez nasze świadectwo
wiary i głoszenie Ewangelii Bóg
mógł ponownie ukazać swoją miłość oraz dotknąć i przemienić
serca, umysły, ciała, społeczeństwa
i kultury w każdym miejscu i czasie.
Misja jest wolną i świadomą odpowiedzią na powołanie Boga. Ale
to powołanie możemy dostrzec
tylko wtedy, gdy przeżywamy osobistą relację miłości z Jezusem
żyjącym w swoim Kościele. Zadajmy sobie pytanie: czy jesteśmy
gotowi na przyjęcie obecności
Ducha Świętego w naszym życiu,
do usłyszenia powołania na misję,
czy to na drodze małżeństwa, czy
też na drodze dziewictwa konsekrowanego lub święceń kapłańskich, a w każdym razie w zwykłym
powszednim życiu? Czy jesteśmy
gotowi, aby być posłanymi wszędzie, żeby świadczyć o naszej
wierze w Boga, Miłosiernego Ojca,
aby głosić Ewangelię zbawienia
Jezusa Chrystusa, aby mieć udział
w Bożym życiu Ducha Świętego
budując Kościół? Czy podobnie jak
Maryja, Matka Jezusa, jesteśmy
gotowi bez zastrzeżeń służyć woli
Bożej (por. Łk 1, 38)? Ta wewnętrzna dyspozycyjność jest bardzo
ważna, aby móc odpowiedzieć
Bogu: „Oto ja, poślij mnie!” (Iz 6, 8).
I to nie w sposób abstrakcyjny, ale
w dniu dzisiejszym Kościoła i historii.
Zrozumienie tego, co Bóg nam
mówi w tych czasach pandemii,
staje się wyzwaniem także dla misji
Kościoła. Choroba, cierpienie,
strach i izolacja wzywają nas do
zadawania sobie pytań. Ubóstwo
osób umierających samotnie, tych,
którzy są pozostawieni sami sobie,
tracących pracę i płacę, tych, którzy
nie mają domu i pożywienia, każe
się nam zastanowić. Zmuszeni do
dystansu fizycznego i do pozostawania w domu, jesteśmy zaproszeni do ponownego odkrycia, że potrzebujemy relacji społecznych, a
także wspólnotowej relacji z Bo-
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giem. Sytuacja ta, nie powiększając
naszej nieufności i obojętności,
powinna skłonić nas do zwrócenia
większej uwagi na nasz sposób
odnoszenia się do innych. A modlitwa, w której Bóg dotyka i porusza
nasze serca, otwiera nas na potrzebę miłości, godności i wolności
naszych braci, a także na troskę o
całe stworzenie. Niemożność gromadzenia się jako Kościół w celu
sprawowania Eucharystii sprawia,
że mamy udział w sytuacji wielu
wspólnot chrześcijańskich, które
nie mogą odprawiać Mszy św. w
każdą niedzielę. W tym kontekście
jest do nas ponownie skierowane
pytanie, które zadaje nam Bóg:
„Kogo mam posłać?”, i oczekuje On
od nas wielkodusznej i stanowczej
odpowiedzi: „Oto ja, poślij mnie!”
(Iz 6, 8). Bóg wciąż szuka, kogo
mógłby posłać na świat i do narodów, aby dawać świadectwo o Jego
miłości, o Jego zbawieniu od grzechu i śmierci, Jego wyzwoleniu od
zła (por. Mt 9, 35-38; Łk 10, 1-12).
Obchody Światowego Dnia Misyjnego oznaczają również potwierdzenie, że modlitwa, refleksja i
pomoc materialna z waszych ofiar
są szansą na aktywne uczestnictwo
w misji Jezusa w Jego Kościele.
Miłość wyrażona w zbiórkach podczas celebracji liturgicznych trzeciej
niedzieli października ma na celu
wsparcie pracy misyjnej, prowadzonej w moim imieniu przez Papieskie
Dzieła Misyjne, aby wyjść naprzeciw duchowym i materialnym potrzebom narodów i Kościołów na
całym świecie, dla zbawienia
wszystkich.
Niech Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji i Pocieszycielka strapionych, misyjna
uczennica swego Syna Jezusa,
nadal wstawia się za nami i niech
nas wspiera.
Rzym, u św. Jana na Lateranie,
31 maja 2020, uroczystość
Zesłania Ducha Świętego
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Dzięki składamy Panu!
Za co możesz dziś podziękować? Za co jesteś
wdzięczny? Niektórzy mają zwyczaj codziennego
zapisywania w specjalnym notesie co najmniej kilku
doznanych mniejszych czy większych łask. W ostatnich latach praktyka ta nie bez powodu zyskuje sobie
coraz większą popularność. W ciągu minionej dekady
psycholodzy odkryli, że ludzie, którzy zadają sobie
trud pamiętania o tym, co ich spotyka dobrego, są
szczęśliwsi i zdrowsi. Nie ma w tym nic dziwnego –
wszyscy wiemy z do-świadczenia, że kiedy znajdujemy czas i energię na to, by dostrzegać otrzymane
dobro, odczuwać wdzięczność i ją wyrażać, lepiej się
czujemy i z większym optymizmem patrzymy na życie.
Oczywiście dobrze jest dziękować Bogu nawet za
drobne przyjemności czy miłe wydarzenia, za naszą
pracę, rodzinę, za posiadane talenty i zdolności. Ale
poza tym wszystkim mamy znacznie głębsze powody
do dziękczynienia – Jego miłość i zbawienie. Jesteśmy
wdzięczni, bo mamy Boga, który nas stworzył i kocha
niepojętą miłością. Troszczy się o nas tak bardzo, że
posłał na świat własnego Syna, Jezusa, aby nas zbawił. Przez Jego śmierć i zmartwychwstanie zostaliśmy
wy-swobodzeni z niewoli grzechu i obmyci z winy.
Jesteśmy tak cenni dla Ojca, że już teraz daje nam
zakosztować swego Boskiego życia w Duchu Świętym. I nie poprzestał na tym, lecz dał nam obietnicę
życia wiecznego razem z Nim w niebie. Czyż te prawdy naszej wiary nie stanowią wielkiego powodu do
wdzięczności?

Niedziela, 15 listopada

Niestety zbyt często skupiamy się jedynie na naszych codziennych problemach, zapominając o Bożych błogosławieństwach. Przyjmujemy jako oczywistość to wszystko, co On dla nas uczynił i nie przestaje czynić. W tym miesiącu postarajmy się rozwinąć
w sobie cnotę wdzięczności i pozwólmy jej przeniknąć
nasze życie. Zacznijmy od rozważenia znanej z Ewangelii historii uzdrowienia przez Jezusa dziesięciu trędowatych.
STRASZLIWA CHOROBA
Prawdopodobnie w czasach Jezusa trądem nazywano całą paletę dokuczliwych chorób skórnych, a nie
tylko tę, którą znamy dziś pod nazwą choroby Hansena. Aby zapobiec szerzeniu się tych chorób, kapłani
stosowali się do szczegółowych instrukcji, zapisanych
w 13 rozdziale Księgi Kapłańskiej, dotyczących badania i diagnozowania zmian skórnych. Jeśli po odpowiednim czasie zmiany nie ustąpiły, człowieka uważano za rytualnie nieczystego, a jeśli ustąpiły, ozdrowieniec miał obowiązek pokazać się kapłanowi, który
na powrót uznawał go czystym.
Sytuacja trędowatych w dawnym Izraelu była godna pożałowania, tym bardziej że choroba ta była
nieuleczalna i śmiertelna, więc panicznie się jej bano.
Prawo nakazywało chorych na trąd usuwać poza
obręb miast czy wiosek, nie mogli też kontaktować się
z własnymi rodzinami, nie mieli prawa wstępu do
swoich domów ani wykonywania dotychczasowego

Już jeden talent, stanowiący wartość zapłaty za dwanaście lat pracy robotnika, stanowił ogromną sumę
pieniędzy. Tak więc człowiek z przypowieści nie powierzył swoim sługom jakiegoś symbolicznego drobiazgu czy bezwartościowej monety. Choć często widzimy w tych talentach obraz naszych darów i zdolności, wielu komentatorów sugeruje, że należy rozumieć je jako absolutnie bezcenne dary miłości i miłosierdzia, hojnie udzielone nam przez Boga. I jak ukazuje przykład sługi, który ukrył swój talent, dary te
pomnażają się nie wtedy, gdy je chowamy i trzymamy w ukryciu, ale gdy ich używamy!
Wiąże się to z dzisiejszym pierwszym czytaniem. „Niewiasta dzielna” nie jest jakimś osobliwym przykładem ani, co gorsza, typowym produktem społeczeństwa patriarchalnego. Jej postępowanie jest bliskie
postawie sługi z dzisiejszej Ewangelii, który podwoił otrzymane pięć talentów puszczając je w obieg –
mnożąc miłość i miłosierdzie poprzez dzielenie się nimi z innymi ludźmi.
Zobaczmy, w jaki sposób autor opisuje tę niewiastę. Pracuje ona „starannie rękami” w swoim domu.
Ale nie poprzestaje na tym, tylko „otwiera dłoń ubogiemu, do nędzarza wyciąga swe ręce”. Nie zatrzymuje dla siebie miłości i współczucia otrzymanego od Boga, ale hojnie dzieli się nimi zarówno ze swoją
rodziną, jak i z tymi, którzy znajdują się w potrzebie.
Jak widać, tym, co nadaje jej wartość, jest nie urok czy piękno, lecz bojaźń Boża i szacunek dla Pana.
Dzięki temu rozpoznaje Jego miłość i miłosierdzie, a następnie naśladuje Go dzieląc się nimi w swoim
otoczeniu. A to przynosi radość jej samej i całej rodzinie. Każdy z nas otrzymał od Boga bezcenne dary
miłości i miłosierdzia. Każdy z nas ma możliwość otwarcia swoich dłoni i serca, aby przekazywać te dary
otaczającym nas ludziom. Tak czyniła niewiasta opisana w Księdze Przysłów. I my czyńmy podobnie.
„Ojcze, Ty udzieliłeś mi bezcennych darów. Pomóż mi je pomnożyć dzieląc się nimi z innymi.”
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rzemiosła. Musieli żyć jak bezdomni pozbawieni wszelkich praw, środków do życia i jakiejkolwiek opieki. Żyli
poza społe-czeństwem, a gdy zbliżali się do kogoś,
musieli krzyczeć na cały glos: „Nieczysty, nieczysty!”.
Choroba niszczyła nie tylko ich ciała, ale także więzi
społeczne.
Kiedy więc dziesięciu trędowatych przybyło do Jezusa, o którym z pewnością wiele słyszeli, stanęli
z dala, tak jak nakazywało Prawo Izraela, i rozpaczliwie zaczęli wołać: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad
nami!. Jezus nie uzdrowił tych nieszczęśników od
razu, ale polecił, by poszli do kapłanów, którzy po
zbadaniu ich zmian na skórze mogli przywrócić im
czystość rytualną. W drodze wszyscy zostali uzdrowieni. Ale tylko jeden z nich, Samarytanin, wrócił podziękować Jezusowi.
TRĄD GRZECHU
Wielu komentatorów różnych epok widziało w biblijnym trądzie analogię do grzechu, ponieważ grzech
działa na nas w podobny sposób, co trąd. Tak jak trąd
zniekształca ludzkie ciało, tak też grzech zniekształca
duszę. Postępujący trąd uśmierca poszczególne części ciała – chorzy tracą palce u rąk i stóp. Podobnie
grzech uśmierca nasze sumienia i zmysły.
A co najgorsze, tak jak trąd izolował swoje ofiary od
społeczeństwa, tak jednym ze skutków grzechu jest
odłączenie nas od Boga, a często także od Jego ludu.
Dziesięciu mężczyzn wiedziało, że tylko Jezus może
uchronić ich od strasznego losu. My wiemy, że tylko
Jezus może wybawić nas od ciemności grzechu.

A Dobra Nowina jest taka, że On już to zrobił! Poprzez
swoją śmierć i zmartwychwstanie nie tylko oczyścił
nas z grzechu, ale sprawił, że płynie w nas Jego Boskie życie. Niezależnie od naszego aktualnego samopoczucia, mamy powód do radości! W Chrystusie
jesteśmy „nowym stworzeniem”!
„A gdy szli, zostali oczyszczeni” i wtedy jeden z trędowatych, zdając sobie sprawę z tego, jak głęboko
zostało przemienione jego życie, „chwaląc Boga donośnym głosem”, wrócił podziękować Jezusowi. Paradoksalnie nie był to Żyd, lecz Samarytanin. Przepełniała go wdzięczność, dlatego padł Jezusowi do nóg
i oddał Mu cześć. „Wstań, idź” powiedział Mu Jezus
– „twoja wiara cię uzdrowiła”.
Tylko Samarytanin, w oczach Żydów najbardziej
oddalony od Boga spośród tych dziesięciu, zdobył się
na właściwą reakcję. Jego wdzięczność przejawiła się
w słowach i czynach.
A co z pozostałymi dziewięcioma, którzy należeli do
narodu wybranego? Dlaczego nie zawrócili, by podziękować? Przecież oni także cieszyli się z uzdrowienia. Z pewnością po pokazaniu się kapłanom
wrócili do swoich rodzin, które teraz mogły już przyjąć
ich do domu. Dlaczego radując się owocami cudownego oczyszczenia nie powrócili do źródła – do miłosiernego i współczującego Jezusa?
NASZA PIERWSZA REAKCJA
Jak łatwo przychodzi nam, jak tamtym dziewięciu,
cieszyć się owocami życia w Chrystusie bez pragnienia, by Mu za nie dziękować. A przecież wdzięczność

Niedziela, 22 listopada Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

Dziś, w uroczystość Chrystusa Króla, głosimy władzę Jezusa nad całym stworzeniem. Przypominamy
sobie, że wszystko przez Niego zostało stworzone, że wszyscy przez Niego zostaliśmy odkupieni i wszyscy zostaniemy przez Niego osądzeni.
Dzisiejsza Ewangelia skupia się na tym ostatnim punkcie, ukazując Jezusa jako Sędziego. Mówi nam,
że będąc naszym Królem, Jezus ma prawo ustanowić kryteria, według których będziemy sądzeni. Inni
sędziowie sprawują swoją funkcję w oparciu o istniejące prawo danego państwa. Ale Jezus sam jest
prawem dla swojego królestwa. Miarą, według której będziemy sądzeni, jest Jego sposób życia.
Jeśli chcesz być sędzią na tym świecie, musisz dogłębnie poznać obowiązujące prawo. Jedno słowo
w ustawie może całkowicie zmienić wynik procesu. Nie tak jest z Jezusem. Jego prawo jest proste.
„Weźmiemy w posiadanie królestwo” na podstawie jednej jasnej zasady: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Takie są standardy królestwa — miłosierdzie,
ofiarność i bezinteresowna miłość.
Mówi się często, że niczego nie da się zabrać do grobu, i jest w tym wiele prawdy. Nasze pieniądze,
zaszczyty, sukcesy mają charakter czasowy. Nie wejdą z nami do nieba ani nie pomogą nam tam się
dostać. Ale jest coś, co możemy ze sobą zabrać – nasze uczynki miłosierdzia. To właśnie one otworzą
nam bramy nieba!
Nie zaimponujemy Jezusowi wielkim majątkiem ani nie rozczarujemy Go jego brakiem. W Jego oczach
liczy się to, czy pozwoliliśmy Mu na tyle przemienić nasze serca, żeby karmić głodnych, przebaczać tym,
którzy przeciwko nam zgrzeszyli, i wychodzić do samotnych. Ponieważ Jego królestwo nie jest królestwem
bogactwa i potęgi, ale pokory, miłości i służby.
„Jezu, mój Królu i mój Sędzio, naucz mnie kochać tak, jak Ty kochasz.”
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powinna być naszą pierwszą reakcją wobec Boga,
który tak bardzo nas miłuje, który nas uzdrowił i dał
nam nowe życie. Gdzie bylibyśmy bez Pana? Jak
moglibyśmy stawiać czoło kolejnym dniom bez Jego
miłosierdzia i łaski?
Wystarczy otworzyć Biblię, aby odkryć, że spontaniczną reakcją wielu ludzi na dobroć i miłosierdzie
Boga było uwielbienie i dziękczynienie. Kiedy Bóg
rozdzielił Morze Czerwone i wybawił Izraela z niewoli, Mojżesz wyśpiewał wraz z całym ludem pieśń
chwały, wołając: „On Bogiem moim i uwielbiać Go
będę, On Bogiem Ojca mego, będę Go wywyższał”.
Po narodzinach syna, Jana Chrzciciela, Zachariasz
głosił: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela”. A kiedy Maryja po zwiastowaniu przybyła do Elżbiety i ta, napełniona Duchem Świętym, rozpoznała Mesjasza w Jej
łonie, Matka Boża wyśpiewała: „Wielbi dusza moja
Pana”.
Także w listach św. Pawła znajdujemy liczne wyrazy dziękczynienia. Paweł wiedział dobrze, że Bóg
okazał Mu wielkie miłosierdzie. Nawet w obliczu uwięzienia i śmierci składał nieustane dziękczynienie
i uwielbienie Bogu, stając się żywym przykładem tego,
o czym pisał i czego nauczał: „W każdym położeniu
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie
Chrystusie względem was”.
Zauważmy też, jak pełne radości są te dziękczynienia. Kiedy jesteśmy wdzięczni, w naturalny sposób
wzrasta nasza radość. Im bardziej skupiamy się na
Panu i Jego wielkich darach, tym je-steśmy szczęśliwsi. Nie jest to płytkie zadowolenie, ponieważ ma ono
swoje korzenie w nieskończonej miłości Boga do nas,
w miłości rozciągającej się na całą wieczność. Niezależnie od tego, co dzieje się w naszym życiu, nic nie
jest w stanie odebrać nam tego, co Bóg dla nas uczynił w Chrystusie. Jak długo jesteśmy blisko Niego
i pozwalamy Mu oczyszczać nas z grzechów, możemy
ufnie oczekiwać życia wiecznego.
ŚWIADECTWO WDZIĘCZNOŚCI
Jak wyglądałoby nas/e życie, gdybyśmy żyli w nieustannej świadomości błogosławieństwa i wierności
Boga? Może przypominalibyśmy Joannę, której mąż
jest przykuty do łóżka z powodu nieuleczalnej choroby, a która często mówi o tym, jak bardzo jest błogosławiona żyjąc w obecności Boga i pod Jego opieką.
Bylibyśmy jak Michał, który po latach życia tylko dla
siebie i swoich przyjemności doświadczył głębi Bożego miłosierdzia i teraz opowiada o tym wszystkim,
którzy chcą słuchać. Bylibyśmy jak Stella, wdowa,
która żyjąc z niskiej emerytury w ubogiej dzielnicy
swego miasta dziękuje Bogu nawet za najmniejsze
laski. Przez swoją wdzięczność ludzie ci stają się
świadkami miłosiernej miłości Boga, pomimo bardzo
realnych problemów, z jakimi zmagają się w życiu.
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Prawdę mówiąc, wdzięczność jest o wiele bardziej
zaraźliwa niż „trąd grzechu”. Im jaśniej widzimy ją
u innych, tym bardziej sami pragniemy żyć wdzięcznością i ją wyrażać jak ewangeliczny Samarytanin.
W następnym artykule przyjrzymy się temu, jak możemy wyrazić swoją wdzięczność zarówno w modlitwie, jak i w czynie właściwą reakcję. Jego wdzięczność przejawiła się w słowach i czynach.
A co z pozostałymi dziewięcioma, którzy należeli do
narodu wybranego? Dlaczego nie zawrócili, by podziękować? Przecież oni także cieszyli się z uzdrowienia. Z pewnością po pokazaniu się kapłanom
wrócili do swoich rodzin, które teraz mogły już przyjąć
ich do domu. Dlaczego radując się owocami cudownego oczyszczenia nie powrócili do źródła – do miłosiernego i współczującego Jezusa?
NASZA PIERWSZA REAKCJA
Jak łatwo przychodzi nam, jak tamtym dziewięciu,
cieszyć się owocami życia w Chrystusie bez pragnienia, by Mu za nie dziękować. A przecież wdzięczność
powinna być naszą pierwszą reakcją wobec Boga,
który tak bardzo nas miłuje, który nas uzdrowił i dał
nam nowe życie. Gdzie bylibyśmy bez Pana? Jak
moglibyśmy stawiać czoło kolejnym dniom bez Jego
miłosierdzia i łaski?
Wystarczy otworzyć Biblię, aby odkryć, że spontaniczną reakcją wielu ludzi na dobroć i miłosierdzie
Boga było uwielbienie i dziękczynienie. Kiedy Bóg
rozdzielił Morze Czerwone i wybawił Izraela z niewoli, Mojżesz wyśpiewał wraz z całym ludem pieśń
chwały, wołając: „On Bogiem moim i uwielbiać Go
będę, On Bogiem Ojca mego, będę Go wywyższał”.
Po narodzinach syna, Jana Chrzciciela, Zachariasz
głosił: „Błogosławiony Pan, Bóg Izraela”. A kiedy Maryja po zwiastowaniu przybyła do Elżbiety i ta, napełniona Duchem Świętym, rozpoznała Mesjasza w Jej
łonie, Matka Boża wyśpiewała: „Wielbi dusza moja
Pana”.
Także w listach św. Pawła znajdujemy liczne wyrazy dziękczynienia. Paweł wiedział dobrze, że Bóg
okazał Mu wielkie miłosierdzie. Nawet w obliczu uwięzienia i śmierci składał nieustane dziękczynienie
i uwielbienie Bogu, stając się żywym przykładem tego,
o czym pisał i czego nauczał: „W każdym położeniu
dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie
Chrystusie względem was”.
Zauważmy też, jak pełne radości są te dziękczynienia. Kiedy jesteśmy wdzięczni, w naturalny sposób
wzrasta nasza radość. Im bardziej skupiamy się na
Panu i Jego wielkich darach, tym je-steśmy szczęśliwsi. Nie jest to płytkie zadowolenie, ponieważ ma ono
swoje korzenie w nieskończonej miłości Boga do nas,
w miłości rozciągającej się na całą wieczność. Niezależnie od tego, co dzieje się w naszym życiu, nic nie
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jest w stanie odebrać nam tego, co Bóg dla nas uczynił w Chrystusie. Jak długo jesteśmy blisko Niego
i pozwalamy Mu oczyszczać nas z grzechów, możemy
ufnie oczekiwać życia wiecznego.
ŚWIADECTWO WDZIĘCZNOŚCI
Jak wyglądałoby nas/e życie, gdybyśmy żyli w nieustannej świadomości błogosławieństwa i wierności
Boga? Może przypominalibyśmy Joannę, której mąż
jest przykuty do łóżka z powodu nieuleczalnej choroby, a która często mówi o tym, jak bardzo jest błogosławiona żyjąc w obecności Boga i pod Jego opieką.
Bylibyśmy jak Michał, który po latach życia tylko dla
siebie i swoich przyjemności doświadczył głębi Boże-

go miłosierdzia i teraz opowiada o tym wszystkim,
którzy chcą słuchać. Bylibyśmy jak Stella, wdowa,
która żyjąc z niskiej emerytury w ubogiej dzielnicy
swego miasta dziękuje Bogu nawet za najmniejsze
laski. Przez swoją wdzięczność ludzie ci stają się
świadkami miłosiernej miłości Boga, pomimo bardzo
realnych problemów, z jakimi zmagają się w życiu.
Prawdę mówiąc, wdzięczność jest o wiele bardziej
zaraźliwa niż „trąd grzechu”. Im jaśniej widzimy ją
u innych, tym bardziej sami pragniemy żyć wdzięcznością i ją wyrażać jak ewangeliczny Samarytanin.
W następnym artykule przyjrzymy się temu, jak możemy wyrazić swoją wdzięczność zarówno w modlitwie, jak i w czynie.

Modlitwa
A tym co śmierć już przekroczyli
Lecz jeszcze ściana ich od ciebie dzieli
Bądź Bramą Boże, by w Tobie odżyli
Twym Zmartwychwstaniem żywi i weseli!
Wybaw ich z męki, oczyść ogniem grzechu
Niechaj przy Tobie staną wyzwoleni
Ty któryś Ojcem uśmierz Sędzi gniew
Ty któryś Zbawca, ocal ich z płomieni!

Niechaj opuszczą z Tobą ziemię mąk
Ty, któryś jest miłością, ich wyprowadź
Podaj im pomoc Twych Wszechmocnych rąk
I pozwól im z uśmiechem Cię miłować
Ty któryś jest Słowo, który jesteś Bóg
Przyjm ich w dom Twój wielki
Niech przejdą próg.
Amen

Niedziela, 29 listopada Pierwsza Niedziela Adwentu

Wspólnota, do której skierował te słowa św. Paweł, nie była idealna. On sam zresztą doskonale zdawał
sobie z tego sprawę, dlatego w dalszej części listu wypominał chrześcijanom z Koryntu podziały, zawiść
i niezgodę; prowadzenie rozwiązłego życia oraz pozywanie braci przed pogańskie sądy zamiast szukania z miłością dróg porozumienia. A jednak mimo to Paweł dziękuje Bogu za łaskę wiary w Jezusa Chrystusa, która została im dana i wyraża głębokie przekonanie, że Pan sam będzie prowadził ich dalej, aż
staną się bez zarzutu w dzień Jego przyjścia. Owszem, teraz jeszcze zachowują się jak „niemowlęta”,
ale przecież dzieci dorastają!
Wiele z zarzutów Pawła wobec Koryntian brzmi zadziwiająco aktualnie. Stan naszych parafii i wspólnot
często również pozostawia wiele do życzenia, budząc zniechęcenie czy nawet zgorszenie osób z zewnątrz, a niekiedy także i nas samych. Może nieraz, w przeciwieństwie do Pawła, zamiast dziękować
Bogu mamy ochotę załamać ręce. Sytuacja nie nastraja do optymizmu.
Ale właśnie w takiej sytuacji rozpoczynamy kolejny Adwent, który przypomina nam, że Bóg nie działa
w świecie idealnym, ale w takim, jaki jest. Nie zniechęca się nim, nie brzydzi, nie odrzuca. Na taki właśnie
świat przyszedł Jezus, aby nas zbawić, i do takiego przyjdzie powtórnie, aby go ostatecznie przemienić.
Adwent ze swoim wezwaniem do czujności i prostowania dróg Pańskich zwykle stawia nas do pionu
– mobilizuje do modlitwy, spowiedzi, rekolekcji, udziału w roratach, podejmowania po-stanowień. Ale
uświadamia nam też, jak nikłe skutki przynoszą nasze wysiłki i jak bardzo potrzebujemy Zbawiciela.
Paweł zapewnia nas dziś, że skoro przyjęliśmy wiarę w Jezusa Chrystusa, to On, nie zrażając się absolutnie niczym, będzie konsekwentnie prowadził do świętości nas i nasze wspólnoty — jeśli Mu na to
pozwolimy, już w tym Adwencie.
„Panie Jezu, wierzę, że nie ma takich grzechów, z których Ty nie mógłbyś nas wydobyć. Przyjdź i prowadź nas do świętości”.
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Wypominki

Już niedługo 2 listopada wspomnienie Wszystkich
Wiernych Zmarłych. W naszej pamięci będziemy
przywoływać tych, którzy odeszli do domu Ojca: rodziców, rodzeństwo, krewnych, przyjaciół, kapłanów,
sąsiadów i tych wszystkich, których poznaliśmy w naszym życiu i mamy wobec nich dług wdzięczności.
Będziemy to czynić, aby modlić się za nich polecając
ich Bożemu Miłosierdziu. Oprócz naszej prywatnej
modlitwy i zamawianych Mszy świętych w Kościele
istnieje od 993 r. tradycja Zaduszek. W tym roku opat
Odilo z Cluny wprowadził w swoim opactwie zwyczaj
przypominania wszystkich wiernych zmarłych. Później
zwyczaj ten przyjął się w całym kościele. Są to nasze
Zaduszki czyli Wypominki będące wspominaniem
imion i nazwisk oraz wspólna za nich modlitwa. Często ich prochy spoczywają daleko od naszego miejsca
zamieszkania, jednak duchowo są blisko naszemu
sercu.
Sięgając w głąb tradycji chrześcijańskiej, należy
zauważyć, że już od pierwszych wieków istnienia
chrześcijaństwa znana jest i praktykowana modlitwa
za zmarłych. Starożytni chrześcijanie dzień zgonu
nazywali „dniem narodzin” do szczęśliwego życia
w wieczności i wspominali go uroczyście w modlitwach
liturgicznych. Kościół zachęca wiernych do pamięci
w modlitwach o swoich najbliższych. Czyni to w myśl
wskazań Pisma Świętego, które mówi, że „święta
i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli
od grzechów uwolnieni” (2 Mch 12, 46).
Najważniejszą modlitwą zanoszoną do Boga za
tych, którzy odeszli do wieczności, była zawsze i jest
Msza św. Już w IV w. św. Augustyn opisując w Wyznaniach ostatnie chwile życia swej matki Moniki,
przekazuje nam jej ostatnią wolę takimi słowami:
„Wkrótce potem zwróciła się do nas obydwóch i rzekła:
ciało złóżcie gdziekolwiek będziecie; niech wam troska
o nie, nie sprawia kłopotu; o to was tylko proszę, abyście zawsze pamiętali o mnie przy ołtarzu Pańskim.
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Wymówiwszy z trudem te słowa, zamilkła. Choroba
zaś postępowała wzmacniając cierpienie” (Księga 9,
11). We wczesnym średniowieczu wprowadzono zwyczaj odprawiania Mszy św. za zmarłych w trzecim,
siódmym i trzydziestym dniu po pogrzebie oraz w rocznicę śmierci. Stare mszały miały na te dni specjalne
formularze. Pierwsze z nich pochodzą z VI w.
Na przełomie VII i VIII wieku zostało ułożone oficjum
brewiarzowe za zmarłych. W późniejszym czasie
bardzo często odmawiały je niektóre wspólnoty zakonne. Od pewnego czasu na zakończenie każdej
godziny brewiarzowej odmawia się krótką modlitwę:
„A dusze wiernych zmarłych przez miłosierdzie Boże
niech odpoczywają w pokoju. Amen”.
Kościół niemal od zarania swych dziejów szczególną troską modlitewną otacza zmarłych. Podczas
każdej Mszy św. modli się za wszystkich, którzy odeszli już z tego świata: „Pamiętaj także o naszych
zmarłych braciach i siostrach i o wszystkich, którzy
odeszli już z tego świata. Dopuść ich do oglądania
Twojej światłości” (II Modlitwa Eucharystyczna). Błędne jest zatem i zupełnie niepoprawne potoczne określenie „dusze, o których nikt nie pamięta, za które się
nikt nie modli, które znikąd ratunku nie mają” – takich
dusz nie ma.
Nasz Wielki Rodak Święty Jan Paweł II mówił w listopadzie 2003 roku w rozważaniach na „Anioł Pański”, iż: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością,
bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni
z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego
oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.
Kościół więc nieustannie powierza w modlitwie
zmarłych, którzy należeli za życia do danej wspólnoty,
a także tych, których wiarę znał jedynie sam Bóg:
„Pamiętaj o tych, którzy odeszli z tego świata (…) oraz
o wszystkich, których wiarę jedynie Ty znałeś” (I Modlitwa Eucharystyczna). I to tutaj właśnie po raz kolejny objawia się to heroiczne wyznanie wiary w miłosierdzie Boże względem zmarłych. To ono jest w stanie uratować także takiego człowieka, który – choć
według naszego
rozeznania – jest
daleki od miłości
Bożej, nie ma
zamkniętej drogi
do życia wiekuistego w „Ojczyźnie Niebieskiej”. Pamiętajmy o naszych
zmarłych i polecajmy ich miłosierdziu Bożemu
w modlitwie
wspominkowej.
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Niedziela 1.11.2020 r. UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH
ŚWIĘTYCH
godz. 730 ++ Łucja, Eugeniusz, Anna, Franciszek,
Władysław, Stanisław, Ryszard, ++ z rodziny i dusze
w czyśćcu cierpiące
godz. 900 ++ z rodziny PETRYSZAK: Lena i Jan, ++ z rodziny
ZAJĄC: Miron, Julia, Irena i Włodzimierz
godz. 1015 ++ z rodziny WOŁOCH: Michał, Józef, Anastazja,
++ z rodziny ZACHARUK: Michalina, Anna, Anna, Maria,
Helena, Bronisława (f), Jan, Józef, Ryszard, Zdzisław,
Andrzej, Andrzej, Adela, + Jadwiga ZIELIŃSKA, ++ z rodziny
HAWRYLUK: Irena, Jan, ++ szwagrowie: Henryk, Artur,
Stanisław, Zygmunt
godz. 1130 ++ Jan, Emilia, Janina ŻEBRYK, ++ Maria,
Stanisław DROZDOWSCY, + Janina BORKOWSKA
i ++ z rodziny
godz. 1300 EUCHARYSTIA na cmentarzu przy
ul. Wałbrzyskiej: w intencji wszystkich zmarłych parafian
spoczywających na cmentarzu o łaskę nieba
Poniedziałek 2.11.2020 r. Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych
godz. 700 + Edek DYMCZAK
godz. 900 ++ Stanisław, Jarosław
godz. 1800 ++ członkowie Róż Różańcowych, Bractwa
Świętego Józefa Towarzystwa Przyjaciół Wyższego
Seminarium Duchownego Diecezji Świdnickiej (intencja
od Róż Różańcowych)
Wtorek 3.11.2020 r.
godz. 700 + Józef Michał GMEREK (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 + Bolesław CZAPLIŃSKI (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 ++ rodzice, rodzeństwo, dziadkowie, ++ z rodziny
CHISZCZYŃSKICH: Danuta, Dorota, Tadeusz, Jan,
++ z rodziny: SZEPIELAK: Janina, Zofia, Jan, Władysław,
Aleksandra (f), ++ Bronisław JANKOWIAK, Michał
WOŁOCH, ++ z rodziny ZACHARUK, JASZCZUK, WALTOŚ,
BOJACZUK, SZPLIT
Środa 4.11.2020 r. św. Karola Boromeusza, biskupa
(wsp. obow.)
godz. 700 + Urszula KOLASA
godz. 900 + Kazimierz ANTONOWICZ w 24 rocz. śmierci,
++ z rodziny ANTONOWICZ, KŁYSZEJKO
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej Nieustającej Pomocy
dla Krystyny, Teresy i Zofii
Czwartek 5.11.2020 r.
godz. 700 o zdrowie, Boże błogosławieństwo dla Marii, syna
Romana i Justyny
godz. 900 o szczęście wieczne w niebie i miłosierdzie Boże
dla + Jerzego RADLIŃSKIEGO w 24 rocz. śmierci, za
++ rodziców: Janinę i Jana RADLIŃSKICH oraz o spokój
duszy dla + Anny CZUBAK
godz. 1800 w intencji wszystkich kapłanów Kościoła
katolickiego i objętych modlitwą Apostolatu Margaretka oraz

za osoby modlące się o Boże błogosławieństwo, o nowe
powołania kapłańskie i zakonne
Piątek 6.11.2020 r.
godz. 700
godz. 900 + Eugeniusz PIEKARSKI (intencja od Bożeny
Skawińskiej z Oskarkien)
godz. 1800 ++ Jan, Jacek, Franciszek, Zofia, Wanda
SAMULSCY, ++ Franciszka (f), Marianna WIECZOREK,
++ Jan, Anna, Anastazja GAWEŁ i ++ z rodziny
SAMULSKICH, WIECZORKÓW, MUZYKÓW i GAWŁÓW
Sobota 7.11.2020 r.
godz. 700 + Wacława SIEMIANOWSKI (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 wynagradzająca Niepokalanemu sercu Maryi
wszystkie grzechy i zniewagi
godz. 1800 ++ Tadeusz w 20 rocz. śmierci, Marianna w 1 rocz.
śmierci, ++ z rodziny MARSZAŁEK: Zofia, Franciszek,
Krystyna, + Jan BARTKIEWICZ – o szczęśliwą wieczność
Niedziela 8.11.2020 r. XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Tadeusz BĄCŁAWEK w 6 rocz. śmierci, ++ rodzice
Janina i Leon, + Beata, + kleryk Marek KRZYSTEK
godz. 900 ++ Elżbieta, Franciszek, Marian, Piotr TALARSCY
godz. 1015 + Andrzej TAŁACH w 1 rocz. śmierci (intencja
od żony i rodziny)
godz. 1130 ++ z rodziny ZAJĄĆ i MAŁEK
godz. 1300 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie
i opiekę Świętej Rodziny dla Anny i Wiesława BATOR
godz. 1800 + brat Tadeusz w 6 rocz. śmierci, ++ rodzice Leon
i Janina, + kleryk Marek, ++ z rodziny BĄCŁAWEK oraz
++ Kazimierz, Michalina, Elżbieta z rodziny BUJARSKICH
Poniedziałek 9.11.2020 r. Święto rocznicy poświęcenia
Bazyliki Laterańskiej
godz. 700
godz. 900 + Eugeniusz PIEKARSKI (intencja od rodziny Dering)
godz. 1800 ++ Jan, Stanisława (f) MUZYK, + Wojciech
JASZEWSKI, + Franciszek FLĄC, ++ Jan, Maria, Marek
GAWEŁ, + Władysław MAKOŚ i ++ z rodziny SAMULSKICH,
WECZORKÓW, MUZYKÓW i GAWŁÓW
Wtorek 10.11.2020 r. św. Leona Wielkiego, papieża
i doktora Kościoła (wsp. obow.)
godz. 700 + Stanisława (f) SZKOCZYLAS (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 900 ++ rodzice Stanisław w 12 rocz. śmierci, Maria
w 3 rocz. śmierci JAROSZ
godz. 1800 + Janina HINC w 16 rocz. śmierci i ++ z rodziny
Środa 11.11.2020 r. św. Marcina z Tours, biskupa
(wsp. obow.), Święto Niepodległości
godz. 700 + Edward ZACHARUK (intencja od siostry Grażyny)
godz. 900 za chorych, samotnych i cierpiących w naszej parafii
godz. 1300 w intencji Ojczyzny
godz. 1800 ++ Renata i Edmund
Czwartek 12.11.2020 r. św. Jozafata, biskupa
i męczennika (wsp. obow.)
godz. 700
godz. 900 ++ Irena, Jan KERLIN
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godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie
i opiekę Świętego Mikołaja dla grupy modlitewno-pielgrzymkowej
Piątek 13.11.2020 r. Świętych Benedykta, Jana, Mateusza,
Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski
godz. 700
godz. 900 + Eugeniusz PIEKARSKI (intencja od Iwony
z Konina z rodziną)
godz. 1800 + mama Genowefa JUDYCKA w 6 rocz. śmierci
Sobota 14.11.2020 r.
godz. 700 + Eugeniusz PIEKARSKI (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 + mąż Jerzy PAWŁOWSKI w 10 rocz. śmierci
i ++ z rodziny PAWŁOWSKICH i BYRA
godz. 1800 dziękczynna z okazji 60 rocznicy sakramentu
małżeństwa Jadwigi i Stanisława GUZIK
Niedziela 15.11.2020 r. XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA
godz. 730 + Edward DYMCZAK, ++ Władysława, Maria
DYMCZAK, + Feliks FIAŁKOWSKI (intencja od siostry
z mężem)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski
dla mamy Reneuszy SIWEK
godz. 1015 ++ Justyna i Edmund GWIAZDA (intencja
od Elżbiety z rodziną)
godz. 1130 + Janina CIELOCH, ++ Henryk, Michał, Kazimierz
godz. 1300 + Sylwester BUŁAT w 1 rocz. śmierci
godz. 1800 + Helena BRYŁA (intencja od brata Andrzeja
i bratowej Lucyny z Tarnowa)
Poniedziałek 16.11.2020 r.
godz. 700
godz. 900 ++ rodzice: Zofia, Józef, ++ siostry: Katarzyna,
Stefania, + brat Stanisław DĄBROWSCY
godz. 1800 + Roman DYNYSIEWICZ (intencja
od pracowników Zespołu Szkół Specjalnych
w Świebodzicach)
Wtorek 17.11.2020 r. św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
(wsp. obow.)
godz. 700
godz. 900 + Czesław PROĆ, ++ rodzice: Rozalia, Józef,
++ rodzeństwo
godz. 1800 + Stanisława (f) WITCZAK (intencja od córki Alicji
z dziećmi)
Środa 18.11.2020 r. bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy
i męczennicy (wsp. obow.)
godz. 700
godz. 900 + Eugeniusz PIEKARSKI (intencja od Małgorzaty
z Konina z rodziną)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i jej najbliższych
Czwartek 19.11.2020 r.
godz. 700
godz. 900 + Antoni ŁUCZAK w 10 rocz. śmierci,
+ Stanisława (f) ŁUCZAK
godz. 1800 dziękczynna z okazji imienin Elżbiety z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
Piątek 20.11.2020 r. św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
(wsp. obow.)
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Józef FALKIEWICZ
Sobota 21.11.2020 r. Ofiarowanie NMP (wsp. obow.)
godz. 700
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godz. 900 + Janusz SZUMLAS z racji imienin
godz. 1800 + Czesława (f) MISZTAL w 17 rocz. śmierci
Niedziela 22.11.2020 r. UROCZYSTOŚĆ JEZUSA
CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
godz. 730 + Adela WĘGŁOWSKA
godz. 900 ++ Helena, Jan BARTKOWIAK i ++ z rodziny
godz. 1015 ++ Zdzisław w 23 rocz. śmierci, Zygmunt,
Wiktoria, Kazimierz NIEDOWÓZ
godz. 1130 w intencji organisty Józefa, scholii dziecięcej
i scholii parafialnej z okazji dnia Świętej Cecylii
godz. 1300 + Genowefa RÓŻYCKA w 6 rocz. śmierci
i ++ z rodziny
godz. 1800 ++ Aleksander, Lidia, Władysław, Katarzyna,
Barbara i ++ z rodziny KUCAB
Poniedziałek 23.11.2020 r.
godz. 700
godz. 900 dziękczynna w intencji Tadeusza i Iwony z okazji
urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwa, opiekę Matki
Bożej, potrzebne łaski i dary Ducha Świętego
godz. 1800 + Stanisława (f) WITCZAK (intencja od kuzynki
Lucyny z rodziną)
Wtorek 24.11.2020 r. Świętych męczenników Andrzeja
Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy (wsp. obow.)
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Stanisława (f) WITCZAK (intencja od córki
Grażyny z dziećmi)
Środa 25.11.2020 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Kingi i jej najbliższych
Czwartek 26.11.2020 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 dziękczynna z okazji 30 urodzin Kaliny o zdrowie,
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
Piątek 27.11.2020 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Sobota 28.11.2020 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800
Niedziela 29.11.2020 r. I NIEDZIELA ADWENTU
godz. 730
godz. 900 + Janina TOMCZAK
godz. 1015 + Witold WILCZYŃSKI w 22 rocz. śmierci
godz. 1130 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny
KOWALCZYKÓW
godz. 1300 + Krystyna KUPIEC w 3 rocz. śmierci, + mąż
Władysław (intencja od córki z rodziną i syna)
godz. 1800 + Władysław KOŚCIELSKI
godz. 1800 + Kazimierz TOMCZYK w 30 rocz. śmierci,
+ Barbara TOMCZYK w 2 rocz. śmierci
Poniedziałek 30.11.2020 r. Święto św. Andrzeja, Apostoła
godz. 900
godz. 1800 ++ Irena, Jan KERLIN
godz. 1800
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Michałowa poleca

GOŁĄBKI ŚLĄSKIE

Składniki:
60 dkg białej kapusty, 50 dkg mięsa mielonego
(karkówka lub łopatka), 1 szklanka kaszy manny,
3 jaja, 2 cebule, sól, pieprz, olej do smażenia
Sos:
1 szklanka wody, 1 szklanka śmietany kwaśnej,
1 łyżka przecieru pomidorowego

Wykonanie:
Kapustę poszatkować, posolić i odstawić na pół
godziny aby zmiękła. Cebulę pokrojoną w kostkę
zeszklić na oleju. Do kapusty dodać wszystkie składniki, doprawić i dobrze wymieszać. Uformować kotlety, obsmażyć z obu stron (bez tartej bułki). Następnie ułożyć w prodiżu lub brytfannie, zalać sosem
i dusić pod przykryciem ok. 45 min.

ZRAZY Z MIĘSEM I KAPUSTĄ

Składniki:
25 dkg mięsa wieprzowego b/kości, 50 dkg białej
kapusty, 1 cebula, 2 jaja, 1 bułka namoczona
w wodzie, masło, smalec, mąka, sól, pieprz

Wykonanie:
Przekrojoną na kilka części kapustę ugotować
w osolonej wodzie. Po ugotowaniu odcisnąć z wody

Sakrament Chrztu św. przyjęli:
Karol GRABOWSKI, 4.10.2020 r.
Dominik Adam POWAŁA, 10.10.2020 r.
Olaf Jerzy POWAŁA, 10.10.2020 r.
Tymoteusz POWAŁA, 10.10.2020 r.

i podsmażyć na maśle z posiekaną cebulą. Następnie zmielić razem z mięsem i odciśniętą bułką. Dodać
jaja, doprawić do smaku solą i pieprzem, dokładnie
wymieszać i uformować podłużne zrazy. Zrazy obtoczyć w mące i obsmażyć na smalcu z obu stron.
SMACZNEGO!!!

Bramę wieczności przekroczyli:

+ Józef Michał GMEREK, zm. 25.09.2020 r., przeżył 75 lat
+ Wacław SIEMIANOWSKI, zm. 3.10.2020 r., przeżył 89 lat
+ Stanisława WITCZAK z d. Skoczylas, zm. 6.10.2020 r., przeżyła 97 lat
+ Bolesław Wiesław CZAPLIŃSKI, zm. 7.10.2020 r., przeżył 75 lat
+ Eugeniusz PIEKARSKI, zm. 12.10.2020 r., przeżył 84 lata
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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, 1300 (suma), 1800 (z udziałem młodzieży)
• 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

