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Droga Marii Magdaleny
do wielkanocnej radości
Podczas naszej czterdziestodniowej wielkopostnej wędrówki
wspominamy starożytnych Izraelitów, którzy czterdzieści lat wędrowali przez pustynię Synaj z Egiptu
do Ziemi Obiecanej, chociaż tę
drogę można było pokonać w niespełna miesiąc. Dlaczego potrzebowali aż tyle czasu, aby dotrzeć
do celu?
Z Egiptu wyruszyła gromada
niewolników, którzy co prawda byli
udręczeni coraz większym uciskiem ze strony Egipcjan, ale także
przywiązani do życia względnie
stabilnego i przewidywalnego. Pospolitość takiego życia pociągała
za sobą nijakość wiary, co groziło
zupełnym zagubieniem tożsamości
ludu wybranego przez Boga. Dlatego Bóg wręcz wyrzucił ich na
pustynię, aby tam w ekstremalnych

sytuacjach zrodził się nowy lud
Boży.
Jednak ci, którzy wyszli z Egiptu,
pomarli na pustyni. Mieli serca niewolników i zniewolone umysły. Nie
chcieli słuchać Boga. Buntowali się
i narzekali, tęsknili za „cebulą i
czosnkiem”, czyli za dawną „oswojoną” niewolą. Ulali złotego cielca,
bo bliższe im były własne wyobrażenia na temat Boga niż to, co On
sam mówił im o sobie. Potrzeba
było czterdziestu lat, aby wyrosło
nowe pokolenie ludzi wolnych, odważnych, słuchających Boga i
ufających Mu. I dopiero to pokolenie, wychowane przez Boga na
pustyni, doświadczane przez Niego
i prowadzone, mogło wejść do Ziemi Obiecanej, aby osiąść tam jako
naród ukształtowany przez Boga,
głęboko świadomy swej tożsamości

i gotowy jej bronić. Ich droga pokazuje nam, że nauka słuchania
głosu Boga i odpowiadania na
niego wymaga niekiedy długiego
czasu. Nawet tak długiego, jak
czterdzieści lat.
Także Maria Magdalena przebyła długą drogę z Jezusem, ucząc
się słuchać Jego głosu i próbując
Mu odpowiadać. Ale jej wiara stała
się dojrzała dopiero wtedy, gdy w
godzinie ciemności potrafiła dostrzec godzinę chwały i rozpoznała
Jezusa w ogrodniku. By spotkać się
z Jezusem zmartwychwstałym musiała najpierw wyjść z grobu swoich
myślowych schematów. Św. Jan
mówi, że głos Jezusa przy pustym
grobie przemienił jej żałobę w radość tak wielką, iż z pośpiechem
poniosła wielkanocną nowinę do
Apostołów.
(cd. na str. 2)

Opowieści z krypty
Kaplica i krypta Hochbergów w kościele św. Mikołaja nierozerwalnie wiążą się z Zamkiem Książ i jego
właścicielami. To właśnie w Świebodzicach znajdują
się najstarsze pochówki przedstawicieli jednego z najstarszych i znakomitych śląskich rodów. Inwentaryzację krypty, której eksplorację rozpoczęto w 2016,
sporządziła dr Agnieszka Seidel-Grzesińska z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego,
w której kręgu naukowych zainteresowań znajdują się
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właśnie zabytki sakralne. Przedmiotem jej pracy doktorskiej był Kościół Pokoju w Świdnicy, jego architektura, wystrój i wyposażenie w latach 1652-1741. Dr
Agnieszka Seidel-Grzesińska wielokrotnie pełniła
funkcję kierownika projektów poświęconych zabytkom
sztuki, zajmuje się również problematyką cyfrowej
inwentaryzacji i dokumentacji zabytków sztuki. Współredaktorka (wraz z dr Ksenią Stanicką-Brzezicką,
publikacji „Obraz i metoda”, Wrocław 2009). (cd. na str. 4)
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Rekolekcje na Wielki Post
27.02. – 3.03.2021 r.
o. Emilian GOŁĄBEK OFM – z Kłodzka

Sobota 27.02.2021 r. Rozpoczęcie
godz. 18.00 Msza św.
Niedziela 28.03.2021 r.
godz. 7.30 Msza św.
godz. 9.00 Msza św.
godz. 10.30 Msza św. z udziałem
dzieci
godz. 12.00 Msza św.
godz. 17.00 Gorzkie żale
godz. 18.00 Msza św.
Poniedziałek 1.03.2021 r.
godz. 9.00 Msza św. z nauką dla
starszych

godz. 16.30 Msza św. dla dzieci
komunijnych i rocznicowych wraz
z rodzicami, młodzieży, wszystkich uczniów i nauczycieli
godz. 18.00 Msza św. z nauką dla
starszych
Wtorek 2.03.2021 r.
godz. 9.00 Msza św. z nauką dla
starszych
godz. 16.30 Msza św. dla dzieci
komunijnych i rocznicowych wraz
z rodzicami, młodzieży, wszystkich uczniów i nauczycieli

godz. 18.00 Msza św. z nauką dla
starszych
Środa 3.03.2021 r. Zakończenie
godz. 9.00 Msza św.
godz. 16.30 Msza św. dla dzieci
i młodzieży
godz. 18.00 Msza św.
Spowiedź św.
wielkopostna
Środa, 3 marca 2021 r.
godz. 8.30-9.00
godz. 16.00-16.30
godz. 17.30-18.00

Rekolekcje wielkopostne w tym roku poprowadzi o. Emilian GOŁĄBEK OFM proboszcz parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Kłodzku.
Nauki rekolekcyjne głoszone będą w dniach 28 lutego do 3 marca
2021 r. Myślą przewodnia tegorocznych ćwiczeń duchowych Miłosierdzie zmienia wszystko. Otoczmy naszego rekolekcjonistę modlitwą.
Zaplanujmy sobie czas tak, aby nasze codzienne zajęcia nie przeszkodziły nam uczestniczyć w naukach rekolekcyjnych i przygotować
się do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych.

Droga Marii Magdaleny
do wielkanocnej radości
(cd. ze str. 1)

KIM BYŁA MARIA MAGDALENA?
Historia Marii Magdaleny w ciągu
stuleci często relacjonowana była
w sposób nie do końca zgodny z
Ewangelią. Mylono ją z kobietą,
„która prowadziła w mieście życie
grzeszne”, a która cennym olejkiem
namaściła stopy Jezusa w domu
faryzeusza Szymona. Łukasz za-

chował anonimowość tej kobiety, a
ponieważ zaraz potem wymienił
kilka kobiet towarzyszących Jezusowi Marię Magdalenę, Joannę i
Zuzannę późniejsza tradycja uznała, że nawrócona jawnogrzesznica
jest tą samą osobą co Maria Magdalena, „którą opuściło siedem
złych duchów”, i że jej grzechem
był nierząd, chociaż Łukasz nigdzie
nie mówi tego wprost.

W ten sposób na łacińskim Zachodzie (w przeciwieństwie do
Kościoła prawosławnego) utożsamiono Marię Magdalenę z grzeszną
kobietą, a w sztuce chrześcijańskiej
pojawiły się wyobrażenia „Magdalen” z długimi, rozpuszczonymi
włosami i flakonikiem olejku. Ale
Maria Magdalena z Ewangelii nie
rozpoznałaby siebie w tych obrazach. Naprawmy więc tę pomyłkę i
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spotkajmy – być może po raz pierwszy – prawdziwą Marię Magdalenę,
której droga wiary osiąga wspaniałą kulminację w 20. rozdziale Ewangelii według św. Jana.
MAGDALENA IDZIE DO GROBU
We wszystkich czterech Ewangeliach Maria Magdalena w wielkanocny poranek idzie do grobu. U
Mateusza, Marka i Łukasza idzie
tam z innymi kobietami. Natomiast
w Ewangelii Jana wyrusza samotnie. Miłość do Jezusa przyciąga ją
do grobu, gdzie – jak widziała –
złożono Jego ciało. Dociera do tego
świętego miejsca przytłoczona
smutkiem, z którym wszyscy możemy się identyfikować. Bo któż
nie stał płacząc nad grobem
zmarłej osoby, bliskiej naszemu
sercu?
Maria spodziewa się, że znajdzie
grób w takim stanie, w jakim był,
gdy od niego odchodziła w piątek
przed szabatem. Kiedy widzi, że
kamień zasłaniający wejście został
odsunięty, nawet nie zagląda do
środka. Jej pierwszy odruch to biec
po ratunek. Nie mówi: „Ach, oczywiście, przecież On zmartwychwstał!”. Ostatecznie dojdzie do tego
wniosku, ale nie od razu. Wiara jest
drogą, wymaga czasu. Kiedy Maria
opowiada Piotrowi oraz uczniowi,
„którego Jezus kochał”, co się stało, obaj natychmiast biegną do
grobu, by na miejscu zbadać sytuację. Ewangelista zaznacza, że „nie
rozumieli jeszcze Pisma, które
mówi, że On ma powstać z martwych”, choć „ów drugi uczeń (...)
ujrzał i uwierzył”. Obaj wracają więc
do domu, nadal strwożeni, niczego
nierozumiejący. Dopiero gdy Maria
Magdalena później ogłosi im radosną nowinę o zmartwychwstaniu,
uświadomią sobie, jak wiele przeoczyli.
ŁZY MARII MAGDALENY
Obaj uczniowie odchodzą, Maria
zostaje przy grobie płacząc. Na
naszych oczach zaczyna się ostatni etap jej drogi wiary. Zalana łzami,

ma poczucie całkowitego zagubienia i dezorientacji. Jezus nie żyje,
a teraz zabrano Jego ciało. Nie
wiadomo dokąd. Nie wiadomo, kto
to zrobił ani po co. Jest jak w gorączce. Jezus uwolnił ją od demonów. Wprowadził do wspólnoty
uczniów. Chodziła wraz z innymi
niewiastami za Nim od wioski do
wioski. Chłonęła Jego nauki, rozważała przypowieści, wspierała Go
finansowo, troszczyła się o Niego,
jadała wspólnie z Nim i Apostołami.
Ale teraz zupełnie nie rozumie tego,
co się dzieje.
Zauważmy, że w swoim zagubieniu nie jest sama. Wielu nie mogło
pojąć Jezusa i tego, co działo się
na ich oczach. Przypomnijmy sobie
Nikodema. Sam Jezus łagodnie
wyrzucał Mu brak zrozumienia: „Ty
jesteś nauczycielem Izraela, a tego
nie wiesz?”. Także Samarytanka
nie potrafiła zrozumieć Jezusa:
„Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc
weźmiesz wody żywej?”. Zresztą
nawet i Piotr nie rozumiał, że Jezus
obmywając Mu nogi chce dać Mu
„udział” w odkupieniu przez
krzyż. Maria Magdalena reaguje
podobnie.
DROGA MARII MAGDALENY
DO WIARY
Kiedy Maria Magdalena zagląda
wreszcie do grobu, widzi dwóch
aniołów. Wydaje się, że to powinno
jej uświadomić, co się wydarzyło.
Ale wpatrzona w swój ból, zapłakana, chce się jedynie dowiedzieć,
gdzie złożono ciało Jezusa. Ich
pytanie: „Niewiasto, czemu płaczesz?” jeszcze nie otwiera jej oczu
na nową rzeczywistość. Nawet gdy
ukazuje jej się sam Jezus, nie poznaje Go, tak samo jak Kleofas i
jego towarzysz nie poznają Go na
drodze do Emaus. Podobnie jak w
przypadku każdego z nas i jej droga do wiary nie jest wolna od przeszkód.
Maria bierze Jezusa za ogrodnika. Lecz w tekście Ewangelii nie
ma informacji, by Jezus występo-
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wał w stroju ogrodnika, ani też by
usiłował się przed nią ukrywać. To
nie przebranie utrudniło Marii Magdalenie rozpoznanie Go, ale jej
skoncentrowanie się na szukaniu
umarłego. Patrzy i nie widzi. Zamroczona bólem, nie potrafi spojrzeć głębiej, poza zewnętrzną
warstwę rzeczywistości, nie umie
rozpoznać Zmartwychwstałego. Ich
spotkanie osiąga punkt kulminacyjny, gdy Jezus woła ją po imieniu:
„Mario!”. Moment ten nawiązuje do
wcześniejszych słów Jezusa z
Ewangelii: pasterz zna swoje owce,
„woła on swoje owce po imieniu i
wyprowadza je” (J 10,3). Tak więc
Dobry Pasterz wyprowadza Marię
Magdalenę z jej zagubienia i płaczu, prowadząc ją do radości wiary
przez wezwanie po imieniu. A ona
nagle rozpoznaje Go i zwraca się
do Niego żydowskim tytułem „Rabbuni”, mój nauczycielu.
W tej chwili olśnienia Maria spontanicznie pragnie objąć Jezusa.
Czego innego moglibyśmy się
spodziewać? Nazwanie Go „Rabbuni” i objęcie Go jest powrotem do
relacji sprzed krzyża. Maria nie
rozumie jeszcze wszystkiego, ale
jest już na dobrej drodze!
Jezus oznajmia jej, że powraca
do Ojca i nalega, by Go nie zatrzymywała. Chociaż Maria nie pojmuje jeszcze do końca Jego słów,
wraca do pozostałych uczniów i
przekazuje im szczęśliwą nowinę.
„Widziałam Pana” – mówi. To właśnie ze względu na tę scenę Maria
Magdalena nazywana jest często
„Apostołką Apostołów”. Jako prawdziwa Apostołka przekazuje innym
słowa Jezusa. Przeszła drogę od
płaczu do radosnego spotkania i
nowej misji – głoszenia, że Chrystus zmartwychwstał.
GDZIE JESTEM W TEJ OPOWIEŚCI?
Kolejne wielkopostne dni są dla
nas zachętą do pogłębionego spotkania z Jezusem. Jezus nie karci
Marii Magdaleny za gorączkowe
poszukiwania Jego ciała, ani za
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brak zrozumienia znaku, jakim był
pusty grób. Nie strofuje jej za to, że
Go nie poznała, ani nie upomina za
płacz i brak wiary. Spotyka ją tam,
gdzie się ona znajduje na swojej
drodze, pozwala się poznać, a następnie pozwala spokojnie zgłębiać
sens Jego życia, śmierci i zmartwychwstania.
Oczywiście z naszego punktu
widzenia droga Marii Magdaleny
wydaje się szybka. Sceny przy
grobie prawdopodobnie rozegrały
się w ciągu paru godzin. My zazwyczaj potrzebujemy więcej czasu –
może czterdziestu lat, jak starożytni Izraelici, a może czterdziestu dni
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obecnego Wielkiego Postu. Jednak
to nie jest najważniejsze. Jezus
spotyka nas na tym etapie, na jakim
aktualnie jesteśmy, i zaprasza do
głębszego spotkania ze sobą.
DROGA MARII MAGDALENY
I NASZA
Maria Magdalena sądziła, że jej
droga z Jezusem skończyła się w
momencie, gdy złożono w grobie
Jego ciało. Wydawało się jej, że
jedyne, co pozostało, to rozpacz.
Św. Jan pokazuje nam ten właśnie
czas jako przełomowy, w którym
Jezus doprowadził jej wiarę do
dojrzałości.

W którymkolwiek miejscu jesteśmy na naszej drodze, możemy
prosić o wsparcie św. Marię Magdalenę. Prośmy, aby pomogła nam
słuchać Boga i odpowiadać na
Jego głos tak jak ona.
Prośmy ją o pomoc we właściwym ukierunkowaniu naszej drogi
wiary. Ten sam Jezus, który spotkał
ją pogrążoną w smutku i we łzach,
spotyka również nas w naszych
smutkach lub na jakichkolwiek innych etapach naszej drogi. Gdy
słuchamy Jego głosu dojrzewamy
w wierze, podobnie jak stało się to
z wiarą Marii Magdaleny w wielkanocny poranek.

Opowieści z krypty

Inwentaryzacja zidentyfikowała 7 sarkofagów
(z dziewięciu znajdujących się w krypcie), należących
do członków rodu Hochbergów i osób z nimi spokrewnionych i skoligaconych. Sarkofagi te zostały ponumerowane od 1 do 9. Anonimowe sarkofagi otrzymały nr 1 i 8. Sarkofag nr 1 – „rozpłaszczony” (nie rozpoznano inskrypcji) i sarkofag nr 8 z uszkodzoną
płytą czołową. Z pozostałych siedmiu – trzy należą do
mężczyzn, cztery do kobiet.
Najstarszy pochówek w krypcie odbył się w 1596
roku, czyli pod koniec XVI wieku, w sarkofagu oznaczonym numerem 2, spoczywa Catharina von Hochberg, córka Konrada I von Hochberga, żona Hansa
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von Mühlheim, pozostałe 6 sarkofagów pochodzi
z wieku XVII, poczynając od roku 1615, na 1692 kończąc. Spoczywa tam więc Jan Henryk, który oddziedziczył Książ po bezpotomnej śmierci Christopha II,
zmarłego w 1628 roku i też pochowanego w krypcie.
I druga żona Christopha II – jego daleka kuzynka Anna
von Hoberg z linii roztoczańskiej, zmarła w 1615 roku,
i Jan Henryk I, zmarły w 1671 roku oraz jego dwie
żony – Helena rod. Gelhorn (zm. 1662) i Zuzanna rod.
Schaffgotsch (zm. 1692).
Źródła wspominają wszak o pochówku Konrada II
von Hoberg, starosty Księstwa Świdnicko-Jaworskiego, zmarłego w 1565 roku, pochowanego jednakże
przed ołtarzem kościoła.
O pochówkach w podziemiach świątyni wspominają też Marek Dudziak
i Magdalena Woch, autorzy książki Zamek Książ.
Historia i tajemnice”, Konin – Wałbrzych 2020,
pisząc o Janie Henryku
X. Jego rodzice – Jan
Henryk VI i Anna Emilia
von Anhalt, też spoczywają w Kościele Św. Mikołaja w Świebodzicach.
Do kogo więc należą dwa
sarkofagi z nierozpoznanymi inskrypcjami
i uszkodzonymi płytami
czołowymi?
Małgorzata Grudzińska
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GŁĘBIA EUCHARYSTII
Liturgia Słowa

Liturgia Słowa to smakowanie Boga w Jego Słowie.
Więc pierwszorzędną rolę nie odgrywa tu rozum, ale
serce. Kiedy słuchamy czytań i wykonujemy śpiewy,
stajemy przed Bogiem, którego Słowo ma przeszyć
nasze serca (por. Hbr 4, 12) – żywe jest słowo Boże
i skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny, zdolne
osądzić pragnienia i myśli serca. Jej celem jest zapragnięcie sercem (nie umysłem) Boga, który żyje i zbawia. Kiedy nie skupie się podczas Liturgii Słowa, będę
ziewał i się po prostu wyłączę, to mnie to wszystko
ominie.
Liturgia Słowa składa się z I Czytania (czasem
uzupełnionego o II czytanie) najczęściej ze Starego
Testamentu, można powiedzieć, że jest to „przystawka”, która zaostrza apetyt, poprzedza „danie główne”.
Są to obietnice Boże, proroctwa albo ukazanie nędzy
człowieka, która potrzebuje Bożego odkupienia. Chodzi o to, żeby odnaleźć siebie już tutaj: że jestem
pustynią, na którą Bóg chce wylewać morze swojej
łaski, jestem żebrakiem Bożej miłości i łaski. Psalm
jest zazwyczaj medytacją nad dobrocią i miłością
Boga.
Ważnym śpiewem jest aklamacja przed Ewangelią:
Alleluja. Słowo to pochodzi z języka hebrajskiego
i oznacza: Śpiewajcie Panu, Chwalcie Boga. Symbolizuje pieśń odkupionych z Apokalipsy i ogłoszenie, że
nadchodzi Zbawca, to dlatego wszyscy wtedy wstają.
Następnie ma miejsce Ewangelia. To najbardziej
uroczysty moment Liturgii Słowa, dlatego, aby podkreślić jej wagę czasami używa się świece i kadzidło,
podczas jej głoszenia wszyscy stoją, często jest też
śpiewana. Kapłan, który odczytuje Ewangelie modli
się szeptem, aby Bóg oczyścił go, by godnie ją głosił
ponieważ przemawia już nie wysłannik Boży, ale sam
Bóg w swoim słowie. To żywe słowo. Bóg mówi mi, co
chce zrobić ze Mną w tej Mszy Świętej, nie jest to
opowiastka o przeszłości, bajka czy historyjka, ale to
jest uobecnienie, co za chwilę się ma stać.
Po Ewangelii kapłan modli się ponownie słowami:
„Niech Słowa Ewangelii zgładzą nasze grzechy”, następnie składa pocałunek na Ewangelii, tak samo jak
wcześniej na ołtarzu oddając cześć i szacunek Słowu
Bożemu.
Wiele osób skupia się na kazaniu, dla wielu osób
dobre kazanie, to dobra Msza – to poważny błąd.
Powinniśmy skupić się na tym co jest głoszone, to
słowo samego Boga, a nie na tym jak jest głoszone.
Przykładem może być Jonasz. Kiedy szedł przez Niniwę 3 dni, głosił jakby rekolekcje. Był zły na Boga, że
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kazał Mu iść do ludzi, których nie lubi, bo zabili mu
rodzinę. Jonasz mówił tylko jedno zdanie: „Jeszcze
trzy dni a Niniwa zostanie zburzona”. Tyle. Wszyscy
mieszkańcy od Króla do najprostszego człowieka, po
zwierzęta, zaczęli pościć i odwrócili się od zła. Czy
dlatego, że Jonasz mówił to jedno zdanie z taką pasją
jak wielki ewangelizator? Nie! Autor podaje wskazówkę: „Niniwici uwierzyli Bogu i zmienili swoje postepowanie”. Nie ważne było dla nich jak zostało im to
ogłoszone, ale co. Uwierzyli, że to słowo samego
Boga. To ważne, bo skupiając się na erudycji i aparycji kapłana możemy stracić i nie usłyszeć słowa Żywego Boga. Może być to też błąd kapłana, kiedy zamiast wzbudzić w wiernych pragnienie Jezusa i Jego
zbawienia, on politykuje, wypomina albo zastrasza lub
usypia. Mimo tego, że czasami trudno tego doświadczyć to Kapłan w czasie kazania jest PROROKIEM,
który ma płonąć gorliwością o zbawienie tych, do
których głosi. W historii biblijnej Proroków często
miano za szaleńców i równie często ich nie rozumiano. Niestety wielu jest kapłanów, którzy nie wierzą
w to, że to 10, 15 minut może uratować człowieka od
śmierci duchowej, usypiają swoją mową, albo w ogóle unikają mówienia kazań. Rzeczywiście tu trzeba
wielkiej wiary kapłana.
Dlatego trzeba się modlić za kapłanów, zamawiać
za nich Msze święte. Są kapłani, którzy są po prostu
niewierzący. Maryja do ks. Gobbiego mówiła: „Główną̨
jednak przyczyną Mojego płaczu są̨ Kapłani, synowie
najmilsi, źrenica Moich oczu, ci synowie Mi poświęceni. Widzisz, że Mnie już nie kochają̨, że Mnie już
nie chcą̨? Czy widzisz, że nie słuchają̨ już̇ słów Mojego Syna, że często Go zdradzają̨? Jak bardzo Jezus
– obecny w Eucharystii – jest przez wielu zapomniany,
pozostawiony samotnie w Tabernakulum. Często
obrażają̨ Go świętokradztwami i łatwo popełnianymi
zaniedbaniami”. – Trzeba się wiele modlić za swoich
kapłanów!
Tylko dobre przeżycie Liturgii Słowa daje właściwe
przeżycie Eucharystii. Dzięki Liturgii Słowa każda
Msza Święta może być inna, bo codziennie jest inna
Ewangelia i codziennie Bóg chce działać we mnie
w inny sposób. Najważniejsze jest, żeby przez Liturgię
Słowa zapragnąć Boga.
Liturgia Słowa to niezwykle ważna część Mszy
Świętej, która prowadzi do tej najważniejszej. Od
stołu Słowa przechodzimy do stołu Chleba. Dwa najważniejsze sprzęty w kościele to ambona i ołtarz,
które są nierozerwalnie ze sobą złączone. Podobnie
jak kapłaństwo z nimi. Dlatego tak ważne jest skupienie na Słowie Bożym, ale też modlitwa za tych którzy
je głoszą.
ks. Grzegorz Banda
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Mieszkańcy Domu Pomocy
Społecznej dla Dzieci i Młodzieży
– trwają przy ukrzyżowanym PANU

Cierpienie jest wielką tajemnicą.
Doświadczał tego również nasz
Pan Jezus Chrystus.
Okres Wielkiego Postu jest
szczególnym czasem, kiedy Wychowankowie Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci prowadzonego
przez Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame w Świebodzicach towarzyszą Panu Jezusowi
podczas modlitwy w kaplicy: KO-

RONKĄ do BOŻEGO MIŁOSIERDZIA, DROGĄ KRZYŻOWĄ i
śpiewem GORZKICH ŻALI.
Modlitwa pełna skupienia i zaangażowania w poszczególne sceny
podczas misterium drogi krzyżowej,
jest w sposób szczególny w tym
roku zanoszona i ofiarowana w
intencji ustania groźnej pandemii
COVID-19 i powrotu do zdrowia dla
chorych oraz siłę, mądrość i moc

dla całej służby zdrowia: wszystkich
lekarzy, pielęgniarek i ratowników.
Chłopcy chętnie włączają się do
śpiewu i prowadzenia modlitwy na
miarę swych niepełnosprawnych
możliwości. Wiedzą, że obecnie
możemy również oddać cześć i
szacunek Jezusowi ukrzyżowanemu, poprzez głęboki ukłon i pobożnie uczyniony na swej piersi znak
krzyża św.
s. Czesława
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Przesłanie krwi Jezusa

Tymi słowami Bóg przemówił do
Kaina, gdy zamordował on swego
brata Abla. Bóg oznajmił, że słyszy
wołanie krwi Abla i zażądał od Kaina zdania rachunku. Po wielu
stuleciach, w Liście do Hebrajczyków, mowa jest o „pokropieniu
krwią” Chrystusa, która „przemawia
mocniej niż krew Abla”.
Jakie jest przesłanie tej krwi,
która woła głośniej niż krew Abla?
Oto pytanie, nad którym chcemy się
skupić w tegorocznym Wielkim
Poście. Zobaczymy, że krew przelana przez Jezusa niesie nam
wszystkim trzy niezwykłe przesłania:
• Przesłanie przebaczenia,
• Przesłanie ofiary,
• Przesłanie Nowego Przymierza.
Tak więc przez kolejne czterdzieści dni kierujmy swój wzrok ku Jezusowi – ku Jego krzyżowi, po
którym spłynęła na ziemię Jego
krew, oraz ku Ostatniej Wieczerzy,
podczas której dał uczniom: „Krew
Przymierza”. Przyjrzyjmy się przesłaniu, jakie Jezus do nas kieruje
– przesłaniu, które prowadzi do
radości zmartwychwstania.
Przebaczam ci. Dwa proste słowa, a tak wiele treści. Powiedzieć:
„Przebaczam ci” to tyle, co stwierdzić: „Nie chcę wykorzystywać tego
przeciwko tobie. Nie chcę już, aby
wspomnienie tej krzywdy stanowiło
barierę pomiędzy nami”. Mówiąc:
„Przebaczam ci”, mówisz także:
„Nie będę próbował odgrywać się
na tobie”. I nie jest to tylko zamknięcie jakiegoś bolesnego etapu wzajemnych relacji, lecz także wyrażenie pragnienia, aby te zranione czy
zerwane relacje uzdrowić i odbudować. To wielka ulga usłyszeć
takie słowa od osoby, którą skrzywdziliśmy i zdajemy sobie z tego
sprawę.
A teraz pomyśl, jak wielkim
szczęściem jest usłyszeć te słowa
od Boga. Zobaczyć, jak wypełnia
się Jego obietnica, że nie będzie

nam pamiętał grzechów i uwolni
nas od win. Jeśli naprawdę usłyszymy w sercu słowa, które Bóg
wypowiada do każdego z nas osobiście: „Chcę odnowić naszą wzajemną relację”, i otworzymy się na
nie, możemy doświadczyć radykalnej przemiany naszego życia,
prawdziwej metanoi serca.
To przesłanie jest jednym z najważniejszych, jakie Jezus kieruje
do nas w Wielkim Poście. Chce nas
przekonać, że nasze grzechy rzeczywiście są przebaczone – całkowicie, do końca i na zawsze. Jest
to szczególnie ważne w sytuacji,
gdy trudno nam wybaczyć sobie
samym i nie umiemy uwierzyć, że
Bóg przebacza nam to, czego się
dopuściliśmy. Aby pomóc nam
przyjąć to przesłanie, Pismo Święte kieruje naszą uwagę ku krwi
Jezusa. Dzięki Jego ofierze – dzięki przelaniu Jego krwi na krzyżu –
przebaczenie stało się rzeczywistością.

JEZUS, PRZEBACZAJĄCY
MESJASZ
Zanim jednak zaczniemy zgłębiać przesłanie krwi i krzyża Jezusa, przyjrzyjmy się najpierw Jego
działalności publicznej i zastanówmy się, co zaprowadziło Go na
Kalwarię. Od samego początku
Jezus głosił, że droga do królestwa
Bożego prowadzi przez nawrócenie, czyli odrzucenie grzechu i
przyjęcie Bożego przebaczenia.
I właśnie to przesłanie o Bożym
przebaczeniu stało się jednym z
głównych powodów, dla których
kapłani i faryzeusze, duchowi przywódcy Izraela, tak zaciekle sprzeciwiali się Jezusowi. Co prawda
zgadzali się z tym, że Bóg jest miłosierny wobec ludzi, którzy żałują
za grzechy i pokutują ale uważali,
że Jezus, wędrowny nauczyciel,
okazuje miłosierdzie z przesadną
ich zdaniem, hojnością. Widzieli,
jak przebaczał jawnym cudzołożni-

com, wiarołomnym celnikom oraz
wszelkim innym grzesznikom.
Przebaczył widzianemu pierwszy
raz w życiu sparaliżowanemu mężczyźnie bez upewnienia się, czy ten
wystarczająco żałuje za swoje
grzechy!
Jezus stale zapewnia! ludzi o
miłosierdziu Boga i Jego gotowości
do przebaczania nawet najgorszych grzechów, a to wywoływało
zgorszenie u starszych Izraela.
Uważali, że zbyt liberalnie podchodzi do grzechu i jest zbyt łagodny
w stosunku do grzeszników. W ich
oczach Jezus zachowywał się tak,
jakby otwierał szeroko bramy królestwa niebieskiego przed każdym,
kto miał ochotę tam wejść! A do
tego zbliżał się do grzeszników,
czego człowiek sprawiedliwy z
pewnością unikałby. Gdyby był
prorokiem, to zanim odpuściłby
komuś grzechy zażądałby, aby
stawił się przed nim w pokutnym
worze z głową posypaną popiołem.
A co najważniejsze, z punktu
widzenia owych starszych i uczonych w Piśmie, Jezus w ogóle nie
miał najmniejszego prawa komukolwiek przebaczać grzechów! Dla
nich był po prostu uzurpatorem, w
dodatku wypaczającym prawdę o
Bogu, surowym i sprawiedliwym
Sędzi.
Jednak głosząc miłosierdzie
Boga i przyjmując grzeszników,
Jezus poruszał i zdobywał ludzkie
serca. Pokazywał, że nie muszą
zasługiwać czymkolwiek przed
Bogiem, aby im przebaczył. Jest
wręcz przeciwnie – to Bóg przekonuje ludzi, że Jego największym
pragnieniem jest im przebaczać.
Jego miłosierdzie jest pewne. Tylko
czy ludzie okażą się na tyle pokorni, by nawrócić się i je przyjąć?
KREW PRZEBACZENIA
Przeciwnicy Jezusa byli tak oburzeni tym, co głosił, że co raz to
próbowali wpędzić Go w pułapkę.
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Zadawali Mu podchwytliwe pytania,
chcąc przyłapać Go na jakimś bluźnierstwie. W końcu zawiązali spisek
na Jego życie. Jednak żadne ich
słowa ani czyny nie zdołały Go
powstrzymać. Został posłany po
to, by głosić wielki dar Bożego
p rzebaczenia, i nie przestawał
tego c zynić nawet pod groźbą
śmierci.
Jezus konsekwentnie głosił miłosierdzie Boże do końca, aż po
dzień swojej śmierci. Jego przelana
na krzyżu krew głosiła to samo
przesłanie z jeszcze większą mocą.
Było to przesłanie przebaczenia
każdemu, kto kiedykolwiek przeciw
Niemu zawinił – tak przyjaciołom,
jak i wrogom.
Krew Jezusa głosiła przesłanie
przebaczenia uczniom, którzy opuścili Go w Ogrodzie Oliwnym. Nie
potępił ich i nie wyrzucał im tego,
że uciekli i pochowali się. A po
swoim powstaniu z martwych przyszedł do nich ze słowami pokoju i
przebaczenia.
Krew Jezusa głosiła przesłanie
przebaczenia także Jego prześladowcom i katom. Przebaczył faryzeuszom i saduceuszom, którzy
szydzili z Niego i bili Go podczas
procesu. Przebaczył im fałszywe
oskarżanie Go przed Piłatem i podburzanie tłumów, aby żądały Jego
ukrzyżowania. Przebaczył żołnierzom rzymskim, którzy torturowali
Go dla rozrywki, a potem wbijali
gwoździe w Jego ręce i nogi.
Wszystkich tych ludzi Jezus ogarnął modlitwą z krzyża skierowaną

do Boga: „Ojcze, przebacz im, bo
nie wiedzą, co czynią”.
PRZESŁANIE KRWI JEZUSA
Ojcze, przebacz. Tak przemawia
krew Jezusa w okresie Wielkiego
Postu i na tym przesłaniu mamy się
skupić, towarzysząc Mu przez te
czterdzieści dni w drodze ku krzyżowi. W głębi serc wiemy, że nasze
grzechy zasługują na karę. Ale bez
względu na to, czy są to ciężkie
grzechy czy codzienne niedoskonałości lub zaniedbania, w Chrystusie Bóg pojednał nas ze sobą i już
więcej nie wspomina o naszych
przewinieniach.
Jeśli jednak nachodzą cię jakieś
wątpliwości, przypomnij sobie, jak
cierpliwy i miłosierny był Jezus w
ciągu swej ziemskiej działalności.
Nie wypominał grzechów, choć
przecież wiedział o nich dobrze, bo
do głębi znal każde ludzkie serce.
Wielkie było Jego miłosierdzie wobec otaczających Go ludzi o tak
samo wielkie jest względem ciebie.
Trzeba tylko, byś przyjął je z
wdzięcznością i coraz bardziej
otwierał się na Jego miłość.
Wpatrując się w Wielkim Poście
w krzyż i kontemplując krew przelaną za ciebie, pamiętaj, że nie ma
takiego grzechu, którego Jezus nie
byłby gotów ci przebaczyć. Gniew,
plotki, pożądliwość i pychę, cudzołóstwo, kradzież, przemoc, a nawet
morderstwo czy aborcję. Jezus,
zamiast cię potępić, dobrowolnie
przelał za ciebie swoją krew. Abyś
ty był wolny od winy i potępienia.

Jeśli tylko przyjdziesz do Niego ze
skruszonym sercem, doświadczysz
przebaczenia.
Spróbuj przez cały Wielki Post
kontemplować jeden werset biblijny. Niech będzie to ten zawierający
niepojętą obietnicę: „O ile bardziej
krew Chrystusa, który przez Ducha
wiecznego złożył Bogu samego
siebie jako nieskalaną ofiarę, oczyści wasze sumienia z martwych
uczynków, abyście służyć mogli Bo
gu żywemu”. Naucz się go na pamięć. Uciesz się nim. Noś go głęboko w sercu. Niech krew Jezusa
wciąż głosi ci słowa przebaczenia.
Gdy pijemy z tego kielicha...
Za każdym razem, gdy przyjmujesz Komunię świętą...
• Przyjmujesz w sposób sakramentalny Ciało Chrystusa, z którego wypływała krew, podczas gdy
On mówił: „Ojcze, przebacz im”.
• Możesz wyobrażać sobie, jak
mówi: „Ojcze, przebacz temu Twojemu dziecku”.
• Możesz przyjąć do siebie słowa
Jezusa: „I Ja ciebie nie potępiam”
(J 8,11) oraz „Twoja wiara cię ocaliła” (Mk 5,34).
• Zostajesz oczyszczony z grzechów powszednich
• Zobowiązujesz się „to czynić”
na pamiątkę Jezusa – przebaczać
innym tak, jak On ci przebaczył.
Wielki Post może być dla nas
wszystkich czasem przebaczenia i
uzdrowienia wewnętrznego. Żaden
grzech nie jest w stanie przeważyć
Bożego miłosierdzia.

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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Krew Przymierza

Z czego rezygnujesz w Wielkim Poście? O tej porze
roku takie pytanie pada dosyć często. Zwykle ludzie
wyrzekają się jakichś przyjemności, na przykład słodyczy, telewizji czy kawy. Inni postanawiają zrezygnować z jednego posiłku w tygodniu, a zaoszczędzone
pieniądze przeznaczyć na wspieranie ubogich. Jeszcze inni decydują się na „post” od osądzania innych
czy od plotkowania.
Te i podobne wielkopostne wyrzeczenia wyrabiają
w nas cnotę opanowania, wewnętrzną dyscyplinę
i postawę ofiarności. Nie dodają one jednak niczego
do ofiary Jezusa na krzyżu. Przez tę jedną ofiarę
Chrystus wybawił nas raz na zawsze od skutków
grzechu i śmierci.
W tym artykule chcemy zgłębić kolejne przesłanie,
jakie płynie z przelanej za nas krwi Jezusa, a mianowicie przesłanie ofiary.
OFIARY W ŚWIECIE STAROŻYTNYM
Od niepamiętnych czasów ludzie składali ofiary
wyznawanym przez siebie bóstwom. Ofiarom tym
towarzyszyły zazwyczaj skomplikowane obrzędy,
podczas których zabijano zwierzę, a jego krew wylewano na ołtarz jako dar dla bogów. Ludzie składali
ofiary dziękczynne, aby wprawić bogów w dobry nastrój, i ofiary przebłagalne, aby odwrócić od siebie ich
gniew. Składali też ofiary błagalne, prosząc o dobre
plony, o zwycięstwo w bitwie lub o ochronę przed
najazdem nieprzyjaciela.
Dziś ten rytualny rozlew krwi może wydawać nam
się dziwny. Jednak starożytni wierzyli, że krew jest
święta, ponieważ stanowi nośnik życia w człowieku
i w każdej żywej istocie, w której żyłach płynie. Ofiarując bogom krew, składali im dar wielkiej wartości.
A pijąc tę krew bądź naznaczając się nią wierzyli,
że jednoczą się z bóstwem, które otrzymało tę samą
krew.
Także Żydzi składali ofiary – i również były to ofiary
krwawe. Nie próbowali jednak w ten sposób zaskarbić
sobie Bożej przychylności, jak to czynili ich pogańscy
sąsiedzi. Wiedzieli, że Bóg już i tak ich kocha. Powołał przecież Abrahama na ich ojca. Posłał Józefa, by
ocalił ich od głodu, i Mojżesza, aby wyprowadził ich
z niewoli egipskiej. Ofiary były dla nich raczej sposobem oddawania czci Bogu i wyrażania wdzięczności
za Jego dobroć oraz okazywania pamięci o Jego
miłości i opiece.
JEZUS, OFIARA DOSKONAŁA
W ofierze Jezusa, w Jego śmierci na krzyżu, zobaczymy coś radykalnie nowego. Jezus nie ofiarował

Bogu byka ani owcy. Złożył w ofierze samego siebie.
Ofiarował Ojcu swoje własne życie o swoją własną
krew. Uczynił to z własnej woli, posłuszny woli Ojca.
Sam też był kapłanem, czyli składającym tę ofiarę.
„Dlatego miłuje Mnie Ojciec” – powiedział kiedyś – „bo
Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi
go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję” (J
10,17-18). Podczas męki dał jasny przekaz, że wszystko, co się dzieje, jest zgodne z Bożym planem oraz
odbywa się za Jego pełną wiedzą i zgodą.
BARANEK BOŻY
Jaki charakter miała ofiara złożona przez Jezusa?
Można uznać, że była to ofiara przebłagalna za grzechy – i to za grzechy każdego człowieka. W pierwszym
artykule czytaliśmy o tym, że krew Jezusa głosi nam
wszystkim przesłanie przebaczenia. Lecz Jego krew
nie tylko wyjednuje nam przebaczenie dawnych grzechów. Przelewając swoją krew na krzyżu Jezus wziął
na siebie cały grzech świata po to, „abyśmy przestali
być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości”
(1 P2,24).
• Jezus wziął na siebie grzechy faryzeuszy i saduceuszy, którzy podnieśli na Niego ręce, aby Go aresztować – a także grzechy każdego człowieka, który
kiedykolwiek uciekł się do nie-sprawiedliwości i oszustwa, aby zdobyć to, czego pragnął.
• Jezus wziął na siebie grzechy tłumów, które wołały: „Ukrzyżuj Go!” — wraz z grzechami każdego
człowieka, który kiedykolwiek odrzucił Boga i próbował
wyrzucić Go ze swego życia.
• Jezus wziął na siebie grzechy żołnierzy, którzy Go
bili i koronowali cierniem – wraz ze wszystkimi grzechami znęcania się i wykorzystywania popełnionymi
kiedykolwiek wobec bezbronnych.
• Jezus wziął na siebie grzech Piłata, który umył
ręce od odpowiedzialności
PRZESŁANIE KRWI
Miłość Jezusa do nas jest mocniejsza od grzechu
i śmierci. Takie jest przesłanie Jego krwawej ofiary.
Takie przesłanie głosi nam Jego krew. Mówi nam, że
Jezus ofiarował siebie Bogu z posłuszeństwa, a nam
– z miłości. 1 nawet kiedy my, ludzie, odpowiedzieliśmy
na Jego poświęcenie grzechem i przemocą On nie
przestawał ofiarowywać siebie, dopóki nie mógł wyznać: „Dokonało się!” (J 19,30) – dopóki grzech nie
został pokonany. Krew Jezusa mówi nam także o doskonałości Jego ofiary. Jest to jedyna ofiara, która
może nas zbawić i rzeczywiście nas zbawiła. Nie
musimy już składać innych ofiar, aby wyjednać sobie
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odkupienie win. Jezus wydał za nas siebie samego
i nie jest w naszej mocy niczego dodać ani ująć Jego
ofierze. Wreszcie, krew Jezusa jest dla nas zaproszeniem. Św. Paweł pisał: „Proszę was, bracia, przez
miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę
żywą, świętą. Bogu miłą” (Rz 12,1). Ofiaruj siebie Panu
i Jego ludowi. Oddaj swój czas i siły na Jego służbę,
nawet jeśli będzie to oznaczało rezygnację z własnej
wygody. Możesz uczynić swoje życie „ofiarą żywą” dla
Pana i ludzi, których masz wokół siebie. A ta ofiara
może przemieniać życie innych!
TO CZYŃCIE NA MOJĄ PAMIĄTKĘ
Podejmując w tym roku postawienia wielkopostne
pamiętaj, że Bóg nie potrzebuje twoich ofiar. On i tak
cię kocha i bardzo Mu na tobie zależy. To jednak nie
znaczy, że nie powinieneś podejmować żadnych wyrzeczeń! Za każdym razem, gdy zdobywasz się na
poświęcenie z miłości do Niego, odpowiadasz na
miłość i miłosierdzie, jakie okazał ci Jezus wylewając
za ciebie swoją krew.
Twoje wyrzeczenia staną się szczególnie owocne,
jeśli będzie im towarzyszyć jakieś pozytywne działanie, będące znakiem twojej miłości do Boga. Na
przykład czas, który spędzasz w Internecie, możesz

Niedziela, 7 marca

poświęcić na modlitwę lub przeznaczyć dla rodziny.
Pieniądze wydawane na słodycze możesz ofiarować
biednym. Zamiast użalać się nad sobą, wychwalaj
Pana modlitwą uwielbienia.
Krew przelana przez Jezusa na krzyżu miała w sobie Jego życie. To życie zostało złożone w ofierze
Bogu z miłości do nas. Obyśmy codziennie przyjmowali to życie i obyśmy wszyscy łączyli się z ofiarą
Jezusa wydając własne życie za siebie nawzajem.
Gdy pijemy z tego kielicha...
Za każdym razem, gdy przyjmujesz Komunię świętą...
• Przyjmujesz w sposób sakramentalny krew Jezusa,
która ma w sobie Jego życie. To życie płynie przez
ciebie do innych.
• Przyjmujesz Jego życie pełne pokory i miłości.
• Przyjmujesz Jego życie pełne służby i poświęcenia.
• Przyjmujesz Jego życie pełne łaski i mocy Ducha.
• Przyjmujesz Jego życie, które pomaga ci żyć tak, jak
żył On.
Jezus wydał za ciebie siebie samego, abyś mógł
żyć wolny od grzechu i oddać Mu swoje życie jako
ofiarę chwały i dziękczynienia.

„My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan”
(1 Kor 1,23)
Pameli spodobał się pewien stary stół znaleziony na targowisku staroci i chciała go kupić. Rodzina
była zgorszona tym pomysłem, ponieważ stół był rozchwiany i łatwo mógł się przewrócić. Jednak pomimo tego mankamentu Pamela postanowiła go nabyć.
W 1975 roku Jim dowiedział się, że jego znajomy ma ochotę zainwestować w świeżo wchodzącą na
rynek firmę komputerową. Ojciec Jima uznał tę inwestycję za głupotę i marnowanie pieniędzy, ale Jim
go nie słuchał i również zakupił akcje firmy.
Po wielu latach Pamela dała swój stół do wyceny i dowiedziała się, że jest to cenny antyk wart 50 tysięcy dolarów. Z kolei inwestycja Jima w mało znaną firmę o nazwie Microsoft opłaciła się sowicie i przyniosła mu spore dochody.
Zgorszenie? Głupota? Być może.
Ale dokładnie tymi samymi słowami Paweł opisuje przesłanie Ewangelii. Obraz ukrzyżowanego Mesjasza był zgorszeniem dla Żydów. Życie i śmierć nie zgadzały się z ich wyobrażeniami na temat tego,
w jaki sposób Bóg ma ich zbawić. Podobnie wychowani na filozofii Grecy nie byli w stanie pojąć wyjaśnień
Pawła dotyczących zbawienia. Dla nich była to jakaś dziwaczna, zmyślona historia.
Mimo to jednak niektórzy Żydzi i Grecy przyjęli słowa Pawła, uwierzyli w Jezusa i oddali Mu swoje
życie. A co stanowiło fundament wyznawanej przez nich wiary? Przesłanie o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Mesjaszu!
Dziś, dwa tysiące lat później, w centrum naszej wiary stoi ten sam Jezus.
W każdą niedzielę gromadzi nas w jedno „głupstwo” Ewangelii. I jak wielkim błogosławieństwem jest
dla nas wiara w to głupstwo! Mamy Boga, który umiłował nas tak bardzo, że oddał za nas życie. Przyjmując dziś Jezusa w Eucharystii pozwólmy, by „głupstwo” Jego przesłania jeszcze głębiej zapadło nam
w serca.
„Jezu, Twoja miłość jest większa niż wszystko, co może dać świat. Przyjmuję całym sercem «głupstwo»
Twojego zbawienia.”
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Jesteś moją szczególną własnością
Słyszymy często, że zostaliśmy
stworzeni po to, aby kochać i być
kochani. Oczywiście chętnie się z
tym zgadzamy. Ale dopiero gdy
sami świadomie zaczynamy doświadczać tej miłości, przekonujemy się, jak potężny jest jej wpływ
na nasze życie. Przypomnij sobie,
jak głęboka radość i poczucie wartości budzi się w tobie, kiedy twój
współmałżonek, rodzic czy dobry
przyjaciel daje ci do zrozumienia
słowem czy postawą, że cię kocha
i jesteś dla niego ważny. Jeśli miłość człowieka ma tak potężne
działanie, to jak wielki wpływ na
twoje życie może mieć poznanie
miłości Boga skierowanej bezpośrednio do ciebie!
PRZYMIERZE KRWI
Właśnie w taki sposób rozumiał
swoją relację z Bogiem lud Izraela.
Izraelici wiedzieli, że są ważni dla
Boga i że darzy On ich głęboką
miłością. Przekonanie to opierało
się na solidnych podstawach. Bóg
bezpośrednio interweniował, aby
wyrwać ich z niewoli egipskiej. Dał
im na własność ziemię Kanaan.
Obiecał, że zawsze będzie mieszkał pośród nich. Umiłował ich tak
bardzo, że zawarł z nimi wyjątkowe
przymierze, jakiego nie zawarł z
żadnym innym narodem. Przymierze to zostało zapoczątkowane na
górze Synaj, gdy Mojżesz złożył w
ofierze krew pary młodych byczków.
W czasach starożytnych krew
była istotnym elementem zawarcia
każdego traktatu czy porozumienia
pomiędzy stronami, na przykład
pomiędzy dwoma plemionami czy
rodzinami łączącymi się w nowy
klan lub dwoma narodami zawierającymi pokój. Tego typu poważne
umowy były niejako ratyfikowane
poprzez ceremonię przymierza, w
skład której wchodziło złożenie
ofiary i naznaczanie się krwią zwierzęcia ofiarnego.
Zawierając przymierze obie strony składały podwójne oświadczenie. Najpierw stwierdzano, że krew
zwierzęcia składanego w ofierze,

którą się pomażą, złączy ich świętą
więzią. Następnie, zabijając zwierzę i wylewając jego krew oznajmiano: „Oby nasi bogowie potraktowali nas tak, jak my potraktowaliśmy
to zwierzę, gdybyśmy kiedykolwiek
złamali zawarte przymierze”.
Podobnie Bóg zawierając przymierze ze swoim ludem związał go
ze sobą za pośrednictwem krwi
ofiary. Złożył im nieodwołalną obietnicę, że na zawsze pozostanie ich
Bogiem, Obrońcą i Wybawcą. Gdyby kiedykolwiek jakiś Izraelita zwątpił w dobroć i wierność Pana, wystarczyło, żeby przywołał na pamięć
przymierze zawarte przez Mojżesza, przypieczętowane świętą krwią.
Aby zrozumieć, co dla Izraelitów
oznaczało przymierze krwi, wyobraź sobie, że stoisz wraz z nimi
u stóp góry Synaj. Słuchaj uważnie
słów Mojżesza: „Oto krew przymierza, które Pan zawarł z wami”.
Potem patrz, jak wylewa połowę
krwi na ołtarz, a drugą połową skrapia ciebie i wszystkich zebranych.
Wydarzyło się coś wspaniałego –
Bóg uznał was za swoją szczególną własność. Pociągnął cię do
siebie wraz z całą twoją rodziną, a
także z każdym Izraelitą obecnym
tam tego dnia!
NOWE PRZYMIERZE
A teraz przenieś się wyobraźnią
do wieczernika, w którym Jezus
przeżywa ostatnią paschę ze swoimi uczniami. Pod koniec wieczerzy
bierze kielich napełniony winem,
podaje go uczniom i mówi: „Pijcie
z niego wszyscy, bo to jest moja
Krew Przymierza, która za wielu
będzie wylana na odpuszczenie
grzechów”.
Pomyśl, jak wstrząsające dla
uczniów musiały być słowa Nauczyciela. Znali przecież dobrze
tradycje przodków. Wiedzieli, że
Bóg zawarł z nimi przymierze, które zostało przypieczętowane krwią
ofiary. Teraz Jezus, czyniący tak
wiele znaków, które mógł uczynić
jedynie Bóg, ogłasza, że to Jego
krew przypieczętuje nowe przymie-

rze! Oto ich Mistrz, Mesjasz, którego kochali, wiąże się z nimi więzią
tak mocną, że nawet grzech nie
będzie w stanie jej zerwać.
Ale nie była to jedynie zapowiedź
Nowego Przymierza. Podając im
kielich napełniony winem, które –
jak przed chwilą ogłosił – stało się
Jego krwią, zaprosił ich do przyjęcia w sposób sakramentalny, ciałem, ale także sercem, Jego własnej krwi, Krwi Nowego Przymierza. Zamiast zostać nią pokropieni,
jak ich przodkowie, otrzymali przywilej wejścia w przymierze z Bogiem w o wiele bardziej osobisty i
skuteczny sposób.
PRZESŁANIE KRWI JEZUSA
Stań wreszcie u stóp krzyża wraz
z Maryją, Marią Magdaleną i Janem. Podnieś wzrok i spójrz na
Jezusa walczącego o każdy oddech, spójrz na Jego krew wypływającą z przebitych rąk i nóg. Patrząc na tę krew spływającą na
ziemię przypomnij sobie słowa z
Ostatniej Wieczerzy, uświadom
sobie, że patrzysz na „Krew Przymierza”, która właśnie jest wylewana „na odpuszczenie grzechów”. Ta
krew głosi ci przesłanie o całkowitym oddaniu i wiernej miłości Boga,
do ciebie osobiście i do wszystkich
ludzi.
Krew Jezusa przypomina ci także o tym, że Bóg zawarł przymierze
nie tylko ogólnie z całą ludzkością,
ale również z tobą osobiście. Widzisz zwyczajnego na pozór Człowieka, przechodzącego nieludzkie
cierpienia – nie dlatego, że na nie
zasłużył, ani dlatego, że został
pokonany przez mocniejszych niż
On sam – ale jedynie z powodu
głębokiej i niepojętej miłości do
ciebie.
Krew Jezusa jest również gwarancją, że On nigdy cię nie opuści
ani nie porzuci. Fakt, że zgodził się
znieść to wszystko ze względu na
ciebie, dowodzi, że nigdy nie przestanie się o ciebie troszczyć. Zapewnia, że przebaczenie i uzdrowienie, jakie Jezus głosił podczas
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swego ziemskiego życia, pozostaną aktualne tak długo, jak długo
będzie trwało wieczne przymierze.
I wreszcie widok krwi Jezusa –
ludzkiej krwi niosącej w sobie Boże
życie – mówi, że On złączył się z
tobą w możliwie najgłębszy i najbardziej intymny sposób. Nie jesteś już „zwyczajną” osobą. Płynie w tobie Jego życie, które ma
moc przemieniać cię coraz bardziej, abyś stawał się do Niego
podobny.
NA MOJĄ PAMIĄTKĘ
Nigdy nie zapominaj o tym, że
Bóg zawarł z tobą przymierze. Nigdy nie zapominaj, że należysz do
Kościoła, który jest Jego rodziną.

Czeka na ciebie honorowe miejsce
przy stole, gdzie zasiądziesz do
uczty niebieskiej. Ile razy przyjmujesz Komunię świętą, ołtarz, do
którego się zbliżasz, staje się znakiem tego stołu, znakiem radosnej
uczty, która nastąpi po powtórnym
przyjściu Chrystusa Pana.
Pamiętaj również, że należysz
do rodziny Jezusa, że masz miliony
braci i sióstr, ojców i matek, córek
i synów, którzy zostali złączeni z
tobą przez Jego krew. Należysz do
nich, a oni należą do ciebie. Tworzycie jedną wielką rodzinę i tu, w
tej wspólnocie, w rodzinie, znajdziesz siłę do życia przymierzem z
Chrystusem. Potrzebujesz ich, a
oni potrzebują ciebie. Łatwo zapo-

minamy o tym, co Jezus uczynił dla
nas, przelewając swoją krew. Dlatego właśnie powiedział uczniom
podczas Ostatniej Wieczerzy: „To
czyńcie na moją pamiątkę!”. W
Wielkim Poście, a zwłaszcza w
Wielkim Tygodniu, otwórz się na
przesłanie krwi Jezusa – przesłanie
przebaczenia, ofiary i wiernej miłości. Jezus umarł za ciebie, przebaczył ci grzechy i związał się z tobą
nierozerwalną więzią miłości – więzią, którą przypieczętował własną
krwią zawierającą w sobie Jego
życie. Gdy pijemy z tego kielicha...
Przyjmując Komunię świętą
przyjmujesz Jezusa do swego życia
i do swego serca. Realizuje się w
tobie obietnicę nadziei.

Uzdrawiający dar przyjaźni

Tak, z chęcią dołączę!” – zabrzmiał w słuchawce
pogodny głos z drugiej strony. Odetchnęłam z ulgą.
Wkrótce po ukończeniu studiów zaangażowałam się
w swojej parafii i od kilku dni bezskutecznie usiłowałam
znaleźć wolontariuszy do obsługi naszego nowego
banku żywności. Nie znałam się zupełnie na tego
rodzaju pracy, ale jestem zadowolona, że się nie poddałam — ponieważ właśnie tu spotkałam kobietę,
która zmieniła moje życie. Joanna nie tylko zgodziła
się pomagać, ale czyniła to z entuzjazmem. Rozpo-
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częłyśmy od jeżdżenia po supermarketach i zakładach
produkcyjnych, żeby odbierać obiecane skrzynki z żywnością w puszkach. Miałyśmy więc sporo czasu, aby
się poznać. Byłam zdumiona, że chociaż wychowała
już czternaścioro własnych dzieci, znajdowała mnóstwo
czasu na tę nową posługę i miała go także dla mnie.
POCZĄTEK WSPÓLNEJ PODRÓŻY
Zanim jako studentka zostałam katoliczką, byłam załamana i rozpaczliwie czepiałam się życia.

„Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił” (J 3,17)
Czy może i ty nosisz w sobie obraz Boga jako buchaltera, który wciąż sprawdza w swoich księgach,
czy twoje postępowanie jest zgodne z Jego wyśrubowanymi standardami? W dzisiejszej Ewangelii św. Jan
przypomina nam, że Jezus, Syn Boży posłany przez Ojca, nie przyszedł na świat po to, by nas potępić,
ale by zbawić. Nie przyszedł po to, by drobiazgowo zliczać nasze dobre i złe uczynki. Przyszedł, aby nas
uzdrawiać, chronić i ratować. Mówią nam o tym wprost dwa pierwsze wersety dzisiejszej Ewangelii.
Wprawdzie odrzuciliśmy przykazania Boga i Jego wizję naszego życia, ale On, zamiast nas potępić,
posłał Jezusa, by „wywyższony” dał życie wieczne wszystkim, którzy w Niego uwierzą. Jest to nawiązanie do fragmentu Księgi Liczb, w którym czytamy, jak za szemranie przeciwko Panu na Izraelitów spadła
plaga jadowitych węży. Bóg polecił wówczas Mojżeszowi odlać węża z brązu i umieścić go na palu,
a każdy, kto na niego spojrzał, odzyskiwał zdrowie. Podobnie jak dla Izraelitów, tak i dla nas pierwszym
krokiem jest uznanie, że potrzebujemy zbawienia, co zwykle oznacza stanięcie twarzą w twarz z własną
słabością i grzechem. Uświadomienie sobie, że Jezus cierpiał także z powodu moich grzechów, może
palić jak ukąszenie węża. Ale i nam, jak Izraelitom, Bóg daje lekarstwo – krzyż Jezusa. Zbawienie ofiarowane nam przez Jezusa to coś o wiele więcej niż fizyczne uzdrowienia Izraelitów pokąsanych. przez
węże. On uzdrawia nas duchowo. Przebacza nam i daje siłę do przemiany życia. Odnawia naszą relację
z Bogiem. I daje nam mocną nadzieję na niebo. Nie wpadnij więc w pułapkę myślenia o Bogu jako o buchalterze. On nie zajmuje się potępianiem, ale zawsze wychodzi z propozycją zbawienia. Spójrz dziś na
Jezusa wywyższonego na krzyżu. Wyznaj Mu, że potrzebujesz zbawienia, a On cię uzdrowi i odnowi na
duchu. „Jezu, pomóż mi podnieść wzrok ku Tobie.”
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 orastałam w domu pełnym przemocy i wyzwisk. Nie
D
potrafiłam nikomu zaufać. Nie miałam pojęcia, jak
znaleźć przyjaciół czy nawiązać głębszą relację. Ponieważ u mnie w domu nie wspominano o wierze ani
o Bogu, nie miałam też żadnej nadziei na przyszłość.
Jednak będąc nastolatką natknęłam się na egzemplarz książki Pieśń o Bernadetcie Franza Werfela,
którą pochłonęłam. Historia Bernadetty dała mi promyk
nadziei, że istnieje jeszcze coś poza moją bolesną
egzystencją. Wskazała mi drogę, która doprowadziła
mnie do nawrócenia i chrztu, a potem do miejsca,
w którym zapragnęłam służyć Bogu w mojej parafii.
Bank żywności wydawał się dobrym pomysłem, toteż
postanowiłam przyczynić się do tego, żeby wystartował. Nie miałam pojęcia, że wspólna praca z Joanną
także i mnie pomoże ruszyć z miejsca.
Trzydzieści pięć lat, w ciągu których współpracowałam z Joanną, uważam dziś za jedną długą drogę
uzdrowienia. Na początku niewiele mówiłam. Po prostu słuchałam, jak Joanna opowiada o swojej rodzinie
i o swojej osobistej drodze wiary. Najbardziej lubiłam
opowieści o jej dzieciach. Mówiła mi, że kiedy już będę
miała własne, będę musiała „uczyć się” każdego z nich
z osobna – bo każde dziecko ma odrębną osobowość.
Nauczyła mnie także, że nie kocha się jednego dziecka bardziej niż inne, ale zdarza się, że czujemy większą bliskość z tym, które najbardziej nas rani. Joanna
z pokorą i szczerością mówiła mi o swoich porażkach,
a także o swoich wątpliwościach i lękach. Jej głos był
łagodny, a jej wspaniały śmiech miękki i melodyjny.
Z czasem uświadomiłam sobie, że Joannie bardzo na
mnie zależy, chociaż nie mogłam zrozumieć dlaczego.
Co miałam do zaoferowania tej kobiecie, żeby zasługiwać na tyle jej uwagi? Stopniowo zrozumiałam, że
nie muszę nic robić, żeby „zasłużyć sobie” na jej miłość. Była ona darem, podobnie jak darem jest miłość
Boga.
BEZWARUNKOWE WSPARCIE
Kiedy wyszłam za mąż i miałam już własne dzieci,
Joanna była przy mnie na każdym kroku mojej drogi.
Oczywiście poprosiłam ją na matkę chrzestną obu
moich synów. Dzwoniłam do niej wiele razy z najprostszymi pytaniami, a ona zawsze miała dla mnie czas.
Omawiałam z nią wszystkie sprawy, od karmienia
piersią i przewijania do upominania i egzekwowania
wymagań, a ona dzieliła się swoimi własnymi zmaganiami w tych dziedzinach. Zawsze podnosiła mnie na
duchu i mówiła, że świetnie sobie radzę, nawet kiedy
miałam poczucie, że potknęłam się czy upadłam.
Spędziłam wiele czasu w domu Joanny, w którym,
wraz z mężem Charlesem, wychowała czternastkę
dzieci. Na ścianie w holu wisiał wielki, półtorametrowy
krzyż, a na szafce nocnej Joanny zawsze leżał różaniec. Wiara w oczywisty sposób stanowiła centrum jej
życia i przejawiała się w spokojnym, wiernym towa-
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rzyszeniu. Mówi się często, że ludzie, którzy wychowali się w domach, gdzie panowała przemoc, zwykle
sami wchodzą w oparte na przemocy związki, i tak
właśnie wyglądało moje małżeństwo. Poślubiłam
mężczyznę, który nie był zdolny do miłości, a po rozwodzie żyłam w bólu przez wiele lat, bo mój były mąż
chciał odebrać mi prawo do opieki nad dziećmi. W tych
mrocznych dniach Joanna wciąż była przy mnie. Byłam zdruzgotana, ale w niej zawsze znajdowałam
oparcie. Moja własna matka się mnie wyrzekła, ale
Joanna nigdy mnie nie osądzała. Kiedy zdecydowałam
się na terapię, stała zawsze mnie kochał. Dowiedziałam się o tym po raz pierwszy przed laty czytając Pieśń
o Bernadetcie, i jest to przesłanie, o którym nigdy nie
wolno mi zapomnieć. Często myślę o Joannie
i o wszystkim, co od niej otrzymałam, a zwłaszcza
o tym, jak zmieniła moje rozumienie Boga. Bóg, miłosierny i współczujący, dał mi przyjaźń, która przyniosła
mi uzdrowienie, oraz pokazał mi, jak cierpliwa i niewzruszona jest Jego miłość.
Św. Augustyn napisał kiedyś, że Bóg „kocha każdego z nas tak, jakby tylko on jeden istniał”. Tak właśnie poczułam się dzięki Joannie. Poprzez jej przyjaźń
Bóg podarował mi czas, uwagę, współczucie i miłość,
których potrzebowałam, aby przyjąć Jego uzdrowienie
przy moim boku. Kiedy było mi źle, wystarczyło, że
zadzwoniłam i wypowiedziałam jej imię. Natychmiast
domyślała się, że coś jest nie w porządku, i zawsze
miała czas, by mnie wysłuchać oraz modlić się i płakać
wraz ze mną. Czy naprawdę właśnie taki jest Bóg?
Zawsze obecny, zawsze kochający, zawsze przyjmujący mnie z otwartymi ramionami, niezależnie od tego,
z czym się zmagam i ile razy upadłam?
UZDROWIENIE, PRZYJAŹŃ I MIŁOŚĆ BOŻA
Joanna zmarła 11 lutego 2015 roku. Podczas Mszy
pogrzebowej patrzyłam na ołtarz i płakałam. Nie byłam
jednak smutna. Wiedziałam, że ona jest w niebie, i ta
myśl dawała mi pociechę. Uświadomiłam też sobie,
że Bóg kolejny raz posłużył się Joanną 11 lutego obchodzimy święto Matki Bożej z Lourdes. Jeszcze raz
zapewnił mnie, że zawsze mnie kochał. Dowiedziałam
się o tym po raz pierwszy przed laty czytając Pieśń
o Bernadetcie, i jest to przesłanie, o którym nigdy nie
wolno mi zapomnieć.
Często myślę o Joannie i o wszystkim, co od niej
otrzymałam, a zwłaszcza o tym, jak zmieniła moje
rozumienie Boga. Bóg, miłosierny i współczujący, dał
mi przyjaźń, która przyniosła mi uzdrowienie, oraz
pokazał mi, jak cierpliwa i niewzruszona jest Jego
miłość. w. Augustyn napisał kiedyś, że Bóg „kocha
każdego z nas tak, jakby tylko on jeden istniał”. Tak
właśnie poczułam się dzięki Joannie. Poprzez jej
przyjaźń Bóg podarował mi czas, uwagę, współczucie
i miłość, których potrzebowałam, aby przyjąć Jego
uzdrowienie.
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Nasze remonty

Na placu kościelnym zapadł się grunt. Będziemy musieli odtworzyć bruk

Piątek, 19 marca, św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
„Józefie, synu Dawida, nie bój się” (Mt 1,20)
Marzenia Józefa o szczęśliwym małżeństwie i rodzinie legły właśnie w gruzach. Będąc wiernym Żydem
i „człowiekiem sprawiedliwym”, był świadom, że prawo żydowskie wymaga od niego troski o świętość
małżeństwa, która – jak sądził – została naruszona przez „niewierność” Maryi. Ale chciał także chronić
Maryję. Postanowił więc zachowując prawo uniknąć jednak publicznego oskarżenia Maryi. Był to na
pozór plan miłosierny i szlachetny. Ale plan Boży był jeszcze lepszy.
Aby oznajmić go Józefowi, Bóg posłał do niego anioła z jasnym i jednoznacznym przesłaniem: „Nie
bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki”. Dla Józefa musiał to być wstrząs. Bóg zapowiedział mu
również, że dziecko, które się narodzi, będzie święte. Rzeczywistość przewyższyła wszystkie nadzieje
i pragnienia Józefa. Syn Maryi będzie Mesjaszem, Tym, który wybawi lud z jego grzechów. Nie ma się
czego bać. Bóg działa jeszcze intensywniej, niż Józef mógł to sobie kiedykolwiek wyobrazić. Wystarczy,
by uchwycił się Bożej obietnicy i uczynił krok w nieznane.
My także, jak Józef, mamy wiele marzeń i aspiracji. U tych z nas, którzy są rodzicami, marzenia te
dotyczą także naszego potomstwa. Z miłości do naszych dzieci snujemy plany i zdobywamy się na poświęcenia, aby wzrastały w zdrowiu, rozwijały się i mogły w przyszłości dokonać rzeczy wielkich – może
nawet większych od naszych dokonań. Czasami jednak sprawy nie układają się po naszej myśli i, podobnie jak Józef, musimy uciec się do planu B.
Ale czy jesteśmy rodzicami czy też nie, wszyscy znamy to uczucie zawodu i dezorientacji, które ogarnia nas, gdy drogi Boże okazują się inne od naszych. Jednak Bóg zawsze będzie nas prowadził i błogosławił, jak prowadził i błogosławił Józefa. Bóg widzi całą drogę naszego życia, od czasu przed naszym
poczęciem aż po samą wieczność. On wie, w jaki sposób poszczególne sytuacje wpisują się w Jego
plan, który ma na celu nie tylko nasze dobro, ale też dobro wszystkich pokoleń. Jest z nami również
w czasach zamętu, w cierpieniu i udręce. I choć może nie wysyła do nas aniołów z przesłaniem, to jednak
powierzył nam swoje słowo, któremu możemy bezwzględnie zaufać, a ono dziś do nas mówi: „Nie bój się”.
„Ojcze, Tobie zawierzam wszystkie moje plany i nadzieje. Św. Józefie, módl się za mną.”
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Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK) 2021
REWOLUCJA
PIĘKNYCH LUDZI
Podejmij wyzwanie EDK i stań się
pięknym człowiekiem

Do tej pory wyzwaniem EDK było przejście 40 km
nocą, w samotności i skupieniu. Sam trud wędrówki
wydawał się wielki. Teraz to za mało. Nie chodzi o to,
aby przejść trasę, ale o to, aby ją pokonać i stać się
PIĘKNYM człowiekiem. Od dzisiaj miarą EDK nie są
kilometry, ale ZMIANA, która się dokona w człowieku
– PIĘKNO.
Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK) odbyła się po
raz pierwszy w 2009 roku.
W 2018 roku Świebodzice pojawiły się na liście
prawie 300 miast z kilkunastu krajów skąd można było
wyruszyć na trasę o długości 43 km. Liderzy EDK
tworzyli możliwość poczucia Drogi Krzyżowej w inny
niż dotychczas sposób. W sposób EKSTREMALNY.
W świebodzickich edycjach EDK na trasę wychodziło średnio około 40 osób. Przedział wiekowy uczestników, którzy ją ukończyli wynosił od 14. do – 73 lat.
W tym szczególnym – „koronawirusowym” roku
można wyruszyć na 283 trasy ze 103 miejscowości w
25 krajach (dane z 18 lutego br.).
W 2021 roku po raz czwarty możemy przejść EDK
ruszając ze Świebodzic. Rozpoczynamy 26 marca.
Msza św. w intencji uczestników odbędzie się o godz.
20:00 w parafii św. Mikołaja w Świebodzicach. Po

zakończeniu mszy św. wyruszamy na trasę. Trasa św.
Mikołaja o długości 43 kilometrów rozpoczyna i kończy
się w Świebodzicach. Jak co roku decydujecie się na
trud długiego marszu. Znów będziecie szli przez całą
noc. Może być mgła, deszcz, śnieg lub błoto. Znów
samotnie lub małych grupach oderwani od świata, ze
swoimi fizycznymi ograniczeniami i chęcią ich pokonania. To czas na stworzenie przestrzeni na spotkanie
i rozmowę z Bogiem. Ci, którzy przeszli EDK mówią,
że było to wyzwanie, głębokie przeżycie, doświadczenie własnej słabości i chociaż ułamka ciężaru, jaki
dźwigał Jezus podczas Swojej Drogi. Bo inaczej patrzy
się na Jego cierpienie z ciepłej ławki w kościele, inaczej gdy na stopach pojawiły się odciski, nogi stają się
ciężkie, raz po raz targane są skurczami, a do końca
trasy pozostało jeszcze kilka lub kilkanaście kilometrów.
TO TRZEBA PRZEŻYĆ.
Zapraszamy mieszkańców Świebodzic i okolicznych
miast i wsi do udziału w Ekstremalnej Drodze Krzyżowej. Do spotkania się z samym sobą. Do spotkania z
Nim.
Rejestracja internetowa uczestników na: https://
www.edk.org.pl
Telefoniczna: Rysiek 535 145 615.
UWAGA: Należy pamiętać, że udział w EDK ma
charakter indywidualnej praktyki religijnej, każdy
uczestnik wyrusza w trasę na własną odpowiedzialność.
Jeżeli masz wątpliwości czy podołasz trudom
tej wędrówki obejrzyj filmy o EDK na You Tube
lub zadzwoń na podany
numer telefonu.
Od uczestników wymagamy przestrzegania
zaleceń w związku ze
zwalczaniem pandemii.
Zapraszam na EDK
AD 2021!
Lider rejonu – Rysiek
Stochła
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Książki warte przeczytania

W trakcie Wielkiego postu polecam kolejne lektury do zadumy.

O. Stanisław Celestyn Napiórkowski, „Opowiem ci o moim Chrystusie”
Kaplica, w której odbywały się rekolekcje, była
uboga. Nad ołtarzem wisiał prosty drewniany krzyż
z wizerunkiem Chrystusa. Spojrzałam na Niego.
Wtedy po raz pierwszy spojrzałam na Chrystusa nie
jak na drewniana laleczkę, ale oczami duszy zobaczyłam żywego, zbroczonego żywego, zbroczonego
krwią, skatowanego człowieka – Boga, który umarł
za mnie, który umarł z MIŁOŚCI do mnie. do oczu
płynęły mi łzy, łzy szczęścia, że znalazłam MIŁOŚĆ
(a raczej Miłość mnie odnalazła) i z żalu za swoje
dotychczasowe grzeszne, egoistyczne życie. Zrozumiałam, jaką dla Boga stanowię wartość, skoro
ofiarował za mnie swojego Jedynego Syna. Wiedziałam, że to On, Jezus, zaprosi mnie, aby mi
osobiście powiedzieć o swojej miłości.
Marie-Dominique Philippe: „Tajemnica Miłosierdzia”
Jest to założyciel prężnego zgromadzenia zakonnego, rozwijającego apostolską działalność w kilkudziesięciu krajach, zasłyną nie tylko jako teolog
i filozof, ale nadto jako gorący czciciel Maryi: tak ją
kochał ukochał, że niniejsza książka musiała po-

Niedziela, 21 marca

wstać: jej napisanie było dla niego koniecznością,
jak oddychanie.
Dzieło to, ilustruje mistyczne życie Najświętszej
Panny. Jaj relacje z Trójcą Przenajświętszą, zostało napisane tak żywo i wnikliwie, z tak wielkim jej
umiłowaniem, że odwracając kartki, niejako podnosimy zasłonę, by poddać się urokowi coraz nowych
obrazków, które nam ukazuje psychologia sacra, by
kontemplować rzeczywistość, której Paweł Apostoł
nie śmiał ujawnić.
Rzeczywistość ta będzie żywić pobożne dusze,
a także stanowić temat homilii opracowanych dla
uczczenia poszczególnych tajemnic życia Maryi.
Ks. Tomasz, Ząbki 2008: „Życie potwierdza
prawdę Ewangelii”
Jest to kapłan z kilkunastoletnim stażem duszpasterskim, nie przestaje być zafascynowany obecnością Boga w życiu ludzi. Autor daje świadectwo
miłości Boga, który jest rozkochany w człowieku
i w przedziwny czasami sposób przypomina mu
o swojej czułej obecności. Bóg wyrywa szatanowi
swoje dzieci! Dzieje się to niekiedy w sposób cichy,
ledwie widoczny, a innym razem tak cudownie, ze
ludzie zmieniają swoje życie o 180 stopni!
Opisane historie w tej książce, wydarzyły się naprawdę, chwytają z serce, uczą pokory, wdzięczności, modlitwy.
Elwira Kirklo-Rusek

„Dusza moja doznała lęku” (J 12,27)
Jezus doznał lęku? To bardzo łagodnie powiedziane. Greckie słowo użyte tu przez Jana oznacza
ekstremalną udrękę i przerażenie. To samo słowo opisuje w Biblii reakcję uczniów na zagrażającą ich
życiu burzę na jeziorze, rozpacz Dawida płaczącego nad swoim zabitym synem Absalomem, uczucia
Lota ratującego się ucieczką przed zagładą Sodomy i Gomory.
Co tak bardzo przeraziło Jezusa? Co Go tak udręczyło? Świadomość, że oto „nadeszła godzina”, Jego
godzina. Dobiegł końca czas głoszenia słowa i nauczania, uzdrawiania i wyrzucania złych duchów,
a przybliżył się czas męki. Jezus wiedział, że czekają Go nieludzkie tortury i powolna, bolesna śmierć.
Ta perspektywa pozbawiała Go pokoju i napełniała przerażeniem.
Jednak Jezus wiedział również, że przy całej swojej potworności krzyż jest niezbędny dla wybawienia
ludzi z grzechów. Nie będzie to łatwe, nie będzie estetyczne, ale jest konieczne. Zamiast więc ratować
siebie, złożył swoje życie w ręce Ojca ufając, że On przeprowadzi Go przez to wszystko, co Go czeka.
Za bardzo nas kochał, żeby się wycofać.
Wszyscy mamy w życiu momenty, kiedy „doznajemy lęku”. Przeżywamy ciężkie chwile patrząc na
cierpienie bliskiej osoby lub mierząc się z własnym cierpieniem. Jest to bolesne, trudne, ale zarazem
nieuniknione. Jeżeli właśnie teraz znajdujesz się w takiej sytuacji, wiedz, że nie jesteś sam. Jezus jest
z tobą. On obejmuje cię ramieniem i przygarnia do siebie. Wie, co to znaczy być tak udręczonym, że ma
się ochotę po prostu uciec od wszystkiego. A ponieważ to wie, może cię wspomóc i pocieszyć. Jezus
przyjął krzyż, ponieważ wiedział, że Jego śmierć odsłoni głębię Bożej miłości do nas – w tym także do
ciebie. Niech ta miłość otacza cię dziś i podtrzymuje.
„Panie, pomóż mi otworzyć serce na Twoją miłość. Jezu, potrzebuję dziś Twojego wsparcia i pocieszenia.”
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Poniedziałek 1.03.2021 r.
godz. 700 + Krzysztof SZURGOT (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 + Zofia KRUPA (greg. 22)
godz. 1630 ++ rodzice: Franciszek i Anna, ++ rodzeństwo,
++ Maria i Józef SKÓRA
godz. 1800 + Edward ZACHARUK (greg. 30 – ostatnia)
godz. 1800 ++ Michał w rocz. śmierci i Helena KOWALSCY
Wtorek 2.03.2021 r.
godz. 700 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 1)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Heleny, dzieci i wnuków
godz. 1630 za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 1800 + Zofia KRUPA (greg. 23)
godz. 1800 + Witold PERWENIS w 3 miesiąc od śmierci
i ++ z rodziny MISIEWICZ i PERWENIS
Środa 3.03.2021 r.
godz. 700 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 2)
godz. 900 + Stanisława (f) STANISZEWSKA
godz. 900 o potrzebne łaski, zdrowie i błogosławieństwo
Boże dla Kazimiery z okazji 84 rocznicy urodzin i imienin
godz. 1630 w intencji parafian – dzieci komunijnych
godz. 1800 + Zofia KRUPA (greg. 24)
godz. 1800 + Helena BRYŁA z racji imienin
Czwartek 4.03.2021 r. Święto św. Kazimierza, królewicza
godz. 700 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 3)
godz. 900 + Alicja WIŚNIEWSKA
godz. 1800 + Zofia KRUPA (greg. 25)
godz. 1800 + Kazimierz ROSIŃSKI
Piątek 5.03.2021 r.
godz. 700 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 4)
godz. 900 + Zofia KRUPA (greg. 26)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny w dniu urodzin
Sobota 6.03.2021 r.
godz. 700 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 5)
godz. 900 wynagradzająca Niepokalanemu sercu Maryi
wszystkie grzechy i zniewagi
godz. 1800 + Zofia KRUPA (greg. 27)
godz. 1800 ++ z rodziny SKOTNICKICH, LIPKÓW,
WASIŁOWSKICH
Niedziela 7.03.2021 r. III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
godz. 730 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 6)
godz. 900 + Marzena MIŚTA
godz. 1030 + Zofia KRUPA (greg. 28)
godz. 1200 ++ Anna, Edward DZIEWIT – o łaskę nieba
godz. 1200 + Stefania w 8 rocz. śmierci

godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie, opiekę Matki Bożej i asystencję Ducha Świętego
dla Karola w dniu 18 rocznicy urodzin
Poniedziałek 8.03.2021 r.
godz. 700 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 7)
godz. 900 + Krystyna ŚLUSARCZYK (intencja od ucz. pogrzebu)
godz. 1800 + Zofia KRUPA (greg. 29)
godz. 1800 o świętość i wierność dla kapłanów, opiekę
Matki Bożej i wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Wtorek 9.03.2021 r.
godz. 700 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 8)
godz. 900 + Henryk BOROWIEC (intencja od ucz. pogrzebu)
godz. 1800 + Zofia KRUPA (greg. 30 – ostatnia)
godz. 1800 o świętość i wierność dla kapłanów, opiekę
Matki Bożej i wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Środa 10.03.2021 r.
godz. 700 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie,
opiekę Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy
i asystencję Ducha Świętego dla księdza Damiana
godz. 900 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 9)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętego Mikołaja dla grupy modlitewnopielgrzymkowej
Czwartek 11.03.2021 r.
godz. 700 za chorych, samotnych i cierpiących w naszej parafii
godz. 900 + Krystyna ŚLUSARCZYK (intencja od sąsiadów)
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 10)
godz. 1800 + Mikołaj SAJA
Piątek 12.03.2021 r.
godz. 700 + Maria KONCEWICZ
godz. 900 + Krystyna ŚLUSARCZYK (intencja od rodziny
Dudków, Trusiów i Dudziaków z Małopolski)
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 11)
godz. 1800 + Jan GAJEWSKI w 6 rocz. śmierci
Sobota 13.03.2021 r.
godz. 700 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 12)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo Świętej
Patronki dla Krystyny w dniu imienin
godz. 1800 + Krystyna KOWALSKA w dniu imienin
godz. 1800 + Julia CZAJKOWSKA w 10 rocz. śmierci
i ++ rodzice, teściowie oraz ++ z rodziny
Niedziela 14.03.2021 r. IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
godz. 730 w intencji Panu Bogu wiadomej
godz. 900 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 13)
godz. 1030 ++ Aniela, Piotr WRÓBEL i ++ z rodziny
WRÓBEL i JURCZYK
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godz. 1200 ++ Cecylia i Zygmunt BANAŚ, ++ Anna
i Józef SIBIK
godz. 1200 dziękczynna z okazji urodzin Ryszarda
z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie i błogosławieństwo
Boże oraz w intencji Krystyny
godz. 1800 + Danuta ZIEMNICKA
Poniedziałek 15.03.2021 r.
godz. 700 + Józefa (f) BINKUŃSKA
godz. 900 + Marek i dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 900 + Jan MUSZYŃSKI w 7 rocz. śmierci
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 14)
godz. 1800 o świętość i wierność dla kapłanów, opiekę
Matki Bożej i wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Wtorek 16.03.2021 r.
godz. 700 + Anna KALINOWSKA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 ++ Janusz w 18 rocz. śmierci, Andrzej
w 16 rocz. śmierci
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 15)
godz. 1800 o świętość i wierność dla kapłanów, opiekę
Matki Bożej i wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Środa 17.03.2021 r.
godz. 700 + Jan STORY (intencja uczestników pogrzebu)
godz. 900 ++ Teresa, Halina, Genowefa
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 16)
godz. 1800 o świętość i wierność dla kapłanów, opiekę
Matki Bożej i wstawiennictwo św. Jana Pawła II
Czwartek 18.03.2021 r.
godz. 700 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 17)
godz. 700 + Anna OBIEGŁY w 2 rocz. śmierci
godz. 900 ++ rodzice: Katarzyna i Michał STROJEK
godz. 1800 + Łucja w rocz. śmieci i Julian w 9 rocz. śmierci
BALUK
godz. 1800 ++ rodzice i ++ z rodziny MATWIEJEW
godz. 1800 + Alina BISKUP (intencja od uczestników
pogrzebu) i + Stanisław BISKUP
Piątek 19.03.2021 r. UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA,
OBLUBIEŃCA NMP
godz. 700 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 18)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla p. Józefa, naszego
organisty, z okazji imienin (intencja od Róż Różańcowych)
godz. 1800 o błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, asys
tencję Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. proboszcza Józefa z okazji imienin (intencja od Róż Różańcowych)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne
łaski dla członków Bractwa Świętego Józefa oraz za
++ członków Bractwa
Sobota 20.03.2021 r.
godz. 700 dziękczynna z okazji urodzin Macieja z prośbą
o potrzebne łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 900 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 19)
godz. 1800 ++ Irena, Jan KERLIN

godz. 1800 + Sebastian WIŚNIEWSKI i ++ z rodziny
WIŚNIEWSKICH
Niedziela 21.03.2021 r. V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
godz. 730 + syn Piotruś RÓŻYCKI w 7 rocz. śmierci
godz. 900 ++ Tadeusz i Anna oraz ++ Zenon i Marian,
++ z rodziny
godz. 1030 + Bogdan MAŁEK w 12 rocz. śmierci
godz. 1200 + Danuta ZIEMNICKA
godz. 1200 + Kazimierz JAROSZ w 23 rocz. śmierci,
++ z rodziny
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 20)
Poniedziałek 22.03.2021 r.
godz. 700 + Stanisław BISKUP (intencja od uczestników
pogrzebu), + Alicja BISKUP
godz. 900 za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 21)
Wtorek 23.03.2021 r.
godz. 700 + Alicja WOLIŃSKA (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 900 ++ Antoni LISIAK, Józef, Stanisława (f),
++ bracia: Stanisław, Tadeusz
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 22)
Środa 24.03.2021 r.
godz. 700 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 23)
godz. 900 ++ z rodziny DOLIŃSKICH: Zuzanna w 3 rocz.
śmierci, Jerzy w 15 rocz. śmierci, Marcin w 3 rocz. śmierci
i ++ z rodziny
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla Piotra i Żanety
z okazji rocznicy sakramentu małżeństwa
Czwartek 25.03.2021 r. UROCZYSTOŚĆ
ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
godz. 700 + Marian Franciszek DUBAJ (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 900 ++ Lech, Stanisław, Cecylia OTRĘBA
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 24)
Piątek 26.03.2021 r.
godz. 700 + Halina STEC (intencja od uczestników pogrzebu)
godz. 900 ++ Julia, Michał KOROPCZUK oraz ich
++ rodzice i rodzeństwo, + Maria KSIĘŻOPOLSKA
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 25)
Sobota 27.03.2021 r.
godz. 700 + Gabriela NOWAK (intencja od ucz. pogrzebu)
godz. 900 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 26)
godz. 1800 + Mieczysław MISZTAL w 20 rocz. śmierci
Niedziela 28.03.2021 r. NIEDZIELA PALMOWA,
CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ
godz. 730 ++ Regina i Hipolit KRUSZEWSCY
godz. 900 + Janina w 16 rocz. śmierci, + Stefan w 3 rocz.
śmierci (intencja od rodziny)
godz. 1030 dziękczynna z okazji rocznicy sakramentu
małżeństwa Danuty i Jana STELMACH z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże
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godz. 1200 ++ Jan i Maria WIETRZYŃSCY
godz. 1200 ++ Tadeusz MARSZAŁEK w 22 rocz. śmierci,
+ Marianna
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 27)
Poniedziałek 29.03.2021 r. Wielki Poniedziałek
godz. 700 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 28)
godz. 900 + Witold WOLIŃSKI (intencja od uczestników
pogrzebu)
godz. 1800 + Władysław KOŚCIELSKI, + Michał PŁAZIAK
i ++ z rodziny
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Wtorek 30.03.2021 r. Wielki Wtorek
godz. 700 dziękczynna z okazji imienin Bogdana z prośbą
o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny
godz. 900
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 29)
Środa 31.03.2021 r. Wielka Środa
godz. 700
godz. 900 ++ Stanisław w 26 rocz. śmierci i Józefa (f)
FAŚCISZEWSCY oraz ich ++ rodzice
godz. 1800 + Józefa (f) KUBIŃSKA (greg. 30 – ostatnia)

Michałowa poleca

DORSZ LUB MORSZCZUK W WARZYWACH
SKŁADNIKI:
60 dkg filetów z dorsza lub morszczuka
60 dkg warzyw mieszanych (marchew, pietruszka,
seler)
3 łyżki posiekanych ziół (lubczyk, tymianek, szałwia)
1 łyżka masła, 1 łyżka mąki, sok z cytryny, sól
1 szklanka mleka
20 dkg pomidorów z puszki (bez skórki)

nut pod przykryciem. Posiekane przyprawy dodać do
warzyw. Wymieszać. Połowę warzyw odłożyć na
talerz. Na warstwie pozostawionych w rondlu warzyw
ułożyć filety, oprószyć solą i przykryć odłożonymi
warzywami. Dusić pod przykryciem ok. 20 min. Mąkę
przesiać, wymieszać z kilkoma łyżkami zimnego
mleka, mieszając połączyć z pozostałym gorącym
mlekiem, a następnie zalać potrawę i doprowadzić
do wrzenia. Pomidory zagotować z dodatkiem masła
WYKONANIE:
i dodać do uduszonej ryby. Sprawdzić smak i ewenFilety skropić sokiem z cytryny i pozostawić w lodów- tualnie przyprawić solą. Uduszoną rybę ostrożnie
ce na ok. 30 min. Warzywa umyć, obrać i poszatko- przełożyć wraz z warzywami na półmisek. Podawać
wać w paski lub krążki. Włożyć do rondla, osolić, z dodatkiem ziemniaków z „wody”.
podlać wrzącą wodą (ok. 200 ml). Dusić przez 20 miSmacznego!

Niedziela, 28 marca, Niedziela Palmowa

„I zaczęli Go pozdrawiać: «Witaj, Królu żydowski!» (Mk 15,18)
Z czym kojarzy ci się określenie „godność królewska”? Może przywodzi ci ono na myśl średniowiecznych królów, zasiadających na wspaniałych tronach, z tłumem dworzan naokoło?
A może myślisz o splendorze otaczającym dzisiejsze rodziny królewskie?
A godność królewska Jezusa? Jako Syn Dawida pochodził ze starożytnej dynastii ziemskich królów
i władców. Jako Syn Boży jest Królem wszechświata. Zobaczmy jednak, w jaki sposób jest traktowany.
Tłum domaga się Jego śmierci, choć Piłat nazywa Go Królem. Jest wyśmiewany przez żołnierzy, którzy
szyderczo oddają Mu hołd. Drwią z Niego ci, którzy jako uczeni w Piśmie pierwsi powinni rozpoznać
w Nim Mesjasza, a oto szydzą z Niego i domagają się, żeby zszedł z krzyża.
Ale przecież dokładnie tak wygląda godność królewska w królestwie Bożym. Król ogołaca samego
siebie przyjmując postać sługi. Król, który wjeżdża do Jerozolimy nie na wspaniałym rydwanie, ale
na osiołku. Król, który dobrowolnie wydaje się na szyderstwa, biczowanie i okrutną śmierć, aby zbawić
swój lud.
Przeżywając Wielki Tydzień pamiętaj o królewskiej godności Jezusa. On zasiada dziś po prawicy Ojca,
panując w chwale. Ale jest wciąż tym samym Królem – Sługą, który tak bardzo cię umiłował, że oddał za
ciebie życie i wciąż gotów jest przebaczać wszystkie twoje grzechy.
Tak Jezus rozumie godność królewską. A jest to również twoja godność, ponieważ przez Jego śmierć
i zmartwychwstanie zostałeś włączony do rodziny Bożej. Jesteś karmiony królewską krwią! Dzięki łasce,
jaką Jezus cię obdarzył, możesz podobnie jak On wypełniać swoją królewską misję – przez miłość i służbę, przez wydawanie swojego życia dla innych. A idąc za Nim tą drogą wiedz, że na ciebie oraz na
wszystkich, którzy pełnią wraz z Jezusem królewską służbę, czeka „wieniec sprawiedliwości”.
„Jezu, Ty jesteś moim Królem. Obym służył Ci wiernie przez wszystkie dni mojego życia.”
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Bramę wieczności przekroczyli:
+ Stanisław BISKUP, zm. 1.02.2021 r., przeżył 71 lat
+ Alicja WOLIŃSKA z d. Gwiazda, zm. 3.02.2021 r.,
przeżyła 73 lata
+ Halina STEC z d. Sławińska, zm. 4.02.2021 r., przeżyła 72 lata
+ Marian Franciszek DUBAJ, zm. 5.02.2021 r., przeżył 66 lat
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+ Sebastian WIŚNIEWSKI, zm. 5.02.2021 r.,
przeżył 45 lat
+ Gabriela NOWAK z d. Szczych, zm. 8.02.2021
r., przeżyła 81 lat
+ Witold WOLIŃSKI, zm. 11.02.2021 r., przeżył 76 lat

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, 1030 (z udziałem dzieci),
1200 (suma), 1800 (z udziałem młodzieży)
• dni powszednie: 700, 900, 1800
• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu
małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 1200
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. 1200
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

