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Nadzieja Zmartwychwstania

Nie umiem być srebrnym aniołem – ni gorejącym krzakiem,
tyle zmartwychwstań już przeszło – a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonami – tyle już Alleluja,
a moja świętość dziurawa na ćwiartce włoska się buja.
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy jak na koślawej fujarce,
żeby choć papież spojrzał na mnie przez białe swe palce.
Żeby choć Matka Boska przez chmur zabite wciąż deski,
uśmiech mi swój zesłała jak ptaszka we mgle niebieskiej.
I wiem, gdy łzę swoją trzymam jak złoty kamyk z procy,
zrozumie mnie mały Baranek z najcichszej Wielkiej Nocy.
Pyszczek położy na ręku sumienia wywróci podszewkę,
serca mojego ocali czerwoną chorągiewkę.

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. Radujcie się więc 
i z ufnością patrzcie w przyszłość. Niech zsyła na Was łaski i wnosi szczęście do Waszego rodzinnego życia. 
Bądźmy wszyscy weseli, jako w niebie Anieli, czegośmy pożądali, tegośmy doczekali. Alleluja.

ks. Jan Twardowski

Kuba co tydzień udawał się do 
pobliskiego punktu, żeby nadać 
kupon Totolotka. Co tydzień też 
skrupulatnie sprawdzał, czy udało 
mu się trafić szczęśliwe numerki. 
Co tydzień liczył na wygraną i co 
tydzień spotykało go rozczarowa-
nie. To jednak nie powstrzymywało 
go przed kolejnymi próbami. Wciąż 
miał nadzieję, że któregoś dnia 
wygra, chociaż prawdopodobień-
stwo wygranej było bardzo niewiel-
kie.

Każdy z nas podtrzymuje w so-
bie jakąś nadzieję. Mamy nadzieję 
na długie i sensowne życie. Spo-
dziewamy się, że nasze dzieci 
i wnuki wyrosną na dobrych ludzi 
i wartościowych członków społe-
czeństwa. Oczekujemy, że na 

świecie zapanuje pokój i bezpie-
czeństwo. Wszystko to są dobre 
rzeczy, ale nie mamy żadnej gwa-
rancji, że nasze nadzieje się zisz-
czą. Owszem, może tak się stać, 
ale wcale nie musi.

Czy więc istnieje jakaś nadzieja, 
która nigdy nas nie zawiedzie? Św. 
Augustyn napisał kiedyś: „Naszą 
nadzieją jest zmartwychwstanie 
Pana”. Złożenie nadziei w zmar-
twychwstaniu Pańskim jest abso-
lutnie bezpieczne. Na tej szali 
możemy położyć całe swoje życie, 
ponieważ nadzieja, o której mówi 
św. Augustyn, jest zupełnie inna niż 
nadzieja Kuby na wygraną w Toto-
lotka. Podczas gdy Kuba nie ma 
żadnej pewności, czy kiedykolwiek 
uda mu się wygrać, my wiemy, że 

każdy, kto uwierzy w zmartwych-
wstanie Jezusa, będzie zbawiony. 
A więc nie tylko życzymy sobie 
czegoś, ale mamy pewność, że tak 
się stanie!

W tym numerze chcemy zasta-
nowić się nad nadzieją, jaka płynie 
ze zmartwychwstania Jezusa – za-
równo dla nas, jak i dla całego 
świata. Chcemy też zobaczyć, 
w jaki sposób możemy umacniać 
w sobie cnotę nadziei i stawać się 
jej znakiem dla otaczających nas 
ludzi.

Na początek przyjrzyjmy się do-
wodom świadczącym o tym, że 
zmartwychwstanie Jezusa rzeczy-
wiście miało miejsce, ponieważ to 
właśnie ten fakt jest źródłem naszej 
wielkanocnej nadziei.
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NasZe remoNty

Dzięki staraniom parafian, po trzech latach, został zwieńczony remont posadzki kościoła

Ołtarz boczny św. Józefa w parafii 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach. 
Relikwie święte umieszczone w ołtarzu

Prace konserwatorskie dotyczące przygotowania dokumentacji projektowej 
do malowania kościoła
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RELACJE ŚWIADKÓW
Dwaj uczniowie idący z Jerozo-

limy do Emaus czuli się tak, jak 
gdyby ziemia rozstąpiła się nagle 
pod ich stopami. Jezus, z którym 
wiązali wszystkie swoje plany i na-
dzieje. Nauczyciel Cudotwórca 
z Nazaretu, został dopiero co bru-
talnie zgładzony przez władze 
rzymskie. „A myśmy się spodzie-
wali, że On właśnie miał wyzwolić 
Izraela” mówią Nieznajomemu. 
który przyłączył się do nich w dro-
dze. Nie zdają sobie sprawy, że ten 
idący z nimi Nieznajomy to właśnie 
Jezus Chrystus, zmartwych-wstały 
Pan.

Kiedy tak opowiadają Mu o tym, 
co leży im na sercu, Jezus zaczyna 
przytaczać im i wyjaśniać wszystkie 
miejsca w Piśmie Świętym odno-
szące się do Niego. Dochodząc do 
wioski proszą Go, aby z nimi został; 
nie chcą się z Nim rozstawać, tak 
bardzo poruszyły ich Jego słowa. 
A kiedy podczas posiłku błogosławi 
i łamie chleb, nagle rozpoznają, kim 
On jest. Analizując później to wy-
darzenie dziwią się sami sobie, że 
Go nie rozpoznali, kiedy wyjaśnia! 
im Pisma: „Czy serce nie pałało 
w nas, kiedy rozmawiał z nami 
w drodze?” pytają sami siebie.

Uczniowie pojmują nagle, że ich 
nadzieje zostały spełnione ponad 
najśmielsze oczekiwania. Jezus, 
który umarł na krzyżu, żyje! Poko-
nał śmierć, a oni stali się tego 
świadkami.

Chociaż nie spotkaliśmy Jezusa 
w ciele, jak ci dwaj uczniowie, za-
wsze możemy sięgnąć do relacji 
pierwszych uczniów i świadków 
tych wydarzeń zapisanych w Ewan-
geliach. Najpierw Maria Magdalena 
spotkała Jezusa przy pustym gro-
bie. Następnie Jezus ukazał się 
Jedenastu, którzy zatrwożeni pró-
bowali w ukryciu przeczekać trudny 
czas, a nawet zjadł w ich obecności 
trochę ryby. Tydzień później przy-

szedł do nich ponownie. Wreszcie 
ukazał się Piotrowi i innym uczniom 
na brzegu Jeziora Galilejskiego, 
kiedy wracali po całonocnym poło-
wie, i przygotował dla nich śniada-
nie.

Z kolei Paweł sam spotkał zmar-
twychwstałego Jezusa na drodze 
do Damaszku, a w liście do Koryn-
tian podał, że Jezus „zjawił się 
więcej niż pięciuset braciom jedno-
cześnie”.

Tak więc nasza nadzieja zmar-
twychwstania nie jest jakimś mgli-
stym marzeniem. Jest ona oparta 
na rzeczywistym wydarzeniu, które 
zmieniło życie konkretnych ludzi. 
A to wydarzenie, które miało miej-
sce przed dwoma tysiącami lat, 
wciąż jest aktualne – zmartwych-
wstały Jezus żyje i działa pośród 
nas!

NAUCZANIE APOSTOŁÓW
Zmartwychwstanie Jezusa stało 

się podstawą nauczania Apostołów. 
Gdyby nie fakt zmartwychwstania, 
nie mieliby do powiedzenia nic 
szczególnego. W dzień Pięćdzie-
siątnicy Piotr oznajmi! tłumom, że 
Bóg wskrzesił Jezusa, „zerwawszy 
więzy śmierci, gdyż niemożliwe 
było, aby ona panowała nad Nim”. 
A po uzdrowieniu chromego żebra-
ka pod bramą świątyni, tak przemó-
wił do zgromadzonego tłumu: „Za-
biliście Dawcę życia, ale Bóg 
wskrzesił Go z martwych, czego my 
jesteśmy świadkami”. To mocą 
chwalebnie zmartwychwstałego 
Jezusa chromy człowiek został 
uzdrowiony.

Także Paweł opierał swoje na-
uczanie na zmartwychwstaniu Je-
zusa. Pisał: „Jeżeli Chrystus nie 
zmartwychwstał. daremna jest 
wasza wiara i aż dotąd pozostaje-
cie w waszych grzechach”. To 
dzięki zmartwychwstaniu Jezusa 
otrzymujemy przebaczenie grze-
chów. Ponieważ Chrystus zmar-
twychwstał, my także mamy pewną 

i niezawodną nadzieję zmartwych-
wstania o ile złożymy w Nim naszą 
ufność i odpowiemy na Jego we-
zwanie.

Piotr, Paweł i wszyscy Apostoło-
wie byli tak bardzo przekonani 
o prawdziwości zmartwychwstania 
Jezusa, że woleli raczej umrzeć niż 
wyrzec się wiaty w Niego. Wątpią-
cym Koryntianom Piotr stawiał py-
tanie, jaki byłby sens tego, że on 
i inni Apostołowie narażają się na 
niebezpieczeństwo śmierci, gdyby 
zmartwychwstanie nie było prawdą.

Zważywszy na te wszystkie fak-
ty, czyż można nie złożyć nadziei 
w zmartwychwstaniu Jezusa?

JEZUS JAKO PIERWSZY, ALE 
NIE OSTATNI

W Izraelu ofiarowywano Bogu 
„pierwociny” plonów – pierwsze 
kłosy zbóż – jako dziękczynienie 
i jako zapowiedź przyszłego uro-
dzaju. Paweł uczy, że „Chrystus 
zmartwychwstał jako pierwociny 
spośród tych, co pomarli”. Jest On 
pierwszym zmartwychwstałym 
Człowiekiem, ale na pewno nie 
ostatnim. I jest to kolejny powód do 
nadziei – zmartwychwstanie Jezu-
sa to dopiero początek!

Plan naszego Ojca obejmuje 
pokonanie śmierci na wieki. Jezus 
przeszedł tę drogę jako pierwszy, 
a my, którzy w Niego uwierzyliśmy, 
będziemy mieli udział w Jego zmar-
twychwstaniu w dniu ostatecznym. 
Bóg wskrzesił Jezusa z martwych 
także po to, abyśmy mogli złożyć 
nadzieję w zmartwychwstaniu Jego 
Syna. Objawił nam w tym swój 
ostateczny zamiar względem nas.

I wreszcie ostatni powód nadziei. 
Jezus chwalebnie zmartwychwsta-
ły dał nam Ducha Świętego jako 
„zadatek” obiecanego zmartwych-
wstania. Dał nam Ducha, który nas 
prowadzi i pociesza, pomaga nam 
zobaczyć nasze grzechy i przezwy-
ciężać słabości oraz umacnia do 
służenia innym. Oznacza to, że 

Nadzieja Zmartwychwstania
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Chrystus zmartwychwstały żyje 
i nieustannie działa w nas przez 
swego Ducha. I nie tylko w nas. 
Jeśli dobrze się rozejrzymy, zoba-
czymy znaki Jego działania także 
w życiu naszych braci i sióstr 
w Chrystusie!

POWÓD NASZEJ NADZIEI
Papież Benedykt XVI powiedział: 

„Jeżeli usuniemy Chrystusa i Jego 
zmartwychwstanie, dla człowieka 
nie ma już ucieczki i każda z jego 
nadziei pozostaje iluzją”. Bez zmar-
twychwstania Jezusa nasze życie 
ograniczone jedynie ziemską per-
spektywą byłoby pozbawione sen-
su i celu. Umierali-byśmy w na-
szych grzechach. Zmartwychwsta-

nie Jezusa niesie nam tak wielką 
nadzieję, ponieważ pozwala nam 
żyć w pełni, już tu na ziemi ciesząc 
się obietnicą życia wiecznego wraz 
z Bogiem w niebie.

Tak wielu ludzi żyje dziś bez na-
dziei. Może i my sami doświadczy-
liśmy poczucia beznadziei na ja-
kimś etapie naszego życia. Ale 
ponieważ jesteśmy chrześcijanami, 
nadzieję możemy mieć zawsze. 
Bóg kocha nas, a Jego odkupienie 
jest faktem, niezależnie od tego, co 
czujemy. On ma plan dla naszego 
życia bez względu na okoliczności. 
A ponieważ Jezus powstał z mar-
twych, my także pewnego dnia 
powstaniemy i będziemy do Niego 
podobni.

Św. Paweł wzywał swoich współ-
braci chrześcijan: „Bądźcie zawsze 
gotowi do obrony wobec każdego, 
kto domaga się od was uzasadnie-
nia tej nadziei, która w was jest”. 
Wszyscy mamy plany i nadzieje, 
których spełnienia pragniemy. Żad-
ne z nich nie dają się jednak porów-
nać do obietnicy życia wiecznego, 
jaką Bóg dał nam w Jezusie. Nie-
zależnie od wszystkich zmagań, 
przez jakie przechodzimy w tym 
życiu, ta nadzieja zawsze pozosta-
je pewna. Tak więc w tym wielka-
nocnym cza-sie bądźmy gotowi 
dzielić się z innymi tym, dlaczego 
złożyliśmy nadzieję w zmartwych-
wstaniu Jezusa Chrystusa, nasze-
go Zbawiciela!

Opowieści z krypty (12)
Cykl opowieści o krypcie i kaplicy Hochbergów 

znajdującej się przy kościele św. Mikołaja w Świebo-
dzicach rozpoczęliśmy od spaceru historycznego 
z okazji Europejskich Dni Dziedzictwa w roku 2019. 
Ci, którzy wzięli w nim udział, oprócz odnowionego 
sarkofagu Zuzanny Jadwigi Hochberg rod. Schaf-
fgotsch mogli zobaczyć wystawkę poświęconą ostat-
niemu niemieckiemu proboszczowi kościoła Św. Mi-
kołaja – Paulowi Hoffmannowi. Zdjęcia Paula Hoffma-
na, a także pocztówki z pielgrzymek, jakie odbywał, 
obrazki o treści religijnej, wizerunki bliskich mu osób 
z jego otoczenia, trafiły do zbiorów Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Świebodzicach od anonimowego 
darczyńcy (któremu składamy serdeczne podzięko-
wania), a historię posługi duszpasterskiej Paula Hof-
fmanna spisała Pani Maria Palichleb, dzięki uprzej-
mości której, a także redakcji „Świebodzice, dzieje 
miasta” – red. Adam Rubnikowicz, kilka najbliższych 
odcinków „Opowieści z krypty”, poświęcone będzie 
właśnie jego osobie.

PAUL HOFFMANN – PROBOSZCZ PARAFII 
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA (1900-1938)

Paul Hoffmann – proboszcz parafii świętego Miko-
łaja w Świebodzicach spędził w naszym mieście 
prawie 38 lat swego życia. Urodził się 13 grudnia 
w 1864 r. W wieku 24 lat przyjął święcenia kapłańskie, 
23 czerwca 1888 r. Wcześniej pełnił obowiązki pro-
boszcza w Starym Zdroju.

W maju 1900 roku kardynał przedstawił go księciu 
von Pless (Hansowi Heinrichowi XI?) – protektorowi 

kościoła – jako przyszłego proboszcza w Świebodzi-
cach; został ustanowiony na tym stanowisku 30 czerw-
ca 1900 r.

Niecały miesiąc przed jego przyjazdem do naszego 
miasta, 27 sierpnia, nastąpiło uroczyste położenie 
kamienia węgielnego pod budowę Domu Katolickiego 
Stowarzyszenia (w budynku tym ma swoją siedzibę 
Miejski Dom Kultury).

Zachowała się relacja prasowa, zamieszczona 
w gazecie Waldenburger Wochenblatt (1900/70/1.IX./
sobota), przedstawiająca przebieg wydarzeń tego 
dnia, w których wzięli udział przedstawiciele ducho-
wieństwa, władz miasta, zaproszone delegacje sto-
warzyszeń z okolicznych miejscowości. Po odśpiewa-
niu psalmu „Niebiosa sławią wieczną godność”, kapłan 
Max Rösler, przekazał kamień węgielny księdzu 
Wolfowi (ur. 11.12.1872 r, wyświęconemu 21 VI 
1896 r.), proboszczowi z Dobromierza, który 30 lat 
temu, jako wikary tej parafii, założył Stowarzyszenie 
Katolików. Podziękował on przedstawicielom towa-
rzystw za przyjazd i uświetnienie uroczystości, Euge-
niuszowi Kretschmerowi, nauczycielowi religii w szko-
le średniej w Głogowie (w 1897 r. pełnił on obowiązki 
administratora tutejszej parafii – (ur. 6.06.1873 r., 
wyświęcony 24 VI 1896 r.) oraz prałatowi Franzowi 
z Gemunden i ogrodnikowi Erfurtowi ze Świebodzic. 
Wymienione wyżej dwa nazwiska kapłanów mają 
jedną cechę wspólną: wszyscy pracowali w przeszło-
ści w parafii św. Mikołaja.

Po poświęceniu kamienia węgielnego przez pro-
boszcza Franza Buchalego z Jaworzyny Śląskiej, 
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który trzy lata temu był wikarym w naszym kościele, 
prefekt Eugeniusz Kretschmer wygłosił mowę, w któ-
rej podkreślił, że nowy Dom Katolików będzie w przy-
szłości ważnym ośrodkiem życia religijnego, stanowiąc 
realizację ideałów trzech cnót : wiary, nadziei i miłości. 
Ponadto stanie się miejscem, w którym znajdą schro-
nienie dobrowolni i przymusowi wędrowcy, którzy 
wyruszyli na szlaki w celach turystycznych i ekono-
micznych (do tej pory mieli do dyspozycji miejsca 
noclegowe w Domu Ewangelików przy ul.  Kolejowej 9).

Zaproszeni goście, zgodnie z przyjętym zwyczajem, 
kolejno uderzali młotkiem w zamurowany kamień: 
przedstawiciele duchowieństwa, szkoły katolickiej 
i Stowarzyszenia Katolików. Wspólne śpiewy zakoń-
czyły to święto. Wieczorem wszyscy spotkali się 
w domu gościnnym „Pod Miastem Wiedniem” (przy 
obecnej ul. Stefana Żeromskiego, aktualnej siedziby 
Związku Emerytów i Rencistów).

Cdn.
Małgorzata Grudzińska

My SIOSTRY SZKOLNE de NOTRE DAME
WCZORAJ I DZIŚ
Założycielka naszego Zgroma-

dzenia Sióstr Szkolnych de Notre 
Dame – Maria Teresa od Jezusa 
Gerhardinger, jako kobieta silna 
wiarą, z mocą szukająca Woli Bo-
żej, zabiegała o jedność w naszej 
międzynarodowej wspólnocie i od-
powiadała na potrzeby czasu. Dużą 
troską otaczała dzieci, ubogich, 
a nade wszystko stworzyła wielkie 
dzieło wychowawczo-edukacyjne. 
W tych darach Ducha Świętego, 
danych naszej błogosławionej Mat-
ce Teresie, rozpoznajemy rozwija-
jący się stale charyzmat naszego 
Zgromadzenia.

Nasze posłannictwo – głoszenie 
Radosnej Nowiny — wypełniamy 
jako Siostry Szkolne de Notre 
Dame; całe nasze życie oddajemy 
służbie tej jedności, dla której Chry-
stus przyszedł na ziemię.

Nasze z wiary płynące życie 
wspólne jest znakiem profetycznym 
Kościoła i jako takie jest służbą 
Ludowi Bożemu. Jest darem i za-
daniem jednocześnie. Budowanie 

wspólnoty jest zadaniem całego 
naszego życia. Chrystus jest cen-
trum naszej wspólnoty i źródłem 
naszej jedności; Duch Święty jest 
więzią łączącą nas między sobą. 
Chrystus odnawia i podtrzymuje 
nas Swą obecnością, która znajdu-
je swój najgłębszy wyraz w Eucha-
rystii. Jego całkowity dar z Siebie 
ożywia i nasze oddanie się w życiu 
wspólnym. Pełne podziwu dla tajem-
niczego działania Bożego wśród 
nas, przeżywamy każdą chwilę 
naszego życia z wdzięcznością.

Pismo święte, żywe Słowo Boga, 
jest niezbędne dla naszego życia 
i modlitwy. W Piśmie świętym Bóg 
objawia nam Siebie; z Pisma świę-
tego uczymy się odczytywać Jego 
działanie w naszym życiu. Jeste-
śmy czujne na Jego Słowo i dzia-
łanie.
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Błogosławiona Matka Teresa 
zawsze pragnęła jedności wszyst-
kich w Bogu, oparła Zgromadzenie 
na fundamencie Eucharystii, zako-
twiczyła je w ubóstwie i poświęciła 
Maryi. Od Maryi naszej najlepszej 
Matki każda z sióstr pragnie uczyć 
się kontemplatywnego zachowywa-
nia i strzeżenia Bożego Słowa 
w swoim sercu podczas różnych 
zadań codziennego życia, wypeł-
niając aktywny apostolat.

Maryjność Zgromadzenia wyra-
ża się jednak nie tylko w pobożno-
ści i duchowości, ale także w na-
śladowaniu postaw Matki Chrystu-
sa w codziennym życiu. Wybierając 
Maryję jako przykład dla swego 
życia, my siostry SSND nie chcemy 
być w centrum zainteresowania, 
lecz pragniemy bezwarunkowo 
służyć „sprawie Bożej” tak, jak ży-
czyła sobie tego Założycielka mó-
wiąc: „Tylko sprawa Boża, nic inne-
go, leży nam na sercu”. Maryja, 
która nie odmówiła Bogu niczego, 
gotowa od zwiastowania po krzyż 
przyjąć niejednokrotnie niezrozu-
miałe Boże wyroki, pozostaje dla 
nas sióstr inspirującym wzorem 
dyspozycyjności i zawierzenia 
Bogu, zgody, by wypełnić posłan-
nictwo do końca, z wewnętrzną 
akceptacją prawdy o Tajemnicy 
Paschalnej.

Powierzone naszej trosce apo-
stolskiej dzieci i młodzież, zachę-

cają nas do dostrzegania w nich 
każdego dobra złożonego przez 
Boga w ich sercach. Realizując 
wizję wychowawczą Zgromadze-
nia, polegającą na pomaganiu in-
nym, by coraz bardziej osiągali 
pełnię swych możliwości jako oso-
by stworzone na obraz Boga, wpa-
trujemy się w Maryję. Nie tylko 
w procesie wychowywania innych, 
ale także dla nas samych Maryja 
pozostaje ideałem „czystej gotowo-
ści w stosunku do Boga. Wraz 
z Maryją pragniemy zwracać się do 
Jezusa „z głębokim zaufaniem po-
lecając Mu potrzeby całej ludzko-
ści”. Pamiętając o niezwykłej god-
ności każdego człowieka, zwłasz-
cza potrzebującego, staramy się 
pielęgnować w sobie prawdziwie 
maryjną postawę: delikatności, 
dyskrecji, kobiecej pomysłowości 
oraz odwagi upominania się 
o słuszne prawa tych, których głos 
nie jest w dzisiejszym świecie sły-
szany.

Patronem Polskiej Prowincji 
SSND jest św. Józef oblubieniec 
Maryi i opiekun Jezusa. Został wy-
brany na patrona naszej Prowincji 
Polskiej przez pierwszą prowincjal-
ną Marię Jarosławę Bonczek 
i czczony jest z wielkim oddaniem 
przez wszystkie siostry do dnia 
dzisiejszego. W roku 2021 kiedy 
ojciec św. Franciszek ogłosił świę-
tego Józefa PATRONEM KOŚCIO-

ŁA POWSZECHNEGO w każdej 
naszej wspólnocie powierzamy się 
jego wstawiennictwu i opiece mo-
dląc się:

Święty Józefie, moc Twej modli-
twy sprawia,

że najtrudniejsze sprawy Tobie 
powierzone stają się łatwymi do 
rozwiązania.

Błagamy Cię więc, wejrzyj na 
nasze potrzeby,

przybądź nam z pomocą, po-
ciesz w naszych zmartwieniach, 
obawach i bólach.

Oddal od nas niebezpieczeństwa 
nam grożące,

weź pod swą opiekę nasze życie, 
nasz dom, nasze wspólnoty

i wszystko, co Twojej przemożnej 
opiece polecamy.

Okaż nam, święty Józefie, jak 
dobry jesteś dla tych,

którzy pragną pozostać na za-
wsze Twoimi wiernymi sługami.

Święty Józefie, Ojcze i Opieku-
nie naszej rodziny zakonnej, przy-
czyń się za nami. Amen

Na zbliżające się święta WIEL-
KANOCNE cała nasza wspólnota 
Sióstr Szkolnych de Notre Dame 
w Świebodzicach wraz z darem 
modlitwy składa życzenia: NIECH 
ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS 
OBDARZA NAS WSZYSTKICH 
S W O I M  B Ł O G O S Ł AW I E Ń -
STWEM. NIECH BĘDZIE DLA NAS 
DROGĄ, PRAWDĄ I ŻYCIEM.
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Co to jest aa? (1)

Wspólne obchody uroczystości św. Józefa, Oblubieńca NMP, w Zgromadzeniu Sióstr Szkolnych De Notre Dame w Świebodzicach

Większość osób bez trudu rozszyfruje ten skrót. 
Niewielu jednak potrafi powiedzieć coś konkretnego 
na temat fenomenu tego samopomocowego ruchu. 
Mylą go z terapią, z jakąś formą leczenia. Zaintereso-
wani próbują się tam zapisywać. Wielu uważa ten ruch 
za religijny wymysł. Inni za miejsce gdzie dokonywa-
ne jest pranie mózgów. Złośliwi czynią z AA przedmiot 
drwin i niewybrednych dowcipów.

W paru odcinkach postaram się przedstawić realny 
obraz tego niezwykłego ruchu. Ruchu, który bez ta-
bletek i kosztownych terapii pozwala milionom osób 
uzależnionych zachowywać abstynencję i budować 
nowe, tym razem trzeźwe życie.

Anonimowi Alkoholicy (AA) – to ruch skupiający oso-
by uzależnione od alkoholu, które chcą przestać pić.

Są to ludzie, którzy dzielą się nawzajem swoim 
doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój 
wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu 
z alkoholizmu. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest 
chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek 
ani opłat. Są samowystarczalni poprzez własne, do-
browolne datki. Wspólnota AA nie jest związana 
z żadną sektą, wyznaniem, partią organizacją lub in-
stytucją; nie angażuje się w żadne publiczne polemi-
ki; nie zajmuje stanowiska w jakichkolwiek sporach.

Za początek Wspólnoty Anonimowych Alkoholików 
uważa się 1935 rok. W miejscowości Akron (Ohio, 
USA) spotkało się dwóch alkoholików – makler gieł-
dowy Bill W. (William Griffith Wilson, 1895-1971) oraz 
chirurg dr Bob (Robert Halbrook Smith, 1879-1950). 
Bob nie był już wówczas w stanie operować. Obaj 
zostali uznani jako przypadki beznadziejne. Próbowa-
li różnych kuracji. Wielokrotnie przebywali w szpita-
lach. Szukali pomocy w różnych instytucjach terapeu-
tycznych, samopomocowych. Bezskutecznie. Wyda-
wało się rzeczą pewną, także dla nich samych, że nie 
ma już ratunku. Poznali się przypadkiem i stwierdzili 
zadziwiający fakt: gdy jeden z nich usiłuje pomagać 
drugiemu, efektem jest trzeźwość. Zaczęli pomagać 
innym alkoholikom. I co ciekawe, jeżeli nawet ludzie, 
którym ofiarowali pomoc, nie chcieli jej przyjąć – po-
magający czuli, iż im samym wysiłek się opłaca. 
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Bóg odnowi wszystko 
w Chrystusie

W każdym bowiem przypadku ten, kto chciał pomagać, 
zachowywał trzeźwość, jeżeli nawet jego „podopiecz-
ny” pił dalej. Wkrótce było już kilkudziesięciu niepiją-
cych alkoholików. 

Bill i Bob w stworzonym przez siebie programie 
zdrowienia AA wykorzystali metody i doświadczenia 
lekarzy i duchownych, których wcześniej spotykali na 
swojej drodze trzeźwienia. Przenieśli do programu AA 
niektóre elementy różnych ruchów trzeźwościowych. 
Włączając własne doświadczenia w pracy z innymi 
alkoholikami otrzymali ten uniwersalny program. Pro-
gram, który działa na każdym kontynencie. 

Program AA będący rezultatem wspólnego doświad-
czenia oraz wspólną drogą do rozwiązania problemu 
alkoholowego przedstawiono w książce Anonimowi 
Alkoholicy. Wydrukowano ją w 1939 roku na grubym 
papierze. W rezultacie pierwsze wydanie okazało się 
tomiskiem tak opasłym, iż szybko stało się znane jako 
Wielka Księga. Dzisiaj jej sprzedaż przekroczyła 
30 000 000 egzemplarzy, została przetłumaczona na 

58 języków. Wielka Księga znalazła się w Bibliotece 
Kongresu Stanów Zjednoczonych wśród 88 książek, 
które wywarły największy wpływ na życie Ameryki 
i Amerykanów. 

Za datę powstania Wspólnoty Anonimowych Alko-
holików (AA) uznany został dzień 10 czerwca 1935 r. 
W lutym 1940 r. otwarte zostało w Nowym Jorku 
pierwsze biuro Światowej Służby AA, w którym na 
koniec 1941 roku zarejestrowanych już było 8 tysięcy 
członków. W 1955 r. zatwierdzono godło AA, którym 
jest koło z wpisanym weń trójkątem. Koło oznacza 
ogólnoświatową Wspólnotę AA a poszczególne boki 
trójkąta symbolizują wyzdrowienie, jedność i służbę. 
W 1953 r. Wspólnota AA liczyła ok. 5 tys. grup i ok. 
111 tys. uczestników. Obecnie, po 85 latach od po-
wstania, Wspólnota Anonimowych Alkoholików działa 
w 180 krajach na wszystkich kontynentach. W 120 ty-
siącach grup AA, każdego tygodnia, spotyka się ponad 
2 000 000 Anonimowych Alkoholików.

Ryszard Stochła

Św. Jan w Księdze Apokalipsy 
szczegółowo opisuje wizję nieba, 
którą otrzymał od Boga. Widział 
w niej wspaniały tron otoczony 
szmaragdową tęczą i Zasiadające-
go na nim, a także siedem lamp 
ognistych i cztery Istoty żyjące, 
a przed tronem morze jakby ze 
szkła. Słyszał też głos podobny do 
dźwięku trąby i odgłosy grzmotu. 
Na dwudziestu czterech tronach 
zasiadało dwudziestu czterech 
Starców, którzy oddawali chwałę 
Panu i rzucili swoje wieńce przed 
Nim w geście uwielbienia.

Wszystkie te obrazy, przy całej 
swojej wspaniałości, są zaledwie 
próbą wyrażenia ludzkim językiem 
tego, co niewyrażalne. Kościół 
próbuje ubrać to w słowa, naucza-
jąc, że niebo „jest szczęśliwą 
wspólnotą tych wszystkich, którzy 
są doskonale zjednoczeni z Chry-
stusem”. Niebo „przekracza wszel-
kie możliwości naszego zrozumie-
nia i wyobrażenia”, ale wiemy, że 
„jest celem ostatecznym i spełnie-
niem najgłębszych dążeń człowie-

ka, stanem najwyższego i ostatecz-
nego szczęścia”.

Taki jest nasz ostateczny cel, 
który mamy nadzieję osiągnąć. 
Chociaż tu, na ziemi, spotykają nas 
cierpienia, a ostatecznie śmierć, 
nasza wiara nie jest daremna. Naj-
większym pragnieniem Boga jest 
to, abyśmy z Nim żyli na wieki. 
Umożliwił nam to przez śmierć 
i zmartwychwstanie swojego Syna, 
Jezusa Chrystusa. A co najlepsze, 
nadzieja ta dotyczy nie tylko nas. 
Radość, jaką przeżyjemy w niebie, 
będzie wypływać nie tylko ze zjed-
noczenia z Bogiem, ale także ze 
zjednoczenia z tymi, których kocha-
my – a także ze wszystkimi naszy-
mi braćmi i siostrami w Chrystusie! 
Nie będziemy w wieczności cieszyć 
się swoim szczęściem sami, ale 
będziemy je przeżywać wraz ze 
wszystkimi wierzącymi, którzy 
przed nami odeszli do Pana.

UMARLI ZMARTWYCHWSTANĄ
Nasze wyobrażenia o wspania-

łości i pięknie nieba nie dają jesz-

cze pełnego obrazu tej nadprzyro-
dzonej rzeczywistości. Zmartwych-
wstanie Jezusa nie tylko otworzy 
nam niebo kiedyś w przyszłości. 
Ponieważ On powstał z martwych, 
nie musimy już tak bardzo obawiać 
się śmierci. Nie wiemy, kiedy przyj-
dzie powtórnie, ale gdy przyjdzie, 
nasze zniszczalne ciała staną się 
niezniszczalne. Powstaniemy 
z martwych tak jak On. Otrzymamy 
niezniszczalne, chwalebne ciała 
podobne do Jego zmartwychwsta-
łego ciała, a nasze serca zostaną 
oczyszczone z wszelkiego grzechu, 
smutku i cierpienia. Doświadczymy 
wreszcie – w naszych własnych 
ciałach wypełnienia obietnicy, że 
śmierci już nie będzie! Wiara w cia-
ła zmartwychwstanie nie przycho-
dzi nam łatwo. Może nawet niedo-
wierzamy, że ciało, które doznało 
już rozkładu, może zostać odtwo-
rzone na nowo. Nawet pierwsi 
chrześcijanie zmagali się z tą na-
uką. Paweł nauczał, że nasze 
zmartwychwstanie jest bezpo-
średnio związane ze zmartwych-



„Głos św. Mikołaja”, nr 4(54), kwiecień 2021 9

wstaniem Jezusa. Pisał: „Jeśli 
umarli nie zmartwychwstają, to 
i Chrystus nie zmartwychwstał”. 
Innymi słowy, jaki sens miałoby 
zmartwychwstanie Jezusa w ciele, 
gdyby nie zamierzał on wskrzesić 
także i nas, swoich umiłowa-
nych dzieci, abyśmy z Nim żyli na 
wieki?

Nie wiemy dokładnie, jakie bę-
dzie to niezniszczalne ciało, ale 
Pismo Święte daje nam kilka wska-
zówek. Zmartwychwstałe ciało Je-
zusa było pod niektórymi względa-
mi podobne do naszego. Można go 
było dotknąć. Tomasz mógł dotknąć 
palcem ran Jezusa i włożyć rękę do 
Jego boku. Jezus zjadł nawet 
w obecności uczniów pieczoną 
rybę.

Ale jednocześnie Jego ciało róż-
niło się od naszego. W Ewange-
liach czytamy, że Jezus był w stanie 
przechodzić przez zamknięte drzwi, 
a kiedy indziej, że w jednej chwili 
zniknął z oczu swoim rozmówcom. 
Nie wiemy, czy po powstaniu z mar-
twych będziemy mogli robić dokład-
nie to samo co On, ale wiemy, że 
nasze ciała będą doskonałe i nie-
śmiertelne. A to znaczy, że nie bę-
dziemy już ani chorować i cierpieć, 
ani się starzeć.

NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA
A oto inna ważna wskazówka – 

kiedy Jezus przyjdzie powtórnie 
i podniesie z martwych nasze ciała, 
będziemy żyć w „niebie nowym 
i ziemi nowej”. Św. Jan opisuje 
niebiańskie miasto Jeruzalem 
„zstę-pujące z nieba od Boga, ma-
jące chwałę Boga. Źródło jego 
światła podobne do kamienia dro-
gocennego, jakby do jaspisu 
o przejrzystości kryształu”. Jan 
maluje przed nami przepiękny, pe-
łen nadziei obraz. Na Sądzie Osta-
tecznym wszelkie zło świata zosta-
nie naprawione, a królestwo Boże 
zapanuje na wieki na odnowionej 
ziemi. Niebo i ziemia złączą się ze 
sobą tworząc nasz nowy i wieczny 
dom. Kościół naucza: „Pismo Świę-
te nazywa to tajemnicze odnowie-

nie, które przekształci ludzkość 
i świat, «nowym niebem i nową 
ziemią». Będzie to ostateczna re-
alizacja zamysłu Bożego, «aby 
wszystko na nowo zjednoczyć 
w Chrystusie jako Głowie: to, co 
w niebiosach, i to, co na ziemi»”.

Widząc Miasto Święte zstępują-
ce z nieba, Jan słyszy donośny głos 
wołający: „Oto przybytek Boga 
z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, 
i będą oni Jego ludem, a On będzie 
„BOGIEM Z NIMI” (...) bo pierwsze 
rzeczy przeminęły”. Tak więc nie 
tylko my sami zostaniemy przemie-
nieni, ale również cały nasz świat! 
Jak pisał św. Paweł, całe stworze-
nie, które „aż dotąd jęczy i wzdycha 
w bólach rodzenia (...) zostanie 
wyzwolone z niewoli zepsucia, by 
uczestniczyć w wolności i chwale 
dzieci Bożych”. Czy wyobrażasz 
sobie świat bez trzęsień ziemi, 
huraganów, suszy, powodzi, epide-
mii czy klęski głodu? Świat, nad 
którym nigdy już nie zawiśnie groź-
ba pandemii? Świat, w którym 
wszyscy żyjemy w jedności, w któ-
rym nie ma wojen ani rozłamów na 
tle etnicznym, klasowym, rasowym 
czy jakimkolwiek innym? Taki wła-
śnie świat obiecał nam Bóg i tego 
dokonał Jezus przez swoje zmar-
twychwstanie. Ten wspaniały obraz 
jest podstawą nadziei, z jaką pa-
trzymy na ten świat. Na końcu 
czasów Bóg naprawdę odnowi 
wszystko, w tym także ciebie i na-
prawi to, co było złe.

NADZIEJA, KTÓRA NIE  ZAWODZI
Grzech i konflikty, choroby 

i śmierć są mocno obecne w świe-
cie, ale nie do nich należy ostatnie 
słowo. Już teraz, prowadząc swoje 
zwyczajne życie tu, na ziemi, wie-
my, że Chrystus jest z nami. Jezus 
wybawił nas od grzechu. Udzielił 
nam misji budowania swego króle-
stwa na ziemi i możemy mieć pełną 
ufność, że w dniu ostatecznym 
dokończy dzieło, które rozpoczął. 
Jak sam powiedział: „Jest wolą 
Tego, który Mnie posłał, abym nic 
nie stracił z tego wszystkiego, co 

Mi dał, ale żebym to wskrzesił 
w dniu ostatecznym”.

W cyklu katechez o nadziei 
chrześcijańskiej papież Franciszek 
powiedział, że choć widzimy grzech 
świata, to wiemy, że zostaliśmy 
zbawieni przez Boga. I już dostrze-
gamy wokół siebie oznaki zmar-
twychwstania: „Chrześcijanin nie 
żyje poza światem, potrafi rozpo-
znać w swoim życiu i w tym, co go 
otacza znaki zła, egoizmu i grze-
chu. Jest solidarny z tymi, którzy 
cierpią, z tymi, którzy płaczą, z tymi, 
którzy są usunięci na margines, 
z tymi, którzy czują się zrozpacze-
ni... Ale jednocześnie chrześcijanin 
nauczył się odczytywać to wszystko 
oczyma Paschy, oczyma Chrystusa 
Zmartwych-wstałego. Zatem wie, 
że przeżywamy czas oczekiwania, 
czas tęsknoty, która wykracza poza 
teraźniejszość, czas wypełnienia. 
W nadziei wiemy, że Pan chce 
ostatecznie uleczyć swoim miło-
-sierdziem zranione i upokorzone 
serca, a także to wszystko, co 
człowiek oszpecił w swojej bezboż-
ności, i że w ten sposób odrodzi On 
nowy świat i nową ludzkość, osta-
tecznie pojednane w Jego miłości”.

W tym czasie oczekiwania nie 
wolno nam się zniechęcać, nieza-
leżnie od tego, co widzimy wokół 
nas. Ożywiajmy w sobie nadzieję 
– nie tylko na nasze osobiste zba-
wienie, ale także na zbawienie 
naszych bliskich i całego świata.

Bóg zapoczątkował swój plan 
ocalenia ludzkości, gdy zawarł 
przymierze z Abrahamem i gdy 
Izrael stał się narodem wybranym. 
W tym narodzie przyszedł na świat 
Jezus jako Pan i Zbawiciel. Bóg 
obiecuje, że gdy On powróci, zo-
stanie wypełniona obietnica wy-
zwolenia całego stworzenia z grze-
chu i śmierci. Jest to nadzieja, 
którą możemy nieść tym wszyst-
kim, którzy cierpią, wszystkim 
spragnionym miłości, miłosierdzia 
i sprawiedliwości. Obyśmy stali się 
Bożymi wysłannikami niosącymi 
nadzieję tym, do których Bóg nas 
pośle.
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Ojcze nasz 

ojcze nasz – najstarsza i najważniejsza modlitwa dla chrześcijan. Jej powstanie 
według Nowego Testamentu ma związek z Jezusem, który przekazał jej treść 
swoim uczniom. Modlitwa Ojcze nasz ma na celu wychwalanie wspaniałości 
i miłosierdzia Boga, jednocześnie przyjmując formę błagalną. Uczniowie klas IV 
na lekcji religii nie tylko analizowali treść ale również przedstawili tą najpiękniejszą 
modlitwę za pomocą prac plastycznych. 
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Niedziela 4 kwietnia, Zmartwychwstanie Pańskie
Alleluja! Chrystus zmartwychwstał! Jak radosne są dla nas te słowa, które słyszymy w Niedzielę Wiel-

kanocną! Radosny jest dźwięk dzwonów i radosne pieśni, które śpiewamy ku czci naszego Zbawiciela. 
Nawet figurka wielkanocnego baranka z chorągiewką przypomina nam o tej radości. Przeżyliśmy czter-
dzieści dni Wielkiego Postu. W Wielkim Tygodniu towarzyszyliśmy Jezusowi w Jego drodze ku krzyżowi. 
Teraz możemy ogłosić Dobrą Nowinę o Jego zmartwychwstaniu, świętując wraz ze wszystkimi aniołami 
i świętymi.

Jednak Wielkanoc nie kończy się dzisiaj. W Kościele przez kolejnych osiem dni obchodzimy oktawę 
Wielkanocy, a sam Okres Wielkanocny trwa przez pięćdziesiąt dni, aż do Zesłania Ducha Świętego. A po 
jego zakończeniu wspominamy zmartwychwstanie Jezusa w każdą niedzielę roku.

W rzeczywistości Wielkanoc nigdy się nie kończy! To, czego dokonał Jezus przez swoją śmierć i zmar-
twychwstanie, jest już nie do odwrócenia. Wszystko, co Ojciec stworzył jako „bardzo dobre”, a co w na-
stępstwie grzechu uległo skażeniu i zepsuciu, zostało odkupione.

Nie skupiajmy się więc tylko na dzisiejszym dniu, ale ogarnijmy myślą cały rozpoczynający się Okres 
Wielkanocny. Jeśli w ciągu tych pięćdziesięciu dni znajdziemy czas na rozważanie czytań mszalnych, 
zobaczymy, w jaki sposób zareagowali na to, co się stało Apostołowie. W ich życiu zmartwychwstanie 
Jezusa zmieniło dosłownie wszystko, przewróciło im do góry nogami cały świat! Chrystus powstał z mar-
twych, a oni widzieli Go na własne oczy. Wcześniej byli pogrążeni w lęku, teraz najważniejszą sprawą 
dla nich stało się głoszenie Dobrej Nowiny, bez względu na koszty.

Zmartwychwstanie Jezusa zmienia też wiele w twoim życiu. Jesteś kochany. Jesteś odkupiony. A „gdy 
ukaże się Chrystus, nasze Życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale”.

Jak odpowiesz na tę zdumiewającą nowinę? Nie pozwól, by Wielkanoc po prostu przeminęła. Żyj tą 
prawdą na co dzień. Niech ona przeniknie wszystkie włókna twojego jestestwa. Włączony przez chrzest 
w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, stałeś się nowym stworzeniem. Chrystus żyje w tobie, a ty 
żyjesz w Chrystusie, teraz i na wieki. Alleluja!

„Jezu, Ty jesteś moim «wszystkim we wszystkich»”.

Być znakiem nadziei
W 1918 roku młoda intelektualist-

ka niemiecka Edyta Stein została 
zaproszona na miesięczny pobyt do 
swojej niedawno owdowiałej przyja-
ciółki Anny Reinach, zamieszkałej 
w Getyndze. Edyta studiowała filo-
zofię u męża Anny, Adolfa, i Anna 
poprosiła ją, by pomogła jej upo-
-rządkować pozostałe po nim papie-
ry. Chociaż Edyta miała ochotę po-
jechać, odczuwała pewien niepokój. 
W jakim stanie ducha znajdzie po-
grążoną w żałobie wdowę?

Anna rzeczywiście była pogrążo-
na w smutku, ale nie w rozpaczy. 
Edyta zastała ją w zupełnym spoko-
ju. Anna i Adolf przed kilkoma laty 
nawrócili się na chrześcijaństwo, 
toteż Anna złożyła swoją ufność w 
Bogu i Jego obietnicy zbawienia. Jej 
wiara wywarła na Edycie tak mocne 
wrażenie, że stała się jednym z 
głównych motywów jej osobistego 

nawrócenia. „Był to moment, w któ-
rym załamała się moja niewiara” 
pisała później „i Chrystus zaczął 
oświecać mnie swoim światłem”. 
Anna stała się dla Edyty znakiem 
nadziei.

My także jako wierzący chrześci-
janie mamy być dla innych znakiem 
nadziei. Bywa to trudne, zwłaszcza 
gdy różne okoliczności życia wyda-
ją nam się tę nadzieję odbierać. 
Jesteśmy zalewani płynącym ze 
świata potokiem złych wiadomości, 
które wywołują w nas smutek i po-
czucie beznadziei. Na domiar złego 
także w życiu prywatnym i rodzin-
nym mamy różne problemy, które 
niszczą nasz optymizm.

Jednak nasza nadzieja złożona 
w Chrystusie i w tym, czego dokonał 
przez swoją śmierć i zmartwych-
wstanie, może być mocnym świa-
dectwem dla ludzi, których mamy 

wokół siebie. Może nawet jak w 
przypadku Edyty Stein przyczynić 
się do czyjegoś nawrócenia.

W pierwszym artykule pisaliśmy, 
że chrześcijańska nadzieja nie jest 
oparta na myśleniu życzeniowym, 
nie jest też beztroskim lekceważe-
niem cierpienia obecnego w świe-
cie. Jest natomiast głęboko zako-
rzeniona w Jezusie i Jego zmar-
twychwstaniu. Jest oparta na nie-
zmiennej prawdzie, prawdzie o 
Bogu, który nas kocha i przyszedł, 
aby nas zbawić.

WZMACNIANIE „MIĘŚNI NA-
DZIEI”

Kościół naucza, że nadzieja, obok 
wiary i miłości, należy do cnót teo-
logicznych, które „są wszczepione 
przez Boga w dusze wiernych, by 
uzdolnić ich do działania jako dzieci 
Boże”. Choć jednak nadzieja jest 
darem Bożym, możemy wzmacniać 
swoje „mięśnie nadziei” poprzez 
świa-dome ćwiczenie się w niej. 
Nadzieja wzrasta w miarę kolejnych 
wewnętrznych aktów, dzięki którym 
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Niedziela, 11 kwietnia Niedziela Miłosierdzia Bożego
Z homilii papieża Franciszka na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, 7 kwietnia 2013 roku: „W dzisiejszej 

Ewangelii Apostoł Tomasz doświadcza właśnie Bożego miłosierdzia, które ma konkretne oblicze, oblicze 
Jezusa, Jezusa zmartwychwstałego. Tomasz nie ufa temu, co mówią mu inni Apostołowie: «Widzieliśmy 
Pana!». Nie wystarcza mu obietnica Jezusa, który zapowiedział: trzeciego dnia zmartwychwstanę. Chce 
zobaczyć, chce włożyć rękę tam, gdzie są znaki gwoździ, i w Jego bok.

A jaka jest reakcja Jezusa? Cierpliwość: Jezus nie opuszcza upartego Tomasza w jego niewierze. Daje 
mu tydzień, nie zamyka drzwi, czeka. I Tomasz uznaje swoje ubóstwo, małą wiarę.

«Pan mój i Bóg mój» (J 20,28): tymi prostymi, lecz pełnymi wiary słowami odpowiada na cierpliwość 
Jezusa. Pozwala, by Boże miłosierdzie otoczyło go, widzi je przed sobą, w ranach na rękach i stopach, 
w otwartym boku, i odnajduje ufność: jest nowym człowiekiem, nie jest już niedowiarkiem, lecz wierzącym. 
(...)

Być może ktoś z nas pomyśli: mój grzech jest tak wielki, jestem od Boga tak daleko, jak młodszy syn 
z przypowieści, moja niewiara jest taka jak Tomasza. Nie mam odwagi, by wrócić, pomyśleć, że Bóg 
może mnie przyjąć i że czeka właśnie na mnie. Ale Bóg czeka właśnie na ciebie, żąda od ciebie jedynie 
odwagi, by do Niego pójść. (...)

Miejmy odwagę, aby wrócić do Jego domu, by zamieszkać w ranach Jego miłości, pozwalając, by nas 
miłował, spotykajmy Jego miłosierdzie w sakramentach. Poczujemy Jego czułość — tak piękną— po-
czujemy Jego uścisk, i my także będziemy bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości, przebaczenia 
i miłości”.

dochowujemy wierności Panu. Nie 
dokonuje się to natychmiast, lecz 
wymaga lat trwania mocno przy 
Bogu nawet wtedy, gdy nie widzimy 
światełka na końcu tunelu. Św. Pa-
weł pisał: „Nadzieja zaś, której 
spełnienie już się ogląda, nie jest 
nadzieją, bo jak można się jeszcze 
spodziewać tego, co się już oglą-
da?”.

Oto niektóre z sposobów ćwicze-
nia się w nadziei:

• Zanurzaj się w słowie Bożym
Bóg nie tylko mówi do nas przez 

swoje słowo, ale kształtuje przez nie 
nasze serca i umysły. Im więcej 
czasu spędzamy na czytaniu i roz-
ważaniu Pisma Świętego, tym bar-
dziej przyswajamy sobie zawartą w 
nim wizję rzeczywistości. Słowo 
Boga staje się wytyczną dla nasze-
go życia. Zaczynamy widzieć, jak 
wszystko, co nam się przydarza, 
dobre czy złe, wpisuje się w szerszy 
kontekst Bożego planu. Zaczynamy 
ufać, że Bóg rzeczywiście nas zba-
wia i troszczy się o nas. Kiedy więc 
spotyka nas nieszczęście czy inna 
życiowa próba, przeżywamy smu-
tek, ale tak jak owdowiała przyjaciół-
ka Edyty Stein, znajdujemy nadzie-
ję w naszej wierze.

• Zastanów się, w czym pokła-
dasz nadzieję

Pomyśl, czym jest dla ciebie twój 
dom, rodzina, kariera, zdolności. 
Być może włożyłeś w nie wiele wy-
siłku, ale zdajesz sobie przecież 
sprawę, że wszystko to możesz w 
każdej chwili stracić. Jednak nowe 
życie, jakie otrzymałeś dzięki zmar-
twychwstaniu Jezusa, nie może ci 
zostać odebrane, jeśli tylko sam go 
nie odrzucisz. Zastanów się więc, w 
czym tak naprawdę pokładasz na-
dzieję. Gdy widzisz, że zanadto 
angażujesz się w sprawy tego świa-
ta, zwracaj się do Pana i proś Go o 
łaskę skierowania nadziei ku Niemu 
i ku wiecznemu życiu, które On dla 
nas zdobył.

• Świętuj niedzielę i znajduj na-
dzieję w Eucharystii

Każda niedziela jest dla nas oka-
zją do świętowania zmartwychwsta-
nia Jezusa, zarówno na Mszy świę-
tej, jak i w ciągu dnia. Jest to dzień, 
w którym możemy spędzić więcej 
czasu z Panem dziękować Mu za 
Jego „zamiary pełne i pokoju” oraz 
pełną nadziei przyszłość.

We Mszy świętej dany jest nam 
największy znak nadziei, jaki może-
my spotkać na tym świecie. W każ-
dej chwili dnia w jakimś zakątku 
świata sprawowana jest Euchary-
stia. Zmartwychwstały Chrystus jest 
pośród nas, aby umacniać nas w 

drodze swoim Ciałem i Krwią. Nawet 
w najtrudniejszych momentach mo-
żemy zaufać, że Jezus Euchary-
styczny umocni nas i da nam nadzie-
ję potrzebną do wytrwania.

• Czyń, co możesz, aby świat 
stawał się lepszy

Wierzymy, że pewnego dnia Je-
zus powróci i naprawi całe zło świa-
ta. Bóg pragnie jednak, byśmy już 
teraz we współpracy z Nim budowa-
li sprawiedliwszy świat. Jak myślisz, 
do czego konkretnie Bóg cię wzy-
wa? Ilekroć czynisz coś, co ukazuje 
innym miłość, miłosierdzie i współ-
czucie Boga, niesiesz im nadzieję, 
że pewnego dnia będziemy żyć w 
lepszym świecie.

• Dziel się nadzieją
Jak często w swoich rozmowach 

zamiast podnosić innych na duchu, 
zniechęcamy ich swoim przygnębie-
niem. Jeśli jednak sami spróbujemy 
spojrzeć na ten świat oczyma na-
dziei, ufni, że Bóg realizuje swój 
plan, będziemy mogli stać się źró-
dłem nadziei dla innych. Oczywiście 
nie chcemy rozbudzać w nikim 
złudzeń ani fałszywych nadziei, lecz 
wyrażać swoją ufność w to, że „Bóg 
z tymi, którzy Go miłują, współdzia-
ła we wszystkim dla ich dobra”. 
Pamiętajmy, że jest to prawda biblij-
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choroba jako szkoła zaufania

na, a nie patrzenie na życie przez 
różowe okulary.

• Proś Boga o umocnienie nadziei
Wszyscy od czasu do czasu prze-

żywamy pokusy przeciwko nadziei, 
zwłaszcza w trudnych sytuacjach. 
Tak więc szczególnie wtedy, gdy 
czujesz się zniechęcony, proś Boga 
o umocnienie nadziei. Nie martw 
się, jeśli nie od razu wpadniesz w 
doskonały nastrój. Pamiętaj, że 
nadzieja jest ściśle związana z wia-
rą i miłością. Im bardziej pogłębiasz 
swoją wiarę, tym bardziej wzrasta 
twoja nadzieja. Podobnie, im moc-
niej zawierzysz Bożej miłości, tym 
głębiej uwierzysz, że cokolwiek się 
wydarzy, Bóg będzie z tobą i wypro-
wadzi z tego dobro.

NADZIEJA A PLAN BOGA WO-
BEC STWORZENIA

Jak poznamy, że nasza nadzieja 
się umacnia? Na przykład zauwa-

żymy, że jest w nas mniej lęku i 
niepokoju, ponieważ potrafimy głę-
biej zawierzyć Chrystusowi. Ta uf-
ność pozwoli nam skupić się na 
swoim życiu tu i teraz, zamiast za-
martwiać się o to, co może wydarzyć 
się w przyszłości.

Zmienia się też nasze patrzenie 
na śmierć. Zamiast widzieć w niej 
koniec wszystkiego, zaczynamy 
patrzeć na nią jako na przejście do 
nowego życia. Jak napisał św. Pa-
weł: „Jeżeli umarliśmy razem z 
Chrystusem, wierzymy, że z Nim 
również żyć będziemy”. Możemy 
zauważyć również, że jest w nas 
więcej radości. Dzieje się tak dlate-
go, że zaczynamy patrzeć na świat 
z Bożego, a nie z ludzkiego punktu 
widzenia. Lepiej rozumiemy plan 
Boga wobec stworzenia, który reali-
zuje się na naszych oczach. Ponie-
waż Jezus zmartwychwstał, mamy 
pewność, że pokonał już grzech i 

śmierć. Teraz oczekujemy dnia, w 
którym powróci, aby zniszczyć 
grzech i śmierć już raz na zawsze. 
Znając szczęśliwy koniec tej historii, 
możemy się radować nawet pośród 
utrapień tego życia.

Bracia i siostry, Bóg pragnie, aby-
śmy byli znakami nadziei dla świata. 
Pragnie, abyśmy głosili Jego zmar-
twychwstanie, pokazując swoim 
życiem, że nie tylko wierzymy w 
powstanie Chrystusa z martwych, 
ale że ten fakt ma wpływ na nasze 
życie już teraz. Tak więc w tym prze-
pełnionym nadzieją czasie wiel-
kanocnym prośmy Boga o umocnie-
nie naszej nadziei i ufności w moc 
zmartwychwstania. Pozwólmy, aby 
zmartwychwstały Jezus uczynił nas 
znakiem nadziei dla świata, odbla-
skiem Jego miłosiernej miłości i 
Jego gorącego pragnienia, by zjed-
noczyć się z każdym ze swoich 
dzieci, teraz i na wieki.

Urodziłam się i wychowałam na Ukrainie, w rodzinie 
ateistycznej. Moi rodzice, jak większość obywateli 
Związku Radzieckiego, uważali, że wiara jest tylko dla 
ludzi niewykształconych, o wąskich horyzontach. Zara-
zem jednak byli uczciwymi, dobrymi ludźmi, którzy 
starali się, jak mogli, wpoić mi pewne zasady moralne. 
Chociaż nie odwoływali się przy tym do Boga, jestem 
im bardzo wdzięczna za to, co od nich otrzymałam.

Moja droga do wiary zaczęła się od popularnego la-
tynoamerykańskiego serialu, który zaczęłam oglądać 
wkrótce po upadku Związku Radzieckiego. Bohaterem 
serialu był fikcyjny ksiądz, który walczył z niesprawie-
dliwością, a dzięki jego działaniom każdy odcinek koń-
czył się happy endem. Nigdy wcześniej nie sądziłam, 
że księża mogą robić coś dobrego!

Następnie, kiedy byłam jeszcze na studiach, mój 
ojciec zmarł na raka. Byliśmy ze sobą bardzo związani 
i ciężko przeżyłam jego stratę. Żałoba skłoniła mnie do 
częstych rozmyślań na temat śmierci i sensu życia.

Kilka miesięcy później przyjaciółka przedstawiła mnie 
siostrze Dolores, katolickiej zakonnicy, którą poznała 
na liturgii prawosławnej. Przez s. Dolores poznałam 
pewnego kapłana i po wielu rozmowach z nim posta-
nowiłam zostać katoliczką. W wieku lat dziewiętnastu 
zostałam ochrzczona w katedrze Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny w Charkowie.

ODDAĆ KONTROLĘ
Na początku mojej drogi wiary usłyszałam homilię, 

która głęboko mnie poruszyła. Ks. Jurij Ziminsky, zało-

życiel rosyjsko– i ukraińskojęzycznej wersji Słowa wśród 
nas, mówił o zaufaniu Bogu. Posłużył się obrazem lino-
skoczka w cyrku, który przed zademonstrowaniem 
każdej nowej sztuki zadawał publiczności pytanie: „Czy 
wierzycie, że potrafię przejść po linie z zamkniętymi 
oczami? A czy wierzycie, że potrafię przejść po linie 
pchając tę taczkę?”. „Tak, wierzymy! „ krzyczał za każ-
dym razem rozentuzjazmowany tłum. Kiedy jednak li-
noskoczek zachęcił, aby ktoś wsiadł do taczki, ochotni-
ków nie było. Ks. Jurij wyjaśnił, że często zachowujemy 
się podobnie, jak ta publiczność. Chodzimy do kościo-
ła, modlimy się, podajemy się za ludzi wierzących. 
Wyznajemy bez wahania, że Bóg jest wszechmocny 
i że w Niego wierzymy. Ale kiedy pojawi się jakiś pro-
blem, wolimy sami przejąć kontrolę nad sytuacją niż 
„wsiąść do taczki” Jezusa. Innymi słowy, mówić, że się 
ufa Bogu, to jedno, ale rzeczywiście podjąć ryzyko, to 
już zupełnie co innego. Kiedy to usłyszałam, pomyśla-
łam, że moja wiara jest mocna i że jestem gotowa wsiąść 
do tej taczki.

Niedługo po wysłuchaniu tego kazania podjęłam 
pracę tłumacza ukraińskojęzycznej edycji Słowa wśród 
nas. Lata mijały, a ja cieszyłam się swoją pracą i czułam 
się mocna w wierze. Coś jed-nak zmieniło się we mnie, 
gdy zaczęłam pracować nad artykułem o kobiecie, 
która dotknęła płaszcza Jezusa i została uzdrowiona. 
Poczułam głęboką więź z tą historią i odniosłam wra-
żenie, że Bóg zaprasza mnie na tę samą drogę.

„Boże, tylko nie to!” – pomyślałam. „Nie chcę być 
chora, nawet gdyby to miało oznaczać, że Ty chcesz 
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Niedziela, 18 kwietnia
Czytając relacje o zmartwychwstaniu w Ewangelii św. Łukasza, możemy być zaskoczeni tym, jak czę-

sto zmartwychwstały Jezus wyjaśnia swoim uczniom Pisma.
Okazuje się, że wszyscy uczniowie – począwszy od tych dwóch spotkanych na drodze do Emaus, 

a skończywszy na zgromadzonych w Wieczerniku– mieli serca „nieskore (...) do wierzenia we wszystko, 
co powiedzieli prorocy”. Ale dla Jezusa nawet i to nie było problemem. Cierpliwie pomagał im zrozumieć 
Pisma. Ukazywał im szerszy kontekst oraz znaczenie poszczególnych tekstów, a kiedy to czynił, ucznio-
wie czuli się tak, jakby nagle zabłysło im światło. Niedawne tragiczne wydarzenia zaczęły nabierać sen-
su. Powróciła radość i nadzieja; uczniowie zrozumieli, że mogą na nowo zaufać Bogu. Jezus chce 
uczynić to samo dla ciebie. Zna nurtujące cię pytania, wie, kiedy potrzebujesz umocnienia nadziei, 
a kiedy radości. I jest gotów przyjść ci z pomocą. Najlepsze, co możesz zrobić, aby otworzyć się na tę 
pomoc, to znaleźć czas na czytanie Pisma Świętego. Uważna lektura czytań mszalnych oraz medytacji 
z naszego pisma jest doskonałym początkiem. Im więcej czasu spędzisz nad Biblią, tym bardziej Jezus 
będzie ją otwierał dla ciebie.

Kiedy na przykład czytasz słowa: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego”, Jezus może wzbu-
dzić w tobie pewność, że On jako Dobry Pasterz zatroszczy się o trudne sprawy w twoim życiu. Albo 
gdy czytasz: „Odejdę i przygotuję wam miejsce” (J 14,3), Jezus może zabrać twój smutek dając ci na-
dzieję na spotkanie z bliską osobą która odeszła. Może nawet myśl o niebie wzbudzi w tobie głęboką 
radość!

Za każdy razem, gdy otwierasz Biblię, Jezus pragnie dać ci się lepiej poznać. Ten, który otworzył umy-
sły uczniów po swoim zmartwychwstaniu, chce mówić do ciebie przez swoje słowo. Pozwól Mu rozpalić 
w tobie światło, nadzieję i radość. „Panie, chcę Cię lepiej poznać. Pomóż mi głębiej zrozumieć Pisma.”

mnie uzdrowić. Wierzę, że jesteś wszechmocny, ale nie 
mam ochoty wsiadać do tej taczki.”

CZY JESTEŚ GOTOWA WSIĄŚĆ DO TACZKI?
Fizycznie nic mi nie dolegało, ale po rozmowie z przy-

jaciółką, u której właśnie stwierdzono bezobjawowego 
raka piersi, postanowiłam zrobić mammografię. Badanie 
wykazało, że jeden z moich węzłów chłonnych jest 
wielkości cytryny i że mam chłoniaka w zaawansowa-
nym stadium. Niedługo po biopsji zaczęłam czuć się 
naprawdę źle. Nie mogłam się położyć, ponieważ mia-
łam wrażenie, że się duszę, spałam więc na siedząco. 
Bez przerwy kaszlałam. Pierwszy szok przerodził się 
w panikę, kiedy zrozumiałam, że jestem bardzo chora. 
Uświadomiłam sobie także, jak płytka jest moja wiara. 
Przypomniała mi się wtedy homilia ks. Jurija o wsiada-
niu do taczki Chrystusa. Czułam, że Jezus stoi obok 
mnie z tą taczką i pyta: „Czy wierzysz, że mogę cię 
przewieźć nad przepaścią lęku i śmierci?”. Nie naciskał 
na mnie ani nie robił mi wymówek, że zapomniałam 
o tym, co już dla mnie uczynił. Zdobywał moje zaufanie 
bezgraniczną cierpliwością.

Kolejny rok upłynął pod znakiem badań, prześwietleń, 
operacji, chemio i radioterapii. Leczenie znosiłam cięż-
ko, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicz-
nym. Wkrótce po diagnozie czułam się tak źle, że 
uniemożliwiło mi to pracę na pełnym etacie. Jednak na 
każdym kroku Pan był blisko, okazując mi swoją miłość 
i troskę przez przyjaciół, krewnych i znajomych. Jedna 
z moich przyjaciółek przyjechała aż z Krymu, oddalo-
nego o osiem godzin drogi, i pozostała ze mną przez 
cały ten rok.

BÓG CHCE DAĆ NAM JESZCZE WIĘCEJ
Po rocznej terapii poddałam się ostatniej serii badań. 

Moja przyjaciółka pojechała na Krym odwiedzić matkę 
nie mogła wrócić, ponieważ zamknięto granice ze 
względu na wybuch epidemii Covid-19. Ponieważ moi 
przyjaciele i krewni przebywali na kwarantannie, nikt 
nie mógł mnie odwiedzić. Byłam sama z Chrystusem. 
W tym czasie Jezus napełniał moje serce tak głębokim 
pokojem, że nie pozostało już w nim miejsca na lęk. 
Uświadomiłam sobie, że wreszcie wsiadłam do Jego 
„taczki” – zawierzyłam mu całkowicie swoją walkę z ra-
kiem.

Obecnie choroba jest w stanie remisji, ale to doświad-
czenie całkowitego zawierzenia Jezusowi pozostaje dla 
mnie największym cudem, jakiego doświadczyłam 
podczas tej próby. Terapia, choć nieprzyjemna i bolesna, 
przybliżyła mnie do miłosierdzia i wierności Chrystusa.

Także ludzie, których miałam wokół siebie podczas 
terapii, zostali dotknięci przez Pana dzięki mojej choro-
bie. Przyjaciółka, która mieszkała u mnie, początkowo 
nieufnie traktowała moją wiarę, ale podczas tego roku 
dużo modliłyśmy się, rozmawiałyśmy o sprawach du-
chowych i chodziłyśmy wspólnie na Mszę, kiedy tylko 
byłam w stanie. Sześć miesięcy później została przyję-
ta do Kościoła katolickiego o teraz jest zaangażowaną 
parafianką.

Dzisiaj wiem, że kiedy wsiadamy do taczki Pana, 
rezultaty mogą być zaskakujące nie wyłączając uzdro-
wień i nawróceń.

Irina Turajewa jest tłumaczką i redaktorką rosyjsko-
-ukraińskojęzycznej edycji „Słowa wśród nas”. Mieszka 
w Charkowie na Ukrainie.



„Głos św. Mikołaja”, nr 4(54), kwiecień 2021 15

Kącik Misyjny 
Wiadomości ze Świata 

MOZAMBIK – rzeź najmłodszych w XXI wieku 

Mozambik to jedno z najbiedniejszych państw świata, 
zamieszkane w większości przez chrześcijan, choć około 20 
procent społeczeństwa stanowią muzułmanie.  
Organizacja pomocowa Save the Children alarmuje o 
zbrodniach, jakich na północy Mozambiku dopuszczają się 
powiązani z tak zwanym Państwem Islamskim rebelianci. 
Według agencji uzbrojeni w maczety bojownicy ścinają 
głowy nawet 11-letnim dzieciom. Od 2017 roku w  
konflikcie zginęło dotąd około 2,5 tysiąca ludzi, a 700 tysięcy 
musiało opuścić swoje domy. Jedna z mieszkanek ogarniętego 
walką rejonu mówi: „Tamtej nocy nasza wieś została 
zaatakowana, a nasze domy spalono. Kiedy to się 
zaczęło byłam w domu z czworgiem moich dzieci. 

Próbowaliśmy uciec do lasu, ale oni schwytali mojego najstarszego syna i odcięli mu 
głowę. Nie mogliśmy nic zrobić, bo nas także by zabili”.  

 

KOREA POŁUDNIOWA 

 W tym roku Korea przeżywa wielkie święto z powodu 200. rocznicy urodzin św. Andrzej Kim 
Tae-gŏn, pierwszego koreańskiego księdza, który zginął męczeńską śmiercią w 1846 r., 
zaledwie rok po święceniach kapłańskich. Stoi on na czele świętych męczenników koreańskich. 
Zginęli oni głównie w XIX w. Ich pierwszą grupę kanonizował w 1984 r. Jan Paweł II. Franciszek 
podczas swej wizyty w Korei w 2014 r. zaliczył w poczet błogosławionych kolejną grupę 124 
męczenników. Zdaniem brata Anthony były to dla Korei bardzo ważne wydarzenia. Pokazały, że owi 
męczennicy to zwykli chrześcijanie, tacy jak my. W północnej części kraju dramat męczeństwa trwa 
nadal, że jest ogromne cierpienie, z którym niewiele można zrobić. Zwraca na to uwagę brat Anthony 
Graham Teague, z ekumenicznej Wspólnoty z Taize, który od ponad 40 lat żyje w Seulu.Podkreśla on, 
że w tym czasie, na 
przestrzeni jego posługi 
w tym kraju, Korea z 
kraju misyjnego stała 
się Kościołem, który 
sam wysyła na cały 
świat misjonarzy. 
Podkreśla on, że bardzo 
silna jest tam siła 
promieniowania 
miejscowych 
męczenników. 



„Głos św. Mikołaja”, nr 4(54), kwiecień 202116

Niedziela, 25 kwietnia
Co za wspaniała obietnica! Św. Jan zapowiada nam, że kiedy zobaczymy Jezusa w niebie „takim, jakim 

jest”, zostaniemy przemienieni. Widok Chrystusa chwalebnego i Jego bliskość będą dla naszych dusz tak 
przemieniające, że wszystkie grzeszne skłonności, jakie nagromadziły się w nas przez lata, po prostu 
znikną jak cień, który pierzcha przed światłem, a my staniemy się „do Niego podobni”. Cały nasz doczesny 
egoizm, pycha, pożądliwość i małostkowość po prostu rozpłyną się w niebyt.

W niebie zobaczymy Jezusa takiego, jakim On jest po swojej śmierci i zmartwychwstaniu. Zobaczymy 
„Baranka, jakby zabitego”. Baranka zabitego dla nas, Baranka, który nosi oznaki swojej śmierci jako sym-
bol miłości do nas. I na wieczność zostaniemy ogarnięci Jego miłością, którą już tu na ziemi nam objawił.

Świat nigdy nie oglądał miłości tak wielkiej i czystej jak miłość Boga do stworzenia, jak miłość Jezusa 
do nas. Nie ma w niej ani krzty samolubstwa. Nie ma żadnych ukrytych motywów. Nie ma warunków. Jest 
tylko miłość – czysta, mocna, niewzruszona i miłosierna. Miłość przemieniająca każdego, kogo dotknie. 
A tam, gdzie jest taka miłość, nie ma już miejsca na żaden grzech.

Taka jest nasza przyszłość.
Ale to nie znaczy, że mamy czekać na spotkanie z Jezusem aż do dnia, kiedy staniemy przed Jego 

Obliczem w niebie. Możemy „widzieć” Go każdego dnia na modlitwie, w Piśmie Świętym, w otaczających 
nas ludziach i świecie.

A przede wszystkim możemy Go spotykać – i przyjmować – na każdej Mszy świętej, kiedy przychodzi 
w białej Hostii jako Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.

Spójrz więc dziś na Jezusa oczyma serca, oczyma swojej wiary i pozwól, by uczynił cię choć trochę 
bardziej podobnym do siebie.

„Jezu, otwieraj moje oczy, abym Cię widział, i moje serce, abym Cię przyjął.”

IRAK 

Prawie dwa tygodnie po wizycie papieża Franciszka 
w Iraku, podczas której Papież spotkał się m.in. z 
wielkim ajatollahem Al-Sistanim, kard. Wilton 
Gregory, metropolita Waszyngtonu i imam Sayyid M. 
B. Kashmiri spotkali się wirtualnie, aby 
porozmawiać o owocach tej pielgrzymki. Obaj 
podkreślili, że podróż Franciszka do Iraku znacznie 
podniosła poprzeczkę dla przywódców religijnych w 

relacjach chrześcijańsko-muzułmańskich. „Nie możemy porzucić takiej okazji do rozwijania 
braterstwa i współpracy. To wzbogaci doświadczenie obu wspólnot” – podkreślił kard. Gregory. 
Odnosząc się do znaczenia podróży papieża do Iraku kard. Wilton Gregory podkreślił, że 
Franciszek wyraził w ten sposób pragnienie bliskości z cierpiącymi irackimi chrześcijanami. 
„Odwiedziny były konkretnym 
sposobem zakomunikowania, że ich 
cierpienie ma znaczenie”. Z kolei imam 
Kashmiri scharakteryzował wizytę 
papieża jako nie tylko wsparcie dla 
pokoju, ale również wyzwanie rzucone 
terroryzmowi. „Ważne jest, aby 
utrzymać przy życiu irackie 
mniejszości, ponieważ wszystkie one 
przyczyniły się do zbudowania 
cywilizacji obecnych na tych ziemiach 
przez tysiąclecia i są niezbędne dla 
zachowania tożsamości narodowej. 
Ogromnym zagrożeniem dla tego 
wielowiekowego dziedzictwa jest właśnie terroryzm. Wizyta papieża jest wyzwaniem dla 
ekstremizmu w Iraku i przynosi Irakijczykom wielką nadzieję na lepszą przyszłość, niezależnie do 
jakiej mniejszości należą”. 

Źródła: misyjne.pl 
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Czwartek 1.04.2021 r. Wielki Czwartek
godz. 1800 w intencji kapłanów posługujących w naszej 
wspólnocie parafialnej oraz kapłanów pochodzących 
z naszej parafii
godz. 1800 dziękczynna za dar życia i powołania 
kapłańskiego
godz. 1800 za wszystkich kapłanów Kościoła katolickiego, 
szczególnie objętych modlitwą Apostolatu Margaretka i za 
osoby modlące się o świętość oraz o łaski do tego potrzebne
Piątek 2.04.2021 r. Wielki Piątek
godz. 1800 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Sobota 3.04.2021 r. Wielka Sobota
godz. 1800 ++ Ryszard MANIERAK w 13 rocz. śmierci, 
++ Wanda, Teodor, Zbigniew IWANOWSCY
godz. 1800 ++ CHROBOCIŃSCY: mama Władysława 
w 6 rocz. śmierci, + tato Tadeusz, + brat Tadeusz, 
+ bratowa Irena
godz. 1800 wynagradzająca Niepokalanemu sercu Maryi 
wszystkie grzechy i zniewagi
Niedziela 4.04.2021 r. NIEDZIELA WIELKANOCNA 
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
godz. 600 w intencji parafian
godz. 900 o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla: Jagody 
z okazji 8 urodzin i Wojtusia z okazji 5 urodzin
godz. 1030 ++ rodzice: Maria, Tadeusz DZIEGIEĆ, 
++ siostry Krystyna, Halina, + szwagier Leszek
godz. 1200 ++ Anna, Stefan, Władysław, Julia, Stanisław
godz. 1200 + Marzena JAROSIŃSKA w 3 rocz. śmierci
godz. 1800 + Irena KRZYSZKOWSKA w 10 rocz. śmierci 
i ++ z rodziny KRZYSZKOSKICH i WALTER
Poniedziałek 5.04.2021 r. Poniedziałek w oktawie 
Wielkanocy, II dzień świąt
godz. 730 + Józef MAJOWICZ
godz. 900 + Beata KRYNICKA w 5 rocz. śmierci
godz. 1030 + Zofia TĘTNOWSKA w 21 rocz. śmierci
godz. 1200 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny 
KOŚCIELSKICH i ŚLUSARCZYKÓW
godz. 1200 o zdrowie, opiekę Matki Bożej 
i błogosławieństwo Boże dla Mateusza
godz. 1800 + Ronald DONOCH w 5 rocz. śmierci 
i ++ z rodzice: Krystyna i Tadeusz DONOCH
Wtorek 6.04.2021 r. Wtorek w oktawie Wielkanocy
godz. 700 + Czesława (f) GĄSIOROWSKA (intencja 
od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + mąż Józef KWAŚNIAK i ++ rodzice: Genowefa 
i Jan GÓRSCY

godz. 1800 + Zenon JASZCZUK
Środa 7.04.2021 r. Środa w oktawie Wielkanocy
godz. 700 + Adam NOGALSKI (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + Marian RASZEWSKI w 2 rocz. śmierci 
i ++ z rodziny MIKOSZ, RASZAWSCY, JANKOWICZ
godz. 1800 ++ Genowefa (f) w 1 rocz. śmierci, Władysław 
w 13 rocz. śmierci PRZYBYCIEŃ
Czwartek 8.04.2021 r. Czwartek w oktawie Wielkanocy
godz. 700 + Renata JASIŃSKA (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900

godz. 1800 w intencji wiadomej Bogu
Piątek 9.04.2021 r. Piątek w oktawie Wielkanocy
godz. 700 + Maria KONCEWICZ
godz. 900 ++ RADLIŃSCY: Janina w 44 rocz. śmierci, Jan, 
Jerzy, Adam
godz. 1800 ++ Józefa (f), Idzi i + brat Kazimierz MOŚ
Sobota 10.04.2021 r. Sobota w oktawie Wielkanocy
godz. 700 + Emilia GRUDZIŃSKA w 5 rocz. śmierci
godz. 900 w intencji Bogu wiadomej
godz. 1800 + Stanisław CICHUTA w 5 rocz. śmierci, 
+ Olga, ++ z rodziny KAZIÓW i CICHUTÓW
Niedziela 11.04.2021 r. II NIEDZIELA WIELKANOCNA 
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
godz. 730 w intencji chorych, samotnych i cierpiących 
w naszej parafii
godz. 900 + Krzysztof i ++ Helena i Czesław
godz. 1030 + syn Wojciech, + mąż Józef i ++ rodzice: 
Antonina i Józef
godz. 1200 + Adela WĘGŁOWSKA, ++ Jan, Leonard, 
Franciszek, Petronela, Paweł
godz. 1200 ++ z rodziny JUSZCZYKÓW, STEFAŃSKICH 
i GAŁÓW
godz. 1800 ++ Józefa (f), Idzi, Stanisław MOŚ
Poniedziałek 12.04.2021 r.
godz. 700 + Sylwester DECHNIK (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + Paweł KOCIK (intencja od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Sebastian WIŚNIEWSKI (intencja 
od przyjaciół)
Wtorek 13.04.2021 r.
godz. 700 + Helena URBANIAK (intencja od Marii i Adama 
Kubik z Zagoczyc)
godz. 900 + Józef SERWIN (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 za dusze w czyśćcu cierpiące

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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Środa 14.04.2021 r.
godz. 700 + Helena URBANIAK (intencja od córki Elżbiety 
i męża Feliksa)
godz. 900 + Maria w 3 rocz. śmierci, + Zofia i ++ z rodziny
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 
Matki Bożej dla Moniki
Czwartek 15.04.2021 r.
godz. 700 + Helena URBANIAK (intencja od wnuka Janka)
godz. 900

godz. 1800 ++ Rozalia, Bronisława (f), Magdalena, 
Franciszka (f), Jan, Michał, Piotr, Tadeusz
godz. 1800 + Sabina KRAKUS w 2 rocz. śmierci
Piątek 16.04.2021 r.
godz. 700 + Edmund JAKUBISZYN w 1 rocz. śmierci
godz. 900 ++ Kazimierz i Andrzej PIJAROWSCY (intencja 
od Agnieszki, Joli i Małgorzaty)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla Elżbiety i Zbigniewa 
z okazji 55 rocznicy sakramentu małżeństwa
godz. 1800 dziękczynna z okazji 60 rocznicy urodzin 
Bonifacego z prośbą o potrzebne łaski, zdrowie 
i błogosławieństwo Boże
Sobota 17.04.2021 r.
godz. 700 + Helena URBANIAK (intencja od wnuka 
Marcina i Anny)
godz. 900 dziękczynna z okazji 82 rocznicy urodzin Anny 
z prośba o zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 900 dziękczynna o łaskę zdrowia dla Oskara, o opiekę 
Matki Bożej i błogosławieństwo Boże z okazji urodzin
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla Joanny Grodzkiej 
i jej najbliższych
godz. 1800 dziękczynna z okazji 50 rocznicy sakramentu 
małżeństwa Czesławy (f) i Zdzisława ORŁOWSKICH
Niedziela 18.04.2021 r. III NIEDZIELA WIELKANOCNA
godz. 730 + Mieczysław PATELA, + Stanisław 
MELAŃCZAK w 6 rocz. śmierci i ++ z tych rodzin
godz. 900 + Zuzanna SOBIECKA w 4 miesiąc od śmierci 
(intencja od córki Bożeny z mężem i dziećmi)
godz. 1030 + Bronisław TĘTNOWSKI w 8 rocz. śmierci
godz. 1200 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, opiekę Najświętszej Maryi Panny dla Katarzyny 
z okazji 40 rocznicy urodzin oraz dla Darka, Karoliny i Oliwii
godz. 1200 Adela, Edmund KUBIAK
godz. 1800 ++ rodzice: Jadwiga i Józef SZENDERSCY 
oraz + Aleksandra (f) RACZKOWSKA
godz. 1800 + Ryszard KOT w rocz. śmierci, ++ Bronisława (f), 
Stanisław PIASECZNI, + Irena WIŚNIEWSKA
Poniedziałek 19.04.2021 r.
godz. 700 + Helena URBANIAK (intencja od wnuka Piotra 
i żony Anny)
godz. 900 + Jan WYDRYCH (intencja od uczestników 
pogrzebu)

godz. 1800 + Janina LASOTA w 3 rocz. śmierci, ++ Zofia, 
Wojciech LASOTA, Ludmiła, Franciszek KARKOSA
Wtorek 20.04.2021 r.
godz. 700 + Ryszard GÓRSKI (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 900 + brat Marek HILLENBERG w 20 rocz. śmierci, 
++ rodzice: Maria i Alfons HILLENBERG
godz. 1800 + Helena URBANIAK (intencja od córki Grażyny 
z mężem)
Środa 21.04.2021 r.
godz. 700 + Helena URBANIAK (intencja od wnuka Tomka 
z żoną i dziećmi)
godz. 900 + Jan GODLEWSKI (intencja od uczestników 
pogrzebu)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie i opiekę Świętego Mikołaja dla grupy modlitewno-
pielgrzymkowej
godz. 1800 dziękczynna z okazji 2 rocznicy zawarcia 
sakramentu małżeństwa Grażyny i Krzysztofa
Czwartek 22.04.2021 r.
godz. 700 + Helena URBANIAK (intencja od wnuka 
Łukasza z Kamilą)
godz. 900 ++ Małgorzata, Władysław, ++ z rodziny
godz. 1800 ++ rodzice: Irena i Witold
Piątek 23.04.2021 r. UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, 
BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
godz. 700 + Helena URBANIAK (intencja od wnuka Mateusza 
z żoną Anetą)
godz. 900

godz. 1800

Sobota 24.04.2021 r.
godz. 700

godz. 900 + Zbigniew SKOTNICKI w 2 rocz. śmierci
godz. 1800 + Franciszek SZTEBEL (intencja od Grupy 
Modlitewno-Pielgrzymkowej)
Niedziela 25.04.2021 r. IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 
(NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA), PATRONALNY 
DZIEŃ BISKUPA ŚWIDNICKIEGO MARKA MENDYKA
godz. 730 + Henryka (f) ZABIELSKA (intencja od męża, 
syna, córki z rodzinami)
godz. 900 + Zenon oraz ++ Marian i Tadeusz oraz 
++ z rodziny
godz. 1030 + Antoni DAJLITKO w 14 rocz. śmierci
godz. 1200 + Mieczysław STADNIK w 1 rocz. śmierci
godz. 1200 ++ Zofia, Wojciech ERAZMUS
godz. 1800 + Helena HYŻY w 3 rocz. śmierci
Poniedziałek 26.04.2021 r.
godz. 700 za dusze czyśćcowe
godz. 900 + Jacek LIWO w 1 rocz. śmierci, + Waldemar 
JANOSZEK w 2 rocz. śmierci i ++ z rodziny
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, 
zdrowie, opiekę Matki Bożej i asystencję Ducha Świętego 
dla księdza Grzegorza w dniu urodzin
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Wtorek 27.04.2021 r.
godz. 700 + Alina BISKUP
godz. 900

godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, dary Ducha 
Świętego, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie 
i pomyślność na każdy dzień życia dla Doroty i Krzysztofa 
z okazji 32 rocznicy sakramentu małżeństwa oraz dla 
dzieci i wnuków
Środa 28.04.2021 r.
godz. 700

godz. 900 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy dla Renuszy z okazji 75 roczn. urodzin

godz. 1800

Czwartek 29.04.2021 r. Święto św. Katarzyny 
Sieneńskiej, dziewicy i doktora Kościoła, Patronka 
europy
godz. 700

godz. 900

godz. 1800 + Władysław KOŚCIELSKI, + Michał PŁAZIAK 
i ++ z rodziny
Piątek 30.04.2021 r.
godz. 700

godz. 900

godz. 1800

ŚWIĄTECZNA BABA DROŻDŻOWA
Michałowa poleca

SKŁADNIKI:
Ciasto: 3 szkl. mąki, 10 dag drożdży, ok. 0,75 szkl. 
mleka, 0,75 szkl. cukru, 8 żółtek, 1 torebka cukru 
waniliowego, otarta skórka z 0,5 cytryny, 0,75 szkl. 
stopionego masła, kandyzowana skórka pomarań-
czowa lub garść rodzynek
Lukier:1 szkl. cukru pudru, 1 torebka cukru wanilio-
wego, 0,5 szkl. wody, aromat cytrynowy

WYKONANIE:
Mąkę przesiać do miski. Drożdże rozprowadzić nie-
wielką ilością ciepłego mleka, dodając 1 łyżkę mąki 
i 1 łyżeczkę cukru, wymieszać i pozostawić w cie-
płym miejscu do wyrośnięcia. Utrzeć żółtka z cukrem 
i cukrem waniliowym do białości. Do mąki dodać 
wyrośnięte drożdże, utarte żółtka, skórkę otartą ze 
sparzonej cytryny i wyrabiać ciasto, dodając tyle 
ciepłego mleka, aby było pulchne i miękkie. Gdy 
ciasto nie lepi się do rąk, wlewać stopniowo ciepły 
nie gorący tłuszcz. Wyrabiać jeszcze chwilę, dodać 

posiekaną skórkę pomarańczową lub sparzone ro-
dzynki, wymieszać i odstawić do wyrośnięcia.
Przyrządzić lukier: do garnuszka wsypać cukier 
i cukier waniliowy, zalać zimną wodą, dodać kilka 
kropli aromatu cytrynowego, wymieszać, pozostawić 
na 1 godz. w ciepłym miejscu, aby cukier dobrze się 
rozpuścił. Wyrośnięte ciasto jeszcze raz lekko za-
gnieść i nałożyć do posmarowanych tłuszczem fo-
remek z kominem do połowy wysokości, odstawić 
do ponownego wyrośnięcia. Gdy ciasto wypełni fo-
remki do 3/4 wysokości, wstawić do piekarnika na-
grzanego do 170 stopni i piec ok. 30 min. Po 15 min. 
sprawdzić, czy ciasto nie rumieni się zbyt szybko, 
wówczas przykryć folią aluminiową, gdyby było bia-
łe wzmocnić temperaturę. Przed wyjęciem z piekar-
nika sprawdzić patyczkiem – jeśli suchy babki są 
upieczone. Upieczone i lekko ostudzone babki wyjąć 
z form i natychmiast cienko polukrować pędzelkiem.

Smacznego!

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, 
a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha 
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, po-
kornie 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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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

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

Proboszcz: ks. Józef Siemasz

Wikariusze: ks. Damian Kowalski, ks. Grzegorz Banda

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl

Bramę wieczności 
przekroczyli:

+ Renata JASIŃSKA 
z d. Karbowska, 
zm. 19.02.2021 r., przeżyła 49 lat

+ Jan SAMOŁYK, zm. 20.02.2021 r., 
przeżył 64 lata

+ Czesława GĄSIOROWSKA z d. Nawojska, 
zm. 23.02.2021 r., przeżyła 86 lat

+ Adam NOGALSKI, zm. 26.02.2021 r., 
przeżył 94 lata

+ Helena URBANIAK z d. Kubik, 
zm. 27.02.2021 r., przeżyła 90 lat

+ Paweł KOCIK, zm. 5.03.2021 r., przeżył 91 lat
+ Józef Henryk SERWIN, zm. 10.03.2021 r., 

przeżył 87 lat
+ Ryszard Roman GÓRSKI, zm. 16.03.2021 r., 

przeżył 81 lat
+ Jan Zbigniew GODLEWSKI, zm. 17.03.2021 r., 

przeżył 79 lat
+ Jan Józef WYDRYCH, zm. 17.03.2021 r., 

przeżył 81 lat


