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Życiodajna moc Ducha Świętego

Czytania z Dziejów Apostolskich
przeznaczone przez Kościół do
lektury w Okresie Wielkanocnym
opisują przemianę życia poszczególnych zwolenników Jezusa oraz
lawinowy wzrost liczby Jego wyznawców. Widzimy, jak Piotr i pozostali Apostołowie z bojaźliwej
grupki rozczarowanych i zagubionych uczniów, stłoczonych na modlitwie za zamkniętymi drzwiami,
stają się odważną, pełną wiary
wspólnotą wierzących. Jak wiara
i miłość przynaglają ich do wyjścia
z Wieczernika na ulice, aż poza
Jerozolimę, poza judaizm, nawet
poza granice cesarstwa rzymskiego. To oni, pierwsi chrześcijanie,
niesionym przez siebie przesłaniem
Ewangelii dali początek duchowej
przemianie świata, która wciąż
trwa. Ale co przemieniło ich samych? Z pewnością ich wiara i ufność umocniły się podczas czter-

dziestu dni po Niedzieli Wielkanocnej, kiedy to zmartwychwstały Jezus ukazywał się wśród nich i wyjaśniał im pisma Starego Testamentu. Ale po Jego wniebowstąpieniu
uczniowie dalej modlili się i spotykali w ukryciu z obawy, że spotka
ich ten sam los, co ich Pana. Potrzebowali czegoś, co tchnie życie
i moc w ich zalęknione serca
i wzmocni ich wątłą wiarę. Potrzebowali Kogoś – Ducha Świętego.
Zesłanie Ducha Świętego wyznacza narodziny Kościoła – a także nowy początek w życiu uczniów.
Dla nas wspaniałe jest zwłaszcza
to, że ten sam Duch Święty jest
gotów napełniać również nasze
serca. Dlatego w najbliższą Pięćdziesiątnicę szczególnie o to prośmy! Duch, który ożywił wiarę
uczniów, może objawić się także
nam i pokonać nasze wątpliwości.
Módlmy się więc, aby towarzyszył

nam swoją życiodajną, przemieniającą obecnością już teraz, gdy
oczekujemy na Pięćdziesiątnicę.
W tym miesiącu chcemy lepiej
poznać Ducha Świętego. Będziemy
zgłębiać to, kim On jest i jak działa
w życiu ludu Bożego. Ale jeszcze
bardziej niż na odkrywaniu ciekawych faktów z czasów biblijnych
zależy nam na tym, by zbudować
taką relację z Duchem Świętym,
która wpłynie na nasze życie dzisiaj. Chcemy doświadczyć Jego
mocy działającej i poruszającej się
w nas, a przez to zmieniającej nasze życie, jak doświadczyli tego
pierwsi uczniowie.
Najpierw więc przyjrzymy się
wizerunkowi Ducha Świętego, wyłaniającemu się z pierwszych wersetów Pisma Świętego i zauważmy,
że ten sam znak pojawia się w dzień
Pięćdziesiątnicy – jest to wiatr lub
tchnienie. To tchnienie (cd. na str. 4)

Ekstremalna Droga Krzyżowa 2021

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.
W tym roku mimo pandemii koronawirusa można
było wyruszyć na 1022 trasy EDK z 425 miejscowości.
W 2021 roku na EDK wyruszyliśmy po raz trzeci
(w ubiegłym roku odwołaliśmy EDK z powodu koronawirusa). Ruszyliśmy jak zwykle ze Świebodzic 26 marca po mszy św. w intencji uczestników EDK. (cd. na str. 3)
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„Głos św. Mikołaja”, nr 5(55), maj 2021
(cd. ze str. 1)

Msza odbyła się o godz. 20:00 w parafii św. Mikołaja.
Czekała na nas Trasa św. Mikołaja o długości 43 kilometrów, która rozpoczyna i kończy się w Świebodzicach. Na trasę wyszło 35 osób. Przedział wiekowy
uczestników 13 – 63 lata. Warto zaznaczyć, że najmłodsza uczestniczka i najstarszy uczestnik przeszli
całą EDK. Podobnie jak w ubiegłych latach czekał nas
trud długiego, całonocnego marszu. Na bezdrożach
marsz utrudniało wszechobecne błoto. Mimo, że aura
oszczędziła nam innych ekstremalnych atrakcji (np.
mróz, śnieg, deszcz, porywisty wiatr) nie było łatwo.
Szliśmy samotnie lub w małych grupach oderwani od
świata, ze swoimi fizycznymi ograniczeniami i chęcią
ich pokonania. Ci, którzy przeszli EDK mówią, że było
to ogromne wyzwanie, głębokie przeżycie i doświadczenie własnej słabości. Wielu uczestników stwierdziło, że teraz inaczej odczuwają Jego cierpienie gdy na
własnych stopach pojawiły się odciski i obtarcia, gdy
nogi stają się ciężkie, targane są skurczami, a do
końca trasy pozostało jeszcze kilka lub kilkanaście
kilometrów.
Jak to odbierają uczestnicy? Przeczytajcie dwa
świadectwa osób, które były na lubelskich trasach
EDK.
EDK to dla mnie przede wszystkim piękny czas
zjednoczenia z Chrystusem. Poszedłem na EDK zupełnie spontanicznie nigdy nie szedłem na tak długie
trasy.
Na początku, gdy śpiewaliśmy ze scholą podczas
adoracji, obiecałem sobie i Jemu, że tam dojdę. Wiedziałem, że będzie bardzo ciężko. No i zaczęło się.
Na początku szło całkiem gładko. Rozmowy z Nim
dawały mi wiele zrozumienia co do swojej sytuacji
życiowej i tego jaki jestem i co powinienem zmienić.
Z każdą chwilą doświadczałem czegoś nowego. Wraz
z 20 km trasy zaczynały mnie boleć nogi. Na początku nie było źle, ale potem z każdą chwilą było coraz
gorzej. Mówiłem sobie przecież obiecałem, nie mogę
teraz zrezygnować tak po prostu. W chwilach już
niemal totalnego zwątpienia patrzyłem w niebo i prosiłem Go o pomoc. „Panie daj mi siłę. Pragnę tam
dojść i zrobić to dla Ciebie”. Wtedy rzeczywiście na
jakiś czas doświadczałem może nie przerwy w bólu,
ale nie odczuwałem go tak bardzo. To było piękne.
Gdyby szło się rozmawiając na pewno inaczej by to
wyglądało, a tak jedyne kontakty z ludźmi były głównie
niewerbalne, jeśli w ogóle były, z wyjątkiem sytuacji,
kiedy kilka razy zeszliśmy z trasy nadrabiając parę
km. Tutaj przeżywa się to samemu. Tylko sam na sam
z Nim. Doświadczasz cierpienia, wiesz, że On też
cierpiał, rozmawiacie o tym i o tym czego doświadczasz. Te rozmowy sam na sam z Jezusem są bardzo
owocne. Ostatnie 3 km szedłem prawie godzinę, już
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miałem upaść, myślałem, że nie dojdę. Nawet ktoś
próbował mnie namówić na podwózkę, ale konsekwentnie stwierdziłem, że podziękuję. To było dla mnie
ważne, chciałem tam dojść sam. Wiele mnie to nauczyło. Wiele zrozumiałem. EDK naprawdę potrafi
odwrócić całe życie do góry nogami, aby stało się
lepsze. Uczy wytrwałości, miłości. Doświadczałem
cierpienia, pod koniec już ledwo szedłem, ale to, że
robiłem to dla Niego sprawiało, że było to radosne
cierpienie. Po raz pierwszy przez całe życie udało mi
się docenić cierpienie, jego zmieniającą człowieka
moc. (...) Na pewno pojawię się na kolejnej EDK. To
czas, kiedy naprawdę rozmawiasz sam na sam z Nim
i tylko z Nim. To jest w tym najpiękniejsze.
Jakub l. 23

W ekstremalną drogę krzyżową wybrałam się po
raz pierwszy. Chęć uczestnictwa była tak silna, że
zapomniałam o swoich fizycznych ograniczeniach –
w ciągu ostatnich kilku miesięcy przeszłam dwie
operacje będące skutkiem wykrycia nowotworu złośliwego. Rodzina była przerażona moją decyzją, że
nie dam rady, to nie ten moment. Dałam radę, wiedziałam, że z Panem Jezusem mogę wszystko.
Przechodząc od stacji do stacji rozważałam jak
wielkie cierpienie fizyczne i psychiczne doświadczył
Pan Jezus, niepojęte, niemożliwe do ogarnięcia przez
człowieka z miłości do nas by nas zbawić. Nikt jak On
nie zrozumie naszych problemów, upadków, złamanego serca, bólu. Nie ma innej drogi jak powierzyć się
Jemu, zaufać, zanurzyć w Jego Miłosierdziu. Próbowałam także zrozumieć co mogła czuć Maryja widząc
mękę swojego jedynego dziecka. Kiedy nasze dziecko choruje biegniemy do lekarza, troszczymy się
o najmniejszy szczegół. Matka Najświętsza widziała
rzeczy niewyobrażalne dla serca matki. Nie histeryzowała, nie krzyczała, nie przeklinała z nienawiści
oprawców– to takie ludzkie. Towarzyszyła, trwała,
zaufała.
Ekstremalna droga krzyżowa to cierpliwe, w ciszy
pokonywanie swoich ograniczeń, ale tylko z Nim i dla
Niego.
Aneta l. 38

Gratulujemy wszystkim, którzy przeszli całą trasę.
Gratulujemy wszystkim, którzy opuścili swoją strefę
komfortu i przeszli jakikolwiek dystans.
Dziękuję Ks. Józefowi za mszę w intencji uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Dziękuję Piotrowi
i Przemkowi, za pomoc przy organizacji tego dzieła.
Dziękuję uczestnikom, bo dzięki Wam mamy motywację i siłę aby w kolejnych latach podejmować trud
przygotowania kolejnego wyjścia na spotkanie z NIM.
A jak było na trasie, zerknijcie na kilka fotografii.
Rysiek Stochła, lider rejonu Świebodzice
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Życiodajna moc Ducha Świętego
(cd. ze str. 1)

Ducha Świętego przejawiało się
w dziejach Narodu Wybranego
i zostało opisane w Starym Testamencie, następnie w Ewangelii,
a od dnia Pięćdziesiątnicy działa
także w życiu Kościoła, a zatem
i w naszym życiu.
ŻYCIODAJNY ODDECH
Czy widziałeś kiedyś pierwszy
oddech nowonarodzonego dziecka? Na zewnątrz widzimy, jak całe
ciałko niemowlęcia napręża się,
a z jego ust wydobywa się pierwszy
krzyk. W miarę jak tlen napełnia
płuca i krwiobieg, skóra dziecka
nabiera różowej barwy. Zmiany
zachodzą także wewnątrz organizmu. Pierwsze oddechy powodują
zmiany w systemie krążenia. Zamykają się arterie, które dotąd
dostarczały bogatą w tlen krew
z łożyska. Te i inne zmiany dokonują się pod wpływem życiodajnej
mocy oddechu.
Co tydzień podczas Mszy świętej
wyznajemy wiarę w Ducha Świętego jako „Pana i Ożywiciela”. Duch
jest bowiem tchnieniem Boga, Jego
stwórczą, życiodajną obecnością.
Księga Rodzaju mówi nam, że
„Duch Boży unosił się nad wodami”
wtedy, kiedy ziemia była „bezładem
i pustkowiem”, a „ciemność była
nad powierzchnią bezmiaru wód”,
kiedy jeszcze nie istniało nic oprócz
pustej ziemi i nieba.
Hebrajskie słowo „ruah”, w Biblii
Tysiąclecia oddane jako „Duch”,
można przetłumaczyć także jako
„tchnienie” Boga. Tchnienie Boga
– Duch Święty – powołało wszystko
do istnienia, wy-prowadzając z chaosu życie, porządek i piękno. Niewidzialny Duch wstrząsnął ciemnością, wywołując widzialne skutki na
kosmiczną skalę. Mocą Bożego
tchnienia powstały planety i galaktyki, góry i morza, stworzenia wielkie i małe. Przez Ducha obecność

Boga objawiła się wielką, niepowstrzymaną eksplozją życia. Kiedy
kolejny raz w Księdze Rodzaju
pojawia się tchnienie Boga, jest ono
„tchnieniem życia” danym bezpośrednio człowiekowi, który dzięki
niemu stał się „istotą żywą”. Nasza
witalność fizyczna i płodność wypływają wprost z Bożego tchnienia
w nas. Ale przecież nie jesteśmy
jedynie ciałem i krwią, intelektem
i psychiką; jesteśmy także, a może
przede wszystkim, duszą żyjącą,
stworzoną na obraz i podobieństwo
Boga. Zostaliśmy wyposażeni
w zdolności duchowe, które pozwalają nam poznać i pokochać naszego Stwórcę oraz nawiązać z Nim
kontakt. Otrzymaliśmy to wszystko,
i jeszcze więcej, gdy Bóg tchnął
w człowieka swego Ducha.
To samo tchnienie Boga objawiło się jako wiatr wysuszający wody
potopu. Tym razem Duch Święty
odnowił stworzenie i dał nowy początek ludzkości poprzez Noego
i jego rodzinę. Ten sam Duch, który
przy stworzeniu tchnął życie w nasze ciała, pragnie teraz dać nowe
życie naszym sercom, które codziennie otwieramy na Jego moc.
Gdy czujemy, że osacza nas chaos
i zamęt, zaufajmy, że Duch jest
z nami, że unosi się nad nami Jego
tchnienie, rodzące pokój i ład. Gdy
czujemy się daleko od Boga lub
przytłaczają nas codzienne obowiązki, Duch może nas odnowić,
udzielając potrzebnej łaski i siły –
i to nawet w tej właśnie chwili.
LUD STWORZONY PRZEZ
BOGA
W zamiarach Bożych leżało nie
tylko stworzenie ziemi i poszczególnych ludzi. Bóg chciał powołać
do życia naród – lud, który mógłby
nazwać swoim własnym i uczynić
narzędziem zbawienia dla całego
świata. Dlatego zainicjował relację
z człowiekiem, nawiązując kontakt

z Abrahamem i błogosławiąc tym
z jego rodu, którzy z wiarą odpowiedzieli na Jego propozycję. Chociaż Pismo Święte nie wspomina tu
wprost o
wietrze Ducha ani
o tchnieniu Boga, cudowne narodziny Izaaka z podeszłych wiekiem
Abrahama i Sary stały się świadectwem płodności, która mogła pochodzić tylko od Boga. Abraham nie
tylko otrzymał moc spłodzenia
jednego syna, ale stał się ojcem
narodów. To mogło się wydarzyć
jedynie dzięki stwórczej, życiodajnej mocy Boga.
Bóg wiernie wylewał swego Ducha na potomków Abrahama przez
całe wieki. Widzimy działanie mocy
Ducha, gdy Mojżesz wraz z ludem
Izraela uchodzi z Egiptu. Zatrzymany jak w pu-łapce nad brzegiem
Morza Czerwonego lud woła do
Pana i do Mojżesza. Wszystko
wskazywało na to, że to już koniec,
ale Pan miał inne plany:
„Mojżesz wyciągnął rękę nad
morze, a Pan cofnął wody gwałtownym wiatrem wschodnim [ruah],
który wiał przez całą noc, i uczynił
morze suchą ziemią. Wody się
rozstąpiły, a Izraelici szli przez środek morza po suchej ziemi, mając
mur z wód po prawej i po lewej
stronie”.
Ten sam Duch, będący tchnieniem Boga, ocalił lud Boży i wyprowadził go na wolność z niewoli
egipskiej. My także jesteśmy ludem
Bożym, a Duch może wnieść wolność i nadzieję w nasze życie
z taką samą mocą, z jaką Jego
wicher rozdzielił wody Morza Czerwonego. Duch Święty może uciszyć nasze szalejące emocje
i wskazać kolejny krok na drodze
naśladowania Jezusa. Może nakłonić do pójścia do spowiedzi i dać
nowe siły do walki z grzechem.
Może pokonać bariery, które wznieśliśmy w naszych rodzinach
i wspólnotach oraz udzielić nam

łaski do życia w jedności ludu Bożego.
NAMASZCZENI DUCHEM
W wielu miejscach Starego Testamentu odnajdujemy fragmenty
mówiące o tym, że Duch zstępował
na konkretnych ludzi w konkretnym
czasie, aby udzielić im szczególnych łask do wykonania określonej
misji. Jak wiejący wicher, który
wypełnia żagle statku, tak Duch
napełniał sędziów Izraela, takich
jak Debora czy Gedeon, aby rządzili Jego ludem i prowadzili go do
Niego. Duch zstąpił też na Dawida
po namaszczeniu dokonanym
przez proroka Samuela (1 Sm
16,13), napełniając go mądrością
i uzdalniając do odważnego stawania do walki mocą Pana.
Duch powoływał i wyposażał
proroków, takich jak Izajasz, Jeremiasz i Ezechiel, aby słyszeli słowo
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Pana i głosili je ludowi Bożemu.
Dawał im wizje oraz poznanie tego,
jak bardzo Bóg pragnie, aby Izrael
do Niego powrócił. Przez proroka
Ezechiela Bóg obiecał tchnąć swego Ducha w martwe, wyschłe kości
Izraela i przywrócić go do życia.
A dlaczego miałby to uczynić? Aby
poznali, że „Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam”. Także nas, którzy
próbujemy prowadzić do Boga
nasze rodziny, Duch może wyposażyć w mądrość i odwagę, jak to
uczynił z Dawidem. Duch spłynie
na nas z tymi dokładnie łaskami,
które będą nam potrzebne do wypełnienia naszej misji czy życiowego powołania.
I my, jak niegdyś Izajasz czy
Ezechiel, możemy doświadczyć
mocy Ducha, który swoim tchnieniem objawia ukryte tajemnice.
Duch może ożywić naszą modlitwę,
otworzyć przed nami niezrozumia-

łe dotąd teksty Pisma, wzbudzić
natchnienie do czynienia aktów
miłości. Duch niesie nam moc
i życie, ilekroć Go o to prosimy –
a nawet wtedy, gdy Go o to nie
prosimy.
ODNOWA LUDU BOŻEGO
To jasne, że działanie Ducha
Świętego nie ogranicza się do Starego Testamentu. Mocą Ducha Bóg
stworzył świat, a następnie mężczyznę i kobietę na swoje podobieństwo. Mocą Ducha utworzył
sobie lud i namaszczał konkretnych
ludzi, przez których realizował odwieczny plan zbawienia. W Nowym
Testamencie widzimy jednak Ducha Świętego działającego w sposób jeszcze bardziej osobisty
i bezpośredni – w łonie młodej żydowskiej dziewczyny imieniem
Maryja.

Stać się nowym stworzeniem
Uczniowie Jezusa mieli w głowach niezły zamęt.
Widzieli niezwykłe cuda, jakie czynił ich Nauczyciel,
starali się zrozumieć to, co mówił, byli z Nim tak blisko!
A potem wszystko potoczyło się tak szybko. Najpierw
widzieli Jezusa witanego jak Króla, a wkrótce potem
– z daleka i ukradkiem – patrzyli na pojmanego, biczowanego i ukrzyżowanego. Skonał na oczach
wielu ludzi, a Jego bok został przebity, aby nie był
wątpliwości, że umarł. Został pochowany, a z Nim
wszystkie ich nadzieje.
A na trzeci dzień ujrzeli Go cudownie powstałego
z martwych żywego i chodzącego pomiędzy nimi!
Jak wielka musiała być ich radość, gdy znów zobaczyli Jezusa! Jadł i pił z nimi, wyjaśniał im Boży
plan i tłumaczył, w jaki sposób wypełniły się na Nim
Pisma.
Teraz jednak znowu pozostali sami. Jezus opuścił
ich, by powrócić do Ojca. Dlaczego musiał ich opuścić? Dopiero zaczynali coś rozumieć, nabierać pewności siebie w nowej sytuacji. Jeszcze przed swoją
męką i śmiercią zapowiedział im: „Pożyteczne jest dla
was moje odejście”. Ale czy te słowa w dalszym ciągu
były aktualne? I czego teraz mogli się spodziewać?
Jezus polecił im oczekiwać „obietnicy Ojca” zapewniając: „Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie
Jego moc”.

Piotr i pozostali uczniowie z pewnością zastanawiali się, co może być pożytecznego w odejściu Jezusa.
Niewątpliwie woleliby, żeby z nimi pozostał. Jego
obecność musiała być dla nich taka kojąca! Przez te
czterdzieści dni po Zmartwychwstaniu tyle się wydarzyło, tyle się dowiedzieli. Ich Nauczyciel naprawdę
okazał się Mesjaszem, Synem Bożym! Kiedy na ich
oczach wstąpił do nieba, wrócili do Jerozolimy „z wielką radością”, ale jednak woleliby, żeby ich nie opuszczał. Trzymali się razem, modlili się i czekali, ufając
Jego obietnicy.
SPEŁNIONA OBIETNICA
Zebrani w „sali na górze (...) trwali jednomyślnie na
modlitwie”. Domyślamy się, że Piotr, Jakub i Jan oraz
pozostali Apostołowie wraz z Maryją innymi uczniami
i niewiastami, wcześniej towarzyszącymi wiernie Jezusowi, pilnie rozważali to wszystko, czego uczył ich
Jezus po swoim zmartwychwstaniu. Na pewno oczekując na wypełnienie się obietnicy, której nie mogli do
końca pojąć, prosili Go: „Ześlij swego Ducha”. A kiedy
Duch Święty wreszcie zstąpił – podobnie jak wie-lokrotnie w historii ich ludu – przyszedł jako „uderzenie
gwałtownego wichru”.
Ten sam wicher, który powiał nad otchłanią w czasie
stworzenia, zstąpił teraz na nich. To samo tchnienie
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Boga, które powołało świat do istnienia, teraz napełniło ich i stworzyło na nowo. Duch Boży już nie tylko
unosił się nad chaosem ich życia, nie tylko uzdalniał
ich do wykonania konkretnych zadań, ale przeniknął
serca i wziął je w posiadanie.
Po napełnieniu Duchem Świętym uczniowie zaczęli głosić wielkie dzieła Boga oraz wychwalać Go obcymi językami. Spoczęły na nich „jak by języki ognia”,
a oni, jako wierni Żydzi, z pewnością przypomnieli
sobie wówczas, że właśnie ogniem Bóg objawił swoją obecność na górze Synaj, kiedy zawierał przymierze z Mojżeszem. Jaka radość musiała ich ogarnąć,
gdy uświadomili sobie, że Bóg jest przy nich obecny
w tak potężny sposób!
Uczniów, niegdyś tak bojaźliwych, targanych wątpliwościami i pogrążonych w poczuciu klęski, wypełniła teraz radość i odwaga tak dogłębna, że natychmiast stali się zdolni do głoszenia Nowego Przymierza
wszem i wobec. Dźwięki ich modlitwy wielbiącej Boga
przyciągnęły wielki tłum Żydów z diaspory w wielu
różnych krajach i nie mogących pojąć, w jaki sposób
ci nieuczeni Galilejczycy mówią o Jezusie w ich językach ojczystych. Lecz Piotr i pozostali nie przejmowali się tym wcale. Ich lęk przeminął, a wszelkie wątpliwości ustąpiły.
NOWE STWORZENIE
W dzień Pięćdziesiątnicy wypełniła się Boża obietnica „nowego serca i nowego ducha”. Zgromadzeni
w Wieczerniku doświadczyli w sobie mocy nowego
życia, danego im przez tego samego Ducha, który
podniósł Jezusa z martwych. Doświadczyli ożywiającego i umacniającego działania Ducha Świętego.
Tchnienie Boga ożywiło ich utraconą nadzieję i umocniło słabą wiarę oraz napełniło Bożą mocą, której
dotąd nie znali. Otrzymali też dary Ducha Świętego.
Najwyraźniej możemy zaobserwować tę życiodajną
i odnawiającą moc Ducha Świętego na przykładzie
św. Piotra. Ten prosty rybak, który zaparł się Jezusa
i porzucił Go w krytycznym momencie, stanął teraz
pewnie przed wielotysięcznym tłumem śmiało głosząc
Dobrą Nowinę o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa.
Bez cienia lęku czy wstydu wyjaśniał tłumom, że Jezus
którego oni ukrzyżowali zmartwychwstał i wzywa ich
do wiary. „Nawróćcie się (...) i niech każdy z was przyj-mie chrzest w imię Jezusa Chrystusa, a otrzymacie
w darze Ducha Świętego” głosił z odwagą. Powiedział
im, że to wylanie Ducha przeznaczone jest nie tylko
dla Apostołów, ale także dla nich, dla ich dzieci i dla
wszystkich, „którzy są daleko, a których Pan, Bóg
nasz, powoła”.
Prowadząc Kościół pierwotny, Piotr pozwalał Duchowi Świętemu przenikać i zmieniać swoje myślenie
i postępowanie. Głosząc Dobrą Nowinę, On i pozostali Apostołowie umocnieni w wierze uzdrawiali cho-

rych w imię Jezusa. Duch Święty pomagał im coraz
głębiej rozumieć naukę Jezusa i coraz jaśniej głosić,
że w Nim wypełniły się wszystkie Pisma. Duch napełniał pierwszych chrześcijan Bożą miłością ucząc ich
żyć w jedności.
Bariery pomiędzy bogatym a ubogim, mężczyzną
a kobietą Żydem a Grekiem, a nawet niewolnikiem
a wolnym zaczęły się kruszyć, ponieważ Duch Święty zmieniał spojrzenie pierwszych chrześcijan, sprawiał, że widzieli w sobie nawzajem braci i siostry
w Chrystusie. Obcy dotąd ludzie potrafili z miłością
dzielić się jedzeniem i majątkiem, przyjmowali do
swego grona przedstawicieli innych, dotąd pogardzanych nacji, a nawet budzili szczery podziw u niewierzących ofiarną troską o wdowy, sieroty i chorych. Bóg
mocą Ducha stwarzał ich na nowo – a przez nich
posyłał tchnienie nowego życia na cały świat.
TCHNIJ DZIŚ NA NAS
W dzień Pięćdziesiątnicy św. Piotr ogłosił, że Duch
Święty jest dostępny dla każdego. Każdy ochrzczony
wierzący otrzymał tego samego Ducha Świętego,
który powołał do istnienia wszechświat, który okrył
cieniem Maryję i napełnił samego Jezusa. Każdy z nas
otrzymał tego samego obiecanego Parakleta, Ducha
Pięćdziesiątnicy, który napełnił i przemienił Piotra,
a także niezliczone rzesze świętych na przestrzeni
wieków. Każdy z nas może doświadczyć w sobie mocy
Ducha i jej życiodajnych skutków. Codziennie Duch
Święty przemienia nas, napełnia i czyni nowym stworzeniem.
Bóg zawsze pragnął mieszkać pośród nas i w nas.
Duch Święty, który wlał w serca uczniów głębokie
zaufanie do Jezusa, może ożywić także naszą wiarę
i zapewnić jej nieustanny wzrost. Duch, który przezwyciężył lęki uczniów i dał im odwagę głoszenia
Ewangelii, może napełnić także nas męstwem i pokojem, abyśmy potrafili dzielić się nadzieją, która w nas
jest, nawet w niepewnych czasach. Duch, który rozpalił serca pierwszych chrześcijan uzdalniając ich do
ofiarnej miłości bliźniego, może przemienić także nasze
serca uzdalniając nas do podobnego miłowania innych.
W dniach dzielących nas jeszcze od Zesłania Ducha
Świętego, prośmy Go, aby przychodził i odnawiał
nasze serca. Możemy modlić się słowami: Duchu
Święty, napełnij moje serce miłością do Ciebie, a moje
usta Twoją chwałą!
Czytając Pismo Święte módlmy się: Duchu Święty,
spraw, aby to słowo stało się dla mnie żywe i objawiło mi Jezusa!
W ciągu dnia prośmy Ducha, by pokierował naszymi krokami, dając nam odwagę i mądrość głoszenia
Jezusa tym, których spotykamy.
Starając się kochać i służyć w naszych rodzinach,
wspólnotach i parafiach, módlmy się: Duchu miłości,
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napełnij moje serce. Pokonuj moją grzeszność i ucz
mnie kochać moich bliźnich.
ŻYCIE WEDŁUG DUCHA
Nie bądź zaskoczony, jeśli Bóg wysłucha tych modlitw i rzeczywiście tchnie w ciebie nowe życie! Może
odkryjesz nową radość z wychwalania Boga i pragnienie dziękowania Mu za wszystko, co dla ciebie uczynił. Wiedz, że właśnie tak działa Duch Święty! Może
podczas czytania Pisma Świętego w twoje serce
wstąpi nowa nadzieja, jak zdarzyło się to uczniom na
drodze do Emaus? To także jest działanie Ducha!
A może znajdziesz w sobie nowe pokłady miłości do
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innych, podobnej do tej, którą Jezus nas umiłował. To
też są to owoce życiodajnego tchnienia Ducha Świętego.
Prosząc o pomoc możesz być pewien, że Bóg ci
odpowie. Pamiętaj, że już otrzymałeś Ducha Świętego. Za każdym razem, gdy zapraszasz Go do swego
serca, po prostu otwierasz je szerzej na Jego łaskę.
Z każdą taką modlitwą otwierasz okna zabite zwątpieniem i odryglowujesz zabarykadowane lękiem drzwi,
aby wicher Ducha mógł powiać swobodnie i ogarnąć
cię całego napełniając życiem Boga. Oby w tym wielkanocnym czasie Duch Święty tchnął nowe życie we
wszystkich, którzy Go wzywają!

Dzisiejsze pierwsze czytanie zdaje się przypominać film sensacyjny Paweł, który dopiero co wywinął
się od śmierci grożącej mu w Damaszku, przybywa do Jerozolimy, gdzie spotyka się z podejrzliwością
żydowskich chrześcijan oraz usiłowaniem zabójstwa ze strony hellenistów. Cóż dobrego mógł przynieść
ten dramatyczny przebieg wydarzeń? Tylko patrząc oczyma wiary, może-my dostrzec, że Bóg niczym
dobry ogrodnik, korzystając z tego zamieszania, „przycinał” Pawła jak winorośl, oczyszczając go z pozostałości starego.
Jesteśmy przyzwyczajeni do takiego myślenia o świętych, jak gdyby ich świętość była od razu czymś
oczywistym. W rzeczywistości jest to rzadkość. Dla wielu z nic h droga do świętości była tak długa i kręta jak dla wielu z nas. Wiemy przecież, że Paweł miał mocną, dominującą osobowość. Pokora z pewnością nie przychodziła mu łatwo!
Sam przyznawał, że przed swoim nawróceniem był „bluźniercą, prześladowcą i oszczercą”. Możemy
się domyślać, że jego arogancja wciąż jeszcze dawała znać o sobie, gdy próbował nawracać ludzi. Człowiekowi, który jeszcze niedawno „siał grozę i dyszał żądzą, zabijania uczniów Pańskich”, nie było łatwo
z dnia na dzień przemienić się w pokornego sługę, ubogiego w duchu. To wymagało wewnętrznej walki,
nieustannego zmagania się ze sobą. W zamęt, na jaki natrafił Paweł w Jerozolimie, wkroczył Bóg, aby
skłonić go do rachunku sumienia i zobaczenia, co jeszcze wymaga przemiany.
Każdy, kto przeżył już kilkadziesiąt lat, przyzna, jak cenną rzeczą jest takie „oczyszczanie” przez Pana.
Choć nie jest ono przyjemne, to patrząc wstecz, doceniamy jego owoce. Gdy staniemy twarzą w twarz
z własnym egoizmem, arogancją czy urażoną dumą, jest szansa, że zwrócimy się do Jezusa prosząc,
by nas oczyścił i wyzwolił. Pozwólmy więc Jezusowi, aby nas od czasu do czasu „przycinał”, jak przycina się winną latorośl. Nasz Pan obiecuje, że dzięki temu wydamy „owoc obfitszy”. Staniemy się bardziej
do Niego podobni, tak jak św. Paweł. Spójrzmy jednak na Apostołów. Jezus nazwał ich swoimi przyjaciółmi, choć większość z nich miała poważne wady i momenty słabości. Piotr zaparł się Jezusa; Tomasz
zwątpił; Jakub i Jan cierpieli na przerost ambicji. Listę można kontynuować. Dodajmy też, że nawet
Mojżesz i Abraham, przy całej swojej świętości, wcale nie byli doskonali. Wygląda więc na to, że to wcale nie nasze dokonania czynią nas przyjaciółmi Boga.
W rzeczywistości nie musisz robić nic szczególnego ani być doskonałym, aby stać się przyjacielem
Jezusa. Jesteś Jego przyjacielem po prostu dlatego, że On cię wybrał. Jezus wie o tobie wszystko i dalej nazywa cię swoim przyjacielem. Co więcej, cieszy się przebywając z tobą!
Pomyśl o relacjach, jakie masz ze swoimi przyjaciółmi. Chcesz spędzać z nimi czas, słuchać tego, co
mają do powiedzenia, wiedzieć, co u nich słychać. A jeśli mają kłopoty, jesteś gotów im pomóc. Jezus
pragnie podobnej bliskości z tobą.
Im bliżej poznasz Jezusa jako przyjaciela, tym bardziej będziesz cenił sobie relację z Nim. Będziesz
pragnął sprawiać Mu radość i upodabniać się do Niego. Dlatego właśnie Jezus mówi, że Jego przyjaciele czynią to, co On nakazuje niejako niewolnicy zmuszeni do posłuszeństwa, ale jako przyjaciele, którzy
Go kochają i chcą być podobni do Tego, który ich ukochał.
Jezus wybrał cię pierwszy, teraz ty możesz wybierać Go codziennie. Możesz odpowiadać na dar Jego
przyjaźni kochając Go i starając się iść Jego śladami.
„Panie, dziękuję Ci za to, że wybrałeś mnie na przyjaciela. Pomóż mi dziś odpowiedzieć na ten dar,
spraw, bym umiał wybierać Ciebie i Twoje drogi.”
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Duch Święty objawia Boga

Przy całej wspaniałości działania Ducha Świętego
w Starym Testamencie, plan Boży sięgał jeszcze dalej. Wszystkie starotestamentalne wylania Ducha
brały się z Bożego pragnienia, aby dać życie swojemu
ludowi – nie tylko życie biologiczne, lecz także duchowe. Bóg pragnął mieć lud, który będzie z Nim w relacji miłości i posłuszeństwa, tak blisko, jak dziecko
z ukochanym Ojcem. Aby tak się stało, Izraelici – naród o twardym karku potrzebowali „serc nowych i ducha nowego”. Musieli zostać odnowieni i tylko Bóg
mógł tego dokonać.
Prorok Izajasz zapowiedział przyjście Mesjasza, na
którym spocznie „Duch Pański, duch mądrości i rozumu, duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej”. Namaszczenie to nie będzie czasowe ani
cząstkowe, jak namaszczenia dawnych królów i proroków; Duch zstąpi bowiem na Mesjasza w całej
pełni swoich darów. Mesjasz, czyli „Namaszczony”,
wybawi Izraela z grzechów, a następnie namaści go
tym samym Duchem, którym sam został namaszczony – i namaści nie tylko lud izraelski, ale „wszelkie
ciało” wszystkie ludy na ziemi. Całe to wspaniałe,
dynamiczne dzieło Boga rozpoczęło się w skromny
i ukryty sposób, a mianowicie w łonie Maryi.

MARYJA OCIENIONA DUCHEM
Bez wątpienia Maryja i Józef od dzieciństwa, podobnie jak wszyscy Żydzi, modlili się o przyjście Mesjasza, który wybawi Izraela. Ale podobnie jak reszta
ludu, również oni nie wiedzieli kiedy i jak to się stanie.
Dlatego anioł przypomniał proroctwo Izajasza: „Oto
Dziewica pocznie i porodzi Syna, któ-remu nadadzą
imię Emmanuel”.
Mesjasz miał przyjść w najbardziej osobisty i bezpośredni ze wszystkich możliwych sposobów. Anioł
Gabriel zapowiedział Maryi, że Duch Święty tchnie
w Nią Boże życie i sam Bóg stanie się ciałem w Jej
łonie. Będąc dziewicą pocznie Jezusa, który będzie
Synem Najwyższego – Synem Bożym. I tak się stało.
Stwórcze tchnienie Ducha (w oryginale greckim pneuma, co jest odpowiednikiem hebrajskiego ruah) ogarnęło Maryję i okryło Ją cieniem, i natychmiast w Jej
ciele począł się Syn Boży. Jakże niepojęte i pokorne
jest to, że Bóg przyjął nasze słabe, ułomne człowieczeństwo! W ten sposób jednak spełniło się pragnienie, które było w Bogu od początku Stwórca zamieszkał ze swoim stworzeniem.
Poddając się działaniu Ducha Świętego i ufając
słowu Boga przyniesionemu przez anioła, Maryja
stała się naczyniem Bożego życia. Ale poczęcie Jezusa nie było jedynie wypełnieniem obietnicy mesjańskiej. To ukryte działanie Ducha w Maryi zapowiadało
czas, w którym wszyscy wierzący napełnieni Duchem
Świętym staną się „nosicielami Boga”.
Bóg wzywa nas do przyjęcia tego samego Ducha,
który zstąpił na Maryję. Możemy, jak Maryja, otworzyć

serca i poddać Bogu naszą wolę. Możemy przez
swoje „tak” pozwolić Duchowi przemieniać nas w ten
sposób, aby żył w nas Chrystus. Nie zawsze łatwo
jest zaufać Bożemu działaniu, zwłaszcza gdy wydaje
nam się ono niejasne czy trudne. Jednak krok po
kroku zaczynamy coraz bardziej uświadamiać sobie
miłującą obecność Ducha w nas. Jednocześnie stajemy się coraz bardziej otwarci na Boże działanie
i bardziej na nie podatni. Kiedy podążając za natchnieniami Ducha Świętego uczymy się wyrzekać samolubnych pragnień i troszczyć się o to, co jest miłe Bogu,
coraz pełniej żyjemy Bożym życiem. Współpracując
z Duchem Świętym coraz bardziej upodabniamy się
do Boga w naszym myśleniu i postępowaniu, uczymy
się kochać tak, jak On kocha. Możemy już nieść światło i miłość Boga innym ludziom i stawać się Jego
świadkami w świecie.

WIDZIEĆ NIEWIDZIALNEGO BOGA
Duch, choć ukryty, oświecił Elżbietę, krewną Maryi,
aby mogła w Niej rozpoznać obecność Mesjasza.
Najpierw Jan Chrzciciel poruszył się z radości w łonie
matki czując tę obecność, a następnie sama Elżbieta
została napełniona Duchem Świętym i wydała okrzyk
rozpoznając w Maryi „Matkę mojego Pana”. W nadprzyrodzonym uniesieniu błogosławiła Tę, która uwierzyła Bogu, iż dzięki Niej spełni się Jego pradawna
obietnica. Tak więc Duch Święty objawiał ludziom
obecność Boga już wtedy, gdy był On ukryty w łonie
swej Matki. Duch Święty także nam pomaga rozpoznawać obecność Jezusa. Kiedy czujemy się zalęknieni i niespokojni, przynagla nas do szukania Jezusa
na modlitwie. Kiedy przyjmujemy Komunię świętą,
uświadamia nam, że Jezus jest tak blisko, jak to tylko
możliwe, i że pragnie, byśmy wypowiedzieli przed Nim
wszystko, co nosimy w sercach. Duch może też pomóc
nam rozpoznać obecność Jezusa choćby w prostej
życzliwości sąsiadki, która zainteresowała się tym, jak
sobie radzimy, umacniając w nas przekonanie, że jest
Emmanuelem, Bogiem z nami. A kiedy, jak Maryja
i Elżbieta, rozpoznajemy Go przy sobie, Duch wzbudza w nas pragnienie dziękczynienia i uwielbienia.
JEZUS NAPEŁNIONY DUCHEM
W Jezusie Duch nie tylko objawiał obecność Boga,
ale przenikał każdy czyn, każdy aspekt Jego istoty.
Jezus pokazał nam swoim życiem, jak wygląda i jak
działa człowiek pełen Bożego Ducha. Jako dziecko
uczył się iść za prowadzeniem Ducha wzrastając
w mądrości „u Boga i u ludzi”. Duch natchnął Jezusa,
by szukał bliskości Ojca niebieskiego w świątyni, ale
także by żył w posłuszeństwie wobec ziemskich rodziców, gdy dorastał w Nazarecie.
Przy chrzcie Jezusa w rzece Jordan Duch zstąpił
„jak gołębica”, aby Go namaścić, a Ojciec zaświadczył,
że Jezus to Jego „Syn umiłowany”. Następnie Duch
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„wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony
przez diabła”. Tam Syn uczył się zaufania do Ojca,
odpierania pokus i trzymania się prawdy Pisma Świętego także w trudnych chwilach. Powrócił z pustyni
umocniony i wypróbowany w ogniu przeciwności.
Napełniony i umocniony Duchem Jezus objawiał
oblicze Boga każdym swoim słowem i czynem. Ukazywał Boże miłosierdzie, gdy dzielił posiłek z grzesznikami i celnikami lub gdy uzdrawiał chorych i wskrzeszał zmarłych. Objawiał mądrość i władzę Boga, gdy
wygłaszał Kazanie na Górze, wyjaśniał sens Prawa
i wyrzucał złe duchy. Objawiał świętą, bezinteresowną
miłość Boga, kiedy bez słowa skargi znosił upokorzenia i tortury, a następnie oddał życie na krzyżu, aby
nas zbawić.
OWOCE DUCHA
Kiedy drzewo pochyla się na silnym wietrze, nie
widzimy samego wiatru, a jedynie skutki jego działania. Podobnie Duch Boży w Jezusie, choć ukryty przed
ludzkim wzrokiem, powodował widzialne skutki. To
właśnie owoce Jego działania pozwoliły uczniom oraz
wielu innym rozpoznawać w Jezusie Boga mieszkającego pośród nich.
W życiu Jezusa widzimy to, co Duch pragnie czynić
we wszystkich Bożych dzieciach – objawiać nam Ojca.
Gdy Duch tchnie w nas Boże życie, doświadczamy
bliskości Boga Ojca, męstwa, odwagi, a także mocy
i radości, które pochodzą od Ducha. Wtedy również
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przez nas może się objawiać Jego obecność i działanie na świadectwo innym. Duch żyjący w każdym z nas
rodzi w nas owoce, których sami nie osiągnęlibyśmy
nawet największym wysiłkiem. Może zauważasz, że
potrafisz zachować spokój nawet wtedy, gdy twoja
rodzina przeżywa problemy finansowe lub zmagasię
z chorobą. Jest to owoc pokoju! Może masz w sobie
więcej cierpliwości dla trudnego członka rodziny. Jest
to owoc miłości! Może odkrywasz w sobie pociąg do
przebywania z Jezusem na adoracji. Jest to owoc
szacunku i czci! Są to widzialne znaki obecności niewidzialnego Ducha, który działa w nas i przez nas.
DUCHU ŚWIĘTY, SPRAW, ABYM WIDZIAŁ!
Działanie Ducha Świętego nie zawsze jest łatwe do
rozpoznania a jeszcze trudniej jest mu się poddać
i wydać owoce Ducha. Jak powiedział Jezus do Nikodema: „Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha” (J
3,8). Wiele z naszego życia wiary jest po prostu tajemnicą.
Podobnie jak Jezus otworzył oczy niewidomego
Bartymeusza, a Bóg otworzył oczy Apostołów, kiedy
narodzili się z Ducha w Wieczerniku, tak Duch pomaga nam zobaczyć Chrystusa działającego w nas
i w naszym otoczeniu. Wydarzenie zesłania Ducha
Świętego zmieniło Apostołów dogłębnie – i w nas
także może wiele zmienić.

Głębia Eucharystii – Wyznanie wiary i modlitwa powszechna

EUCHARYSTIA I CHRZEST
W Niedziele i Uroczystości, po
homilii, następuje wyznanie wiary
– Credo. Jest to odpowiedź wiary
na usłyszane Słowo Boże, powiedzenie Bogu i wspólnocie Kościoła:
„Wierzę, czyli przyjmuję za swoje
wszystko, co przed chwilą usłyszałem”. Wyznanie wiary zajmuje
szczytowe miejsce w sakramencie
Chrztu świętego. Dokonywanie
tego samego aktu w czasie Mszy
Świętej pokazuje mocny związek
Chrztu z Eucharystią. Oba te sakramenty rodzą nas do nowego
życia, stwarzają na nowo przywracając utraconą przez grzech łaskę
Bożą.
SYMBOL
Credo nazywane jest też Symbolem wiary. Symbol, to część
znaku wskazująca na drugą część
tego znaku. Po symbolu wiary można było poznać chrześcijan. Szczególnie w czasie prześladowań
w pierwszych wiekach Kościoła,

posługiwano się tą metodą, aby
chrześcijanie mogli rozpoznawać
się między sobą. Polegało to na
tym, że jedna osoba mówiła połowę
wyznania wiary, a druga kończyła.
Stąd wyznanie wiary zaczęto nazywać Symbolem – częścią znaku –
znaku chrześcijan.

WIARA W KOŚCIELE
W czasie chrztu kapłan wzywał
katechumena: „Oddaj Symbol Wiary!” Wiara jest zatem czymś, co nie
stanowi mojej własności, ale co
daje mi Kościół. Jestem więc zobowiązany oddać tę wiarę Kościołowi,
tzn. żyć nią na co dzień. Warto
sobie przy tym uświadomić, że
sakramenty otrzymujemy tylko
w Kościele i poza Kościołem ich nie
ma. Oznacza to, że zginęlibyśmy
bez Kościoła. Trzeba więc codziennie uwielbiać Boga za to, że dał nam
Kościół. Z tego wszystkiego można
też wysnuć wniosek, że kto wstydzi
się swojej wiary albo jej nie praktykuje, ten źle przeżywa sakramenty

i nie rozumie rzeczywistości, w której bierze udział.
Św. Leon Wielki komentując
tekst „Sakramentarza Galezjańskiego” odnośnie wyznania wiary
katechumenów przed Chrztem,
powiedział: „Najdrożsi bracia, zbliżacie się̨ do przyjęcia znaków sakramentalnych chrztu i od odrodzenia się̨ jako nowe stworzenia
z Ducha Świętego. Przyjmijcie całym sercem wiarę̨, która was usprawiedliwi, was, którzy wierzycie.
Przyjmijcie sakrament symbolu
ewangelicznego. Został on natchniony przez Pana i ustanowiony
przez Apostołów. Jego formuły są̨
zwięzłe, ale wielkie są̨ tajemnice,
które zawiera. Duch Święty, który
je natchnął głowom Kościoła, tymi
zwięzłymi słowami określił tę kartę̨
wiary, która nas zbawia.
[Tu następuje przedstawienie
treści artykułów wiary].
Najdrożsi, w taki sposób ze starego człowieka, którym byliście,
zostaliście stworzeni jako nowy
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człowiek, z cielesnych staliście się̨
duchowi, z ziemskich niebiescy.
Wiarą pewną i stałą wierzcie, że
zmartwychwstanie urzeczywistnione w Chrystusie ma wypełnić́ się̨
także w nas wszystkich i że dokona
się̨ względem całego ciała to, co
dokonało się̨ już̇ w Głowie. Sakrament chrztu, który macie przyjąć́ ,
zapowiada tę nadzieję, ponieważ̇
w nim celebruje się̨ śmierć i zmartwychwstanie. Zrzuca się̨ starego
człowieka, aby przyodziać człowieka nowego. Grzesznikiem jest ten,
kto wchodzi do wody, a wychodzi
z niej sprawiedliwy. [...] Dlatego
trzeba, abyście przylgnęli do tej
pełni wyrażonej w sposób tak zwarty. Dzięki temu będziecie mogli przy
każdej okazji cieszyć się̨ wsparciem tego wyznania. [...] Ten symbol wiary katolickiej, który zostanie
przed wami ogłoszony, jest wam
teraz już̇ znany. Idźcie więc i zachowujcie nauczanie, które otrzymaliście, nie zmieniając w nim choćby
jednego słowa”.

przeciw pokusom. Kiedy mówię
pokusie: „Jestem dzieckiem Bożym
odkupionym przez Chrystusa,
w którym mieszka Duch Święty”,
wtedy pokusa traci swą moc, a zły
duch ucieka. W Kościele zawsze
złe duchy zawsze wyrzuca się
w imię Chrystusa, ponieważ „nie
dano nam ludziom innego imienia,
w którym moglibyśmy być zbawieni”. Wyznanie wiary w Chrystusa
jest więc najpotężniejszą tarczą
przeciw pokusom szatańskim.

WIARA I ŻYCIE
Symbol wiary to narzędzie do
rozumienia swojego życia i obrona

Niedziela, 9 maja

PRZEŻYWANIE WIARY
Wyznanie wiary, to nie jedynie
zbiór twierdzeń teologicznych, ale
odpowiedź na usłyszane przed
chwilą Słowo Boże. Jezus niejako
pyta mnie: „Czy wierzysz, że mogę
Ci uczynić to wszystko, co przed
chwilą usłyszałeś w Liturgii Słowa?”
Wiara w to, że Jezus może mnie
uzdrowić, to przyjęcie również pozostałych prawd wiary. Nie można
wierzyć w część prawd wiary,
a pozostałe odrzucać. Wierzymy
w całość albo wcale. Dlatego, kto
sprzeciwia się choćby jednemu
przykazaniu, sprzeciwia się im
wszystkim.

W sakramentach chodzi o ich
przeżycie – symbol wiary się przeżywa. W pierwotnym Kościele nie
było formuły chrzcielnej: „Ja ciebie
chrzczę..”, ale było wyznanie wiary,
które sprawiało, że człowiek stawał
się ochrzczony (stawał się mieszkaniem Boga). Kapłan pytał: „Wierzysz
w Boga Ojca?” – „Wierzę…” i katechumen był pierwszy raz zanurzany
w wodzie. Potem Pytał: „Wierzysz
w Jezusa?” – „Wierzę…” i był drugi
raz zanurzany. Potem: „Wierzysz
w Ducha Świętego?” – „Wierzę…”
i był zanurzany po raz trzeci.
DOŚWIADCZENIE OSOBISTE
I WSPÓLNOTOWE
Wyznanie wiary ma zawsze charakter indywidualny (Wierzę…)
oraz wspólnotowy (odmawiany we
wspólnocie). Ten wspólnotowy wymiar Credo rozciąga się na modlitwę powszechną. Pragniemy, aby
wszyscy ludzie zostali zbawieni
i doszli do poznania prawdy – tej,
którą przed chwilą wyznaliśmy.
Dlatego wiara chrześcijan rozlewa
się na wszystkich ludzi, nawet tych,
którzy dziś jeszcze nie wierzą
w Chrystusa. ks. Grzegorz Banda

Historia spotkania Piotra z Korneliuszem jest jedną z najbardziej fascynujących opowieści w całych
Dziejach Apostolskich i z pewnością warto przeczytać ją w całości. Jednak opisane w dzisiejszym czytaniu wydarzenia nie miałyby miejsca, gdyby ci dwaj mężczyźni nie otworzyli się na to, że Bóg pragnie
uczynić coś absolutnie nowego.
Piotr, pobożny Żyd, nigdy w życiu nie jadł nic „nieczystego”. Kiedy Bóg w wizji polecił mu zjedzenie
zakazanych zwierząt, pierwszym odruchem Piotra była gwałtowna odraza. Dopiero gdy przybyli do niego trzej mężczyźni z prośbą, by udał się do domu rzymskiego setnika Korneliusza, Piotr zrozumiał sens
otrzymanej wizji. Pomimo praktykowanej od wieków ścisłej separacji pomiędzy Żydami a poganami, Bóg
chciał, aby Piotr tam poszedł.
Korneliusz był „bojącym się Boga”, czyli poganinem, który czcił Boga Izraela. Jego otwarcie na Boga
pielęgnowane było przez całe lata kroczenia za Panem.
Kiedy więc ukazał mu się anioł z poleceniem posłania po Piotra, okazał mu posłuszeństwo. A kiedy
przybyły Piotr zaczął głosić Ewangelię, Korneliusz otrzymał Ducha Świętego i zaczął mówić językami.
Jak możemy otworzyć się na Pana i to „nowe”, które pragnie On zaszczepić w naszym życiu? Po
pierwsze, tak jak Piotr i Korneliusz trwajmy w bliskości Boga na modlitwie. To ze względu na ich wierność
Bóg mógł przemówić do nich obu i objawić im, w jaki sposób chce zanieść swoje zbawienie poganom.
Po drugie, starajmy się o to, by nie stawiać Bogu żadnych ograniczeń. Piotr ufając Bogu zgodził się
przyjąć zupełnie nowy sposób przeżywania wiary. Korneliusz otworzył się na przyjęcie nowego życia
w Duchu przez chrzest.
Czy jesteś otwarty na wszystko, czego Bóg może od ciebie zażądać? Proś dziś o łaskę zobaczenia,
w którym miejscu nakreśliłeś niewidoczną linię prosząc Boga, aby jej nie przekraczał. Bóg może się tobą
posługiwać i będzie to czynił – tak długo, jak długo będziesz na Niego otwarty.
„Panie, daj mi otwarte serce, które nie stawia granic Twojemu działaniu.”
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Pięć wskazówek, jak czytać Biblię
Autor Księgi Przysłów nie mógł wyrazić się bardziej
bezpośrednio. Jeśli chcesz posiąść mądrość, zdobywaj ją. Nie czekaj, aż sama do ciebie przyjdzie.
Ale gdzie jej szukać? W Piśmie Świętym, słowie
Boga do ludzi. To właśnie w Biblii Bóg objawia swój
plan wobec nas i uczy, jak prowadzić owocne życie.
Przemawiając do biblistów zgromadzonych w Rzymie
papież Franciszek podkreślił znaczenie czytania i rozważania życiodajnego słowa Boga: „Słowo wnosi
bowiem w świat tchnienie Boga, wlewa w serce żar
Pana. (...) Biblia nie jest pięknym zbiorem ksiąg świętych, które należy studiować, jest Słowem życia,
które należy rozsiewać, darem, o którego przyjęcie
i rozdawanie prosi Zmartwychwstały, aby było życie
w imię Jego. W Kościele Słowo jest niezastąpionym
zastrzykiem życia”.
Co za wspaniałe zasoby mądrości kryją się w Biblii!
Na jej kartach znajdziemy dzieła poetyckie, epickie
sagi, biografie, hymny, baśnie ludowe, informacje historyczne, listy i wiele innych gatunków literackich.
W jej tekstach znajdziemy komplikacje i intrygi, zmagania i nadzieje, dramaty i obietnice. Papież Franciszek tak napisał w styczniu na Twitterze: „Biblia jest
wspaniałą historią miłosną pomiędzy Bogiem a ludzkością”. Poznawanie tajemnicy miłości ukazanej
w Biblii jest kluczem do prawdziwej mądrości i świętości.
Ale jak mamy odkrywać tę wielką tajemnicę? Poniżej znajduje się pięć zasad, które odkrywałam przez
całe lata czytania i rozważania tej rozbudowanej „historii miłosnej”, zwanej Pismem Świętym.
ZNAJDŹ ODPOWIEDNIE TŁUMACZENIE
Nie ma większej przeszkody w zgłębianiu Biblii niż
przebijanie się przez język, który cię drażni. Stary
Testament został spisany po hebrajsku, a Nowy Testament po grecku, i istnieje wiele ich tłumaczeń.
Znajdź więc takie, które ci odpowiada. Jeśli jesteś
tradycjonalistą i chcesz posługiwać się przekładem
z łaciny, z którego korzystali nasi przodkowie, sięgnij
po tłumaczenie ks. Eugeniusza Dąbrowskiego, nawiązujące do XVI– -wiecznej Biblii ks. Jakuba Wujka.
Jeśli jesteś przywiązany do tej wersji tekstów, jaką
słyszysz podczas liturgii w Kościele, znajdziesz ją w V
wydaniu Biblii Tysiąclecia. Jeśli zależy ci na rozbudowanych komentarzach, zaopatrz się w tak zwaną Biblię Paulistów wydaną przez Towarzystwo św. Pawła,
w której znajdziesz je zamieszczone w przypisach.
Jeśli chciałbyś czytać Pismo Święte posługując się
metodą skrutacji i śledzić odniesienia danego fragmentu do innych ksiąg biblijnych, sięgnij po tak zwaną
Biblię Jerozolimską która zawiera ich najwięcej. Jeśli
poszukujesz tłumaczenia o bardzo wysokiej wierności

oryginałowi nawet kosztem piękna języka, nabądź tak
zwaną Biblię Poznańską, wydaną przez Księgarnię
św. Wojciecha. Z kolei Biblia Pierwszego Kościoła
zawiera tłumaczenia Starego i Nowego Testamentu
dokonane z greki, czyli z tekstów, jakimi posługiwali
się chrześcijanie pierwszych wieków. Jeśli masz kontakt z osobami różnych wyznań, godna polecenia
będzie Biblia Ekumeniczna z Księgami Deuterokanonicznymi, której przekład został zaaprobowany przez
jedenaście Kościołów chrześcijańskich w Polsce,
w tym także Kościół Katolicki. Jeśli chcesz jeszcze
bardziej zaangażować się w pogłębianie swojego
studiowania Biblii, zapoznaj się z tomami opublikowanymi w ramach Prymasowskiej Serii Biblijnej. Znajdziesz tam między innymi grecko-polskie wydanie
Nowego Testamentu, a także Komentarz Żydowski do
Nowego Testamentu – przekład Nowego Testamentu
z obszernymi komentarzami dokonany przez współczesnych Żydów mesjanicznych, uznających Mesjasza w Jezusie Chrystusie. Pamiętajmy jednak o tym,
że istnieją również przekłady Biblii niezgodne z naszą
tradycją wiary, jak na przykład Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, którym posługują się Świadkowie Jehowy. Większość przekładów protestanckich
nie zawiera też siedmiu tak zwanych ksiąg deuterokanonicznych, uważanych za natchnione przez katolików. Dlatego sięgajmy po te przekłady, które zostały
zatwierdzone przez władzę kościelną.
Autorzy większości ksiąg biblijnych są znani i dobrze jest czegoś się o nich dowiedzieć. W swojej Biblii
znajdziesz krótki wstęp do każdej z ksiąg, zawierający ogólne informacje na jej temat. Dobrze jest na
przykład wiedzieć, że prorok Ozeasz zwraca się do
wspólnoty izraelskiej uprawia-jącej bałwochwalstwo,
a prorok Amos do wspólnoty kwitnącej gospodarczo,
która uciskała ubogich. Największy z ewangelizatorów,
Paweł, napisał wiele listów do zakładanych przez
siebie wspólnot, z których każda borykała się z innymi
problemami dotyczącymi życia chrześcijańskiego,
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i znajomość tego kontekstu może pomóc nam w zrozumieniu danego listu. Św. Marek pisał w czasach
dużego zamętu, dlatego robi to w sposób bardzo
bezpośredni i podkreśla, że Jezus próbował zachować
swoją tożsamość w sekrecie. Św. Jan w swojej wersji
skupia się bardziej na tym, kim był Jezus, niż na tym,
co czynił.
PRZECZYTAJ UWAŻNIE DANY FRAGMENT
Czasami przyjmujemy za „prawdy” biblijne informacje płynące z innych źródeł i konstruujemy z nich historię, której tak naprawdę w Biblii nie ma. Przyjrzyjmy
się więc uważnie temu, co mówi sam tekst. Możemy
na przykład odkryć, że Ewa wcale nie zerwała jabłka,
a Maria Magdalena nie była prostytutką. Albo, że
Mojżesz się jąkał i dlatego zwykle przemawiał w jego
imieniu Aaron. Albo, że Piotr miał żonę. Czasami różnica tkwi w jakimś zabawnym szczególe, jak na przykład z tym jabłkiem, ale czasami możemy dowiedzieć
się czegoś nowego, co zmieni dla nas sens całej historii.
ZNAJDŹ OGÓLNE PRZESŁANIE
Nie wystarczy tylko przeczytać słowa Pisma Świętego, ale mamy się z nich uczyć, jak należy żyć. Dowiadujemy się tego nie tylko z Dziesięciu Przykazań
czy Ośmiu Błogosławieństw, ale także z przykładu
mężczyzn i kobiet wybranych przez Boga dla wypełnienia konkretnych misji. Czego uczy nas o zaufaniu
historia Rut? Co mówi o
małżeństwie historia
Tobiasza i Sary?
Jak według Pawła powinno wyglądać nasze publiczne przeżywanie wiary? Jak według Jana powinna
wyrażać się nasza miłość do Pana we wspólnocie

wierzących? Pismo Święte porusza wszystkie te pytania, a także wiele innych, a Bóg jest gotów udzielać
na nie odpowiedzi.
ODNIEŚ DO SIEBIE OSOBIŚCIE
Bóg pragnie wejść z tobą w osobistą relację. Jesteś
przez Niego umiłowany, a Biblia jest historią miłosną,
która ma pomóc ci na każdym etapie życia, zarówno
w dobrych, jak i złych chwilach. Bóg pragnie dzielić
twój ból i cieszyć się twoimi sukcesami. Tak więc przed
rozpoczęciem czytania wezwij pomocy Ducha Świętego. Ten sam Duch, który okrył cieniem Maryję, by
w jej łonie począł się Jezus, Słowo wcielone, tchnie
życie w twoją lekturę Pisma Świętego.
Co Bóg mówi ci o prostocie poprzez „fiat” Maryi?
Jak okazuje współczucie twojemu smutkowi, kiedy
Maria Magdalena biegnie do pustego grobu Jezusa?
Co mówi ci o swojej miłości poprzez obraz „grzesznej
kobiety”, która namaszcza stopy Jezusa? Dlaczego
tak długo nie wysłuchiwał modlitw Elżbiety i Zachariasza – aż stali się starzy i siwi – i co to może oznaczać
dla ciebie? Spróbuj umiejscowić się w wydarzeniach,
o których czytasz. Spróbuj odczytać je w osobisty
sposób.
NIE ŻAŁUJ CZASU DLA PANA
Podaruj sobie prezent. Rozważając słowa Pisma
Świętego wsłuchuj się w głos Boga. Proś Ducha Świętego, by poruszał twoje serce i duszę. Bóg naprawdę
ma wobec ciebie „zamiary pełne pokoju” (Jr 29,11).
Czas, który spędzisz na rozważaniu Jego słowa stosując się do pięciu powyższych wska-zówek, pomoże
ci poznać Jego samego i Jego plan. Tu właśnie zaczyna się mądrość – zdobądź ją.

Niedziela, 16 maja, Wniebowstąpienie Pańskie

Wstąpienie Jezusa do nieba nasuwa wiele pytań. Dlaczego zmartwychwstały Chrystus po zaledwie
czterdziestu dniach opuścił ziemię? W jaki sposób został uniesiony do nieba? Czy stało się to w jednej
chwili czy stopniowo? Tu, na ziemi, być może nigdy nie poznamy odpowiedzi na te pytania. Jednak rozważając dziś to zdumiewające wydarzenie, mamy szansę zrozumieć coś więcej z wielkiej miłości Boga.
Po pierwsze, wniebowstąpienie uczy nas, że przyjmując we wcieleniu ludzką naturę Jezus nie przyjął
jej tylko czasowo. Słowo stało się Ciałem nie tylko na okres trzydziestu trzech lat ziemskiego życia Jezusa, ale na zawsze. Wcielenie Chrystusa było aktem wielkiej pokory – Bóg zstąpił z nieba, aby stać się
stworzeniem. Ale chodzi tu nie tylko o zstąpienie Boga, lecz również o wyniesienie człowieka, gdy Jezus,
Bóg, ale także prawdziwy człowiek, „zasiadł po prawicy Boga”. Nasza ludzka natura została włączona
w życie Trójcy Świętej. Tak bardzo umiłował nas Bóg!
Po drugie, ponieważ modlimy się do Boga, który wciąż ma zarówno Boską jak i ludzką naturę, nasza
relacja z Jezusem może być niezwykle osobista. Modląc się, możemy przedstawić sobie obraz prawdziwego Człowieka – stojącego przed nami, patrzącego nam w oczy, pocieszającego nas ciepłym uściskiem.
Wiemy też, że w niebie Jezus w swoim ludzkim ciele wstawia się za nami. Jak bardzo podnosi na duchu
fakt, że On rozumie naszą ludzką kondycję. Doświadczył na sobie samym, co to znaczy być człowiekiem,
i współczuje nam w naszych słabościach. Dziś podczas Mszy świętej patrz z podziwem na Boga, który
tak bardzo nas umiłował, że stał się jednym z nas – nie tylko na krótki czas, ale na zawsze!
„Ojcze, dziękuję Ci z całego serca za Jezusa – Słowo, które stało się Ciałem.”
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Opowieści z krypty

Cykl opowieści o krypcie i kaplicy Hochbergów
znajdującej się przy kościele św. Mikołaja w Świebodzicach 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. Schaffgotsch mogli zobaczyć wystawkę poświęconą ostatniemu niemieckiemu proboszczowi kościoła św. Mikołaja – Paulowi Hoffmannowi. Zdjęcia Paula Hoffmana, a także pocztówki z pielgrzymek, jakie odbywał,
obrazki o treści religijnej, wizerunki bliskich mu osób
z jego otoczenia, trafiły do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świebodzicach od anonimowego
darczyńcy (któremu składamy serdeczne podziękowania), a historię posługi duszpasterskiej Paula Hoffmanna spisała Maria Palichleb, dzięki uprzejmości
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 św. Mikołaja
w Świebodzicach spędził w naszym mieście prawie
38 lat swego życia. Urodził się 13 grudnia w 1864 roku.
W wieku 24 lat przyjął święcenia kapłańskie, 23 czerwca 1888 roku. Wcześniej pełnił obowiązki proboszcza
w Starym Zdroju.
W maju 1900 roku kardynał przedstawił go księciu
von Pless (Hansowi Heinrichowi XI?) – protektorowi
kościoła – jako przyszłego proboszcza w Świebodzicach; został ustanowiony na tym stanowisku 30
czerwca 1900 roku.
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 duchowieństwa, władz miasta, zaproszone delegacje stowarzyszeń z okolicznych miejscowości. Po odśpiewaniu psalmu „Niebiosa sławią wieczną godność”, kapłan
Max Rösler, przekazał kamień węgielny księdzu
Wolfowi (ur. 11.12.1872 r., wyświęconemu 21.06.1896
r.), proboszczowi z Dobromierza, który 30 lat temu,
jako wikary tej parafii, założył Stowarzyszenie Katolików. Podziękował on przedstawicielom towarzystw za
przyjazd i uświetnienie uroczystości, Eugeniuszowi
Kretschmerowi, nauczycielowi religii w szkole średniej
w Głogowie (w 1897 roku pełnił on obowiązki admini-
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stratora tutejszej parafii – (ur. 6.06.1873 r., wyświęcony 24.06.1896 r.) oraz prałatowi Franzowi z Gemunden i ogrodnikowi Erfurtowi ze Świebodzic. Wymienione wyżej dwa nazwiska kapłanów mają jedną cechę
wspólną: wszyscy pracowali w przeszłości w parafii
św. Mikołaja.
Po poświęceniu kamienia węgielnego przez proboszcza Franza Buchalego z Jaworzyny Śląskiej,
który trzy lata temu był wikarym w naszym kościele,
prefekt Eugeniusz Kretschmer wygłosił mowę, w której podkreślił, że nowy Dom Katolików będzie w przyszłości ważnym ośrodkiem życia religijnego, stanowiąc
realizację ideałów trzech cnót: wiary, nadziei i miłości.
Ponadto stanie się miejscem, w którym znajdą schronienie dobrowolni i przymusowi wędrowcy, którzy
wyruszyli na szlaki w celach turystycznych i ekonomicznych (do tej pory mieli do dyspozycji miejsca
noclegowe w Domu Ewangelików przy ulicy Kolejowej 9).
Zaproszeni goście, zgodnie z przyjętym zwyczajem,
kolejno uderzali młotkiem w zamurowany kamień:
przedstawiciele duchowieństwa, szkoły katolickiej
i Stowarzyszenia Katolików. Wspólne śpiewy zakończyły to święto. Wieczorem wszyscy spotkali się
w domu gościnnym „Pod Miastem Wiedniem” (przy
obecnej ulicy Stefana Żeromskiego, aktualnej siedziby Związku Emerytów i Rencistów).
cdn.
Małgorzata Grudzińska
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ŚWIĘTO KSIĄŻKI – PAMIĘTAMY!

23 kwietnia – to data narodzin i śmierci Williama
Szekspira, a także pojawienie się na świecie lub z nim
pożegnanie znakomitych pisarzy: Miguela de Cervantesa, Inci Garcilaso de la Vegi, Maurica Druona czy
Vladimira Nabokowa. Nie było więc bardziej odpowiedniego dnia, który mógłby stać się ŚWIATOWYM
DNIEM KSIĄŻKI. Jako pierwsi pod koniec lat dwudziestych święto ogłosili Katalończycy, a następnie
obchody rozciągnęły się na całą Hiszpanię. W 1964
r. we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych data
ta stała się Świętem Książki.
W 1995 r. UNESCO ogłosiło 23 kwietnia ŚWIATOWYM DNIEM KSIĄŻKI I PRAW AUTORSKICH. Po
raz pierwszy światową stolicą w 2001 r. ustanowiono
Madryt. W 2016 r. tę zaszczytną funkcję piastował
Wrocław. Miało to związek z tym, że został on wytypowany na Europejską Stolicę Kultury oraz z uwagi
na świetnie opracowany program promocji czytelnictwa uwzględniający aktywizację społeczności lokalnej
oraz wspieranie wydawnictw, księgarń i bibliotek na
poziomie miejskim, regionalnym i międzynarodowym.
W tym roku na światową Stolicę Książki wyznaczono Tibilisi (Gruzja), a wiodące hasło brzmi: „Ok. So
your next book is….?” (Ok, a więc następna twoja
książka to….?)
Z powodu czasów w jakich przyszło nam żyć, położony zostanie nacisk na ukazanie w jaki sposób

można wykorzystać nowoczesne technologie do promocji czytelnictwa nie tylko wśród młodzieży, ale
również wśród osób mających ograniczony dostęp do
książki.
Nasza świebodzicka biblioteka wielokrotnie włączała się do obchodów Światowego Dnia Książki i Praw
Autorskich. Przez te wszystkie lata korzystaliśmy
z rozmaitych form, by spopularyzować to święto.
W czasie spotkań w placówce czytaliśmy głośno wybrane fragmenty opowiadań czy powieści, tworząc
inscenizacje lub gorąco dyskutując nad losami bohaterów. W czasie pandemii nasze obchody i pamięć
o tym dniu przenieśliśmy do sieci. Rok 2020 i 2021 to
okres w jakiej przyszło książce poszukiwać nowej
drogi do czytelników. Oprócz formy tradycyjnej czyli
kodeksowej, biblioteka oferuje również kody do Legimi oraz Ibuka. Jest to baza książek internetowych
w postaci cyfrowej, w formie e-booków oraz audiobooków.
Ibuk Libra umożliwia dostęp do elektronicznych
publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN
oraz innych Wydawnictw. Aplikacja Legimi to dostęp
do ponad 16 tys. e-książek, wśród których znajdują
się bestsellery, beletrystyka, literatura faktu itp. Aby
skorzystać zarówno z Ibuka Libra jak i Legimi wystarczy być użytkownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Świebodzicach.

Niedziela, 23 maja, Zesłanie Ducha Świętego

Jak liczną grupę stanowili ci „wszyscy”? Łukasz mówi nam, że w dniu, w którym wybrano Macieja na
miejsce Judasza, zgromadzonych było „około stu dwudziestu osób”. Jest całkiem prawdopodobne, że
wielu z nich dołączyło do Apostołów, by wspólnie obchodzić żydowskie święto Pięćdziesiątnicy.
Wśród tych „wszystkich” zgromadzonych znajdowała się pewnie Maria Magdalena wraz z innymi kobietami, które w Niedzielę Wielkanocną udały się do grobu Jezusa. Może był tam również Szymon z Cyreny wraz z synami, Aleksandrem i Rufusem? Może była tam żona Piotra? Może Zacheusz i Łazarz
z Martą i Marią? Może Szczepan i inni przyszli diakoni, a także wielu tych, których imiona nigdzie nie
zostały zapisane.
Jednak, jak mówi Łukasz, wszyscy otrzymali ten sam dar Ducha Świętego. Wszyscy zaczęli mówić
obcymi językami. I wszyscy z nową odwagą i śmiałością zaczęli głosić „wielkie dzieła Boże”. Z pewnością
widzisz już, co z tego wynika. Bóg daje każdemu, kto Go prosi, tego samego Ducha Świętego, który
napełnił Piotra i pozostałych Apostołów. Daje Ducha tobie, twoim bliskim, znajomym, a nawet twoim rywalom lub ludziom tobie niemiłym. Bóg nie ogranicza swoich błogosławieństw do garstki wybranych.
Chce udzielać ich wszystkim!
Dziś podczas Mszy świętej, niezależnie od tego, czy uczestniczysz w niej wraz z innymi w swoim kościele, czy za pośrednictwem radia lub Internetu, wyobraź sobie, co by się działo, gdyby Duch Święty
zstąpił na wszystkich podczas tej liturgii. Co by to było, gdyby wszyscy zebrani – w tym także i ty – doświadczyli mocy Ducha Świętego w ten sam sposób jak niegdyś Apostołowie, i przepełnieni radością
głośno wychwalali Pana; gdyby tak samo, osobiście i głęboko, poczuli się dotknięci Jego miłością?
A właściwie dlaczego masz sobie to tylko wyobrażać? Módl się o to! Proś Ducha Świętego, wołaj do Niego!
„Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swego ludu!”
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samotność”, „Gdzie poniesie wiatr” i inne cieszą się
tak wielkim zainteresowaniem, że aby je przeczytać
tworzone są listy rezerwacji. Natomiast „ Wielkiej samotności” K. Hannah poświęcony zostanie najbliższy
Dyskusyjny Klub Książki jako jedna z propozycji w ramach Tygodnia Bibliotek w maju.
Posiłkując się i parafrazując tegoroczne hasło światowego Dnia Książki i Praw Autorskich „Ok. So, your
next book is…?”, o świebodzickim Dyskusyjnym Klubie Książki oraz majowym „Tygodniu Bibliotek” będzie
można przeczytać w kolejnych artykułach.
Pomimo początkowych obaw, że książki elektroniczne zdominują te tradycyjne, tak się jednak nie
stało. Są one po prostu urozmaiceniem bogatej ofert
bibliotecznej oraz sprawiają, że książka może nam
towarzyszyć w czasie spaceru, biegania, marszu czy
wykonywania innych czynności.
Z okazji Światowego Dnia Książki i praw Autorskich
śmiało można stwierdzić, że zapotrzebowanie na
dobrą książkę nie maleje. Do grona ambitnych oraz
popularnych pisarzy, na których zawsze było zapotrzebowanie (Olga Tokarczuk, Joanna Bator, Marek
Krajewski, Joanna Chmielewska, Katarzyna Michalak,
Maria Ulatowska, Hanna Cygler, William Wharton,

Mario Vargas Llosa, Paulo Coelho, Ken Folett, Camilla Lacgberg, Danielle Stell, Nora Roberts) wciąż dołączają nowi autorzy ciesząc się sporym zainteresowaniem czytelników. Wśród zbiorów bibliotecznych
pojawiły się więc książki Agaty Kołakowskiej, Katarzyny Puzyńskiej, Katarzyny Bondy, Agnieszki Krawczyk,
Edyty Świętek, Remigiusza Mroza, Kristn Hannah,
Mario Escobara czy Jojo Moyes.
W rankingu najczęściej wypożyczanych tytułów
w świebodzickiej bibliotece przoduje Agnieszka Dobkiewicz z „Małą Norymbergą”. Popularność publikacja ta zawdzięcza znakomitej promocji w postaci
spotkania autorskiego jakie zorganizowała biblioteka
i jest to najlepszy dowód na to, że takie przedsięwzięcia należy podejmować, gdyż wpływają na wzrost
zainteresowania książką.
Tegorocznym objawieniem w bibliotecznym rankingu jest Kristin Hannach, a jej utwory „Słowik”, „Wielka

Ranking najczęściej wypożyczanych książek
w MBP w Świebodzicach
1. Dobkiewicz Agnieszka „Mała Norymberga”
2. Hannah Kristin „Wielka samotność”
3. Michalak Katarzyna „Dla Ciebie wszystko”
4. Moyes Jojo „Zanim się pojawiłeś”
5. Roberts Nora „Zorza polarna”
6. Michalak Katarzyna „Zacisze Gosi”
7. Chamberlain Diane „Dobry ojciec”
8. Mróz Remigiusz „Zaginięcie”
9. Steel Daniele „Dary losu”
10. Lackberg Camilla „Syrenka”
Beata Wiciak, Miejska Biblioteka Publiczna w Świebodzicach
fot. ze spotkań w Dyskusyjnym Klubie Książki, ze zbiorów MBP
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Książki warte przeczytania

Książki katolickie, które zdecydowanie warto
przeczytać i które zyskały rzesze czytelników to,
między innymi, dzienniczek siostry Faustyny oraz
„Jezu, Ty się tym zajmij” Joanny Bątkiewicz-Brożek.
Postaci siostry Faustyny chyba nie trzeba przedstawiać – to święta kościoła katolickiego oraz zakonnica Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Helena Kowalska, bo tak brzmiało jej prawdziwe, w swoim dzienniczku opisywała objawienia, których miała doznawać oraz własne religijne refleksje. Dzienniczek
siostry Faustyny to absolutnie jeden z bestsellerów
książek religijnych, tłumaczony na wiele innych języków.

„Jezu, Ty się tym zajmij” to z kolei biografia ojca
Dolindo Ruotolo, drobiazgowo spisana przez Joannę Bątkiewicz-Brożek. Ojciec Dolindo Ruotolo to
fascynująca postać – Ruotolo musiał mierzyć się z
podejrzeniami o herezję oraz niemożnością sprawowania duchowych powinności. Mimo to, jego
wiara pozostała niezłomna. „Jezu, Ty się tym zajmij”
to ciekawa książka o tematyce religijnej dla osób,
które chcą lepiej poznać ojca Ruotolo i jego koncepcję ufności w osobę Jezusa Chrystusa.
ADAM SZUSTAK „OTO CZŁOWIEK”. Adam
Szustak to znany kaznodzieja, dominikanin, który
prowadzi popularny internetowy kanał „Langusta na
palmie”. „Oto człowiek” to dobra książka katolicka

nie tylko dla osób wierzących, ale również dla czytelników szukających odpowiedzi na pytanie, co
kryje się za postacią człowieka z punktu widzenia
wiary chrześcijańskiej. Książka Adama Szostaka
pozwala czytelnikowi towarzyszyć Jezusowi Chrystusowi w jego wędrówce po Jerozolimie, tuż przed
męczeńską śmiercią, ale z zupełnie innej perspektywy.
SZYMON HOŁOWNIA „ŚWIĘCI CODZIENNEGO
UŻYTKU”. Postać Szymona Hołowni możesz znać
chociażby z popularnego show – „Mam talent”.
„Święci codziennego użytku” to bardzo dobra książka religijna dla osób, które chcą zagłębić się w życie
świętych kościoła katolickiego i lepiej poznać ich
często fascynujące losy. Dzięki tej pozycji dowiesz
się, do którego świętego warto się modlić z konkretną intencją! Ta pozycja to najlepsza książka religijna
dla osób, które szukają przystępnej lektury, spisanej
w zrozumiałym języku.
ADAM SZUSTAK „PLASTER MIODU”. Kolejna
pozycja ojca Adama Szustaka to najlepsza książka
katolicka dla osób, które szukają pocieszenia i chcą
przygotować się do świąt Wielkiej Nocy. Rekolekcje
adwentowe przygotowane przez Adama Szustaka
oznaczają wiedzę serwowaną w prosty i ciekawy
sposób.

Niedziela, 30 maja, Trójcy Przenajświętszej

Elwira Kirklo-Rusek

Znak Krzyża jest bardzo prostą modlitwą, która wyraża jedną z najbardziej skomplikowanych prawd
naszej wiary – to, że jeden prawdziwy Bóg jest Trójcą Osób Boskich.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus poleca swoim uczniom chrzcić w imię Trójcy. Chrzest nie polega bowiem
jedynie na oddaniu się Jezusowi i obmyciu z grzechów. W chwili naszego chrztu zostaliśmy zanurzeni
w życiu Trójcy Przenajświętszej. Każdy z nas stał się „przybranym synem Ojca, członkiem Chrystusa,
świątynią Ducha Świętego”.
Ilekroć czynimy znak Krzyża Świętego, ma on nam przypominać o naszym chrzcie. Niestety jest to dla
nas tak zwyczajny gest, że często czynimy go bezmyślnie i rutynowo. Nie pozwalajmy sobie na to!
W imię Ojca – wspomnij na Ojca, który cię kocha. Dla Niego nie jesteś niewolnikiem, którym się pomiata, ale dzieckiem, które się kocha. Chce, abyś wiedział, że wszystko, co cię od Niego oddziela, może
zostać przebaczone.
i Syna – wspomnij na Syna, który cię odkupił. Posłany przez miłość Ojca, złożył najwyższą ofiarę po
to, abyś mógł wejść do Jego Rodziny. Chce, abyś zrozumiał, że jesteś niepowtarzalną cząstką Jego
Ciała, Kościoła.
i Ducha Świętego – wspomnij na Ducha Świętego, który obdarza cię życiem. On, będący darem Ojca
i Syna, mieszka w tobie. Chce, abyś doświadczył, nawet teraz, mądrości, mocy i obecności Boga w tobie.
Jak wspaniała i głęboka jest ta krótka modlitwa! Dziś, w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej, niech znak
Krzyża przypomina ci o tym wszystkim, co otrzymałeś na chrzcie. Jesteś przybranym dzieckiem Boga.
Jesteś członkiem Ciała Chrystusa. Jesteś świątynią Ducha Świętego.
„Trójco Przenajświętsza, kocham Cię i pragnę żyć Twoim życiem teraz i na wieki!”
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

Sobota 1.05.2021 r.
godz. 700 + Aleksandra BLOMKA i + Stanisław PĘKAŁA
godz. 900 wynagradzająca Niepokalanemu sercu Maryi
wszystkie grzechy i zniewagi
godz. 1400 w intencji Elżbiety i Ryszarda ŚWIDERSKICH
z okazji 50 rocznicy sakramentu małżeństwa
godz. 1800 + Elżbieta KARCZMARZ w 4 rocz. śmierci,
++ z rodziny JASIŃSKICH, + Wojciech
godz. 1800 ++ Ewa CERANKA z rodzicami i ++ Marek
ZOSUŁ z rodzicami
Niedziela 2.05.2021 r. V NIEDZIELA WIELKANOCNA
godz. 730 ++ mąż Stefan, syn Henryk, ++ teściowie:
Michał i Maria i ++ z rodziny
godz. 900 ++ Edward, Maria SOBIESCY, ++ Józef, Waleria
RAMOS
godz. 1030 + Julia CZAJKOWSKA
godz. 1200 + Stanisław SZNAJDER w 5 rocz. śmierci
godz. 1800 o łaskę szczęśliwego rozwiązania dla Oli
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
Poniedziałek 3.05.2021 r. UROCZUSYTOŚĆ NMP,
KRÓLOWEJ POLSKI, Głównej Patronki Polski
godz. 730 + Grażyna BARNA (greg. 1)
godz. 900 dziękczynna z okazji 40 rocznicy urodzin Marii
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
godz. 1030 dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
o zdrowie, światło Ducha Świętego oraz opiekę Matki
Bożej dla Dominiki WITKOWSKIEJ w 40 rocznicę urodzin
godz. 1200 o Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne
łaski i opiekę Matki Bożej dla członków Róż Różańcowych,
Towarzystwa Przyjaciół Wyższego seminarium Duchownego
Diecezji Świdnickiej (intencja od Róż Różańcowych)
godz. 1200 dziękczynna za łaskę powrotu do zdrowia
Amelki i mamy Eweliny z prośbą o Boże
błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Bożej
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Martyny
MICHAŁOWSKIEJ z racji 5 rocznicy urodzin
Wtorek 4.05.2021 r. św. Floriana, męczennika (wsp. obow.)
godz. 700 + Grażyna BARNA (greg. 2)
godz. 900 ++ rodzice: Anna, Stanisław RAWSKI
i ++ z rodziny
godz. 1800 dziękczynna za dar życia Bartosza oraz o Boże
błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla niego
i jego rodziców
Środa 5.05.2021 r.
godz. 700

godz. 900 + Grażyna BARNA (greg. 3)
godz. 1800 ++ członkowie i ++ z rodziny członków Grupy
Modlitewno-Pielgrzymkowej
Czwartek 6.05.2021 r. Święto Świętych Apostołów
Filipa i Jakuba
godz. 700
godz. 900 + Władysław UDMACH, ++ Jan, Bronisława (f),
Zofia, Wojciech GAWRON
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 4)
Piątek 7.05.2021 r.
godz. 700
godz. 900 + Józefa (f) w 10 rocz. śmierci i ++ z rodziny
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 5)
Sobota 8.05.2021 r. UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEGO
STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA – Głównego
Patrona Polski i Diecezji Świdnickiej, 13 rocznica
sakry biskupiej ks. bpa Adama Bałabucha
godz. 700 + Sylwester TCHURZEWSKI
godz. 900 + Grażyna BARNA (greg. 6)
godz. 1800 + Stanisław SZNAJDER z okazji imienin
Niedziela 9.05.2021 r. VI NIEDZIELA WIELKANOCNA
godz. 730 dziękczynna z okazji urodzin Jarosława z prośbą
o potrzebne łaski, zdrowie, błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej
godz. 900 ++ Karolina, Klemens JANECZEK, ++ Anna,
Józefa (f), Irena i ++ z rodziny
godz. 1030 ++ Elżbieta, Piotr, Marian TALARSCY
godz. 1200 + Robert MAJEWSKI
godz. 1200 + Zofia PSIARSKA w 1 rocz. śmierci
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 7)
godz. 1800 + ++ Czesława (f), Józef GĄSIOREK
Poniedziałek 10.05.2021 r.
godz. 700
godz. 900 + Stanisław, ++ z rodziny i dusze w czyśćcu
cierpiące
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 8)
Wtorek 11.05.2021 r.
godz. 700 za chorych, samotnych i cierpiących w naszej
parafii
godz. 900 ++ Franciszka (f), Piotr, Luba (f), Zofia,
Władysław, Stanisław, Tadeusz
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 9)
Środa 12.05.2021 r.
godz. 700
godz. 900 + Stanisława (f) DROŻDŻ w 26 rocz. śmierci,
++ mąż Tadeusz, synowie: Jan, Józef
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 10)
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Czwartek 13.05.2021 r.
godz. 700
godz. 900 + Grażyna BARNA (greg. 11)
godz. 1800 INTENCJE FATIMSKIE
Piątek 14.05.2021 r. Święto Świętego Macieja, Apostoła
godz. 700 + Ryszard KORPALSKI (intencja od ucz. pogrzebu)
godz. 900 + Grażyna BARNA (greg. 12)
godz. 1800 za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 1800 + Zuzanna Górska-Buczyńska w 3 rocz. śmierci
Sobota 15.05.2021 r.
godz. 700 + Grażyna BARNA (greg. 13)
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Zofii w dniu imienin
godz. 1800 ++ Cecylia, Michał Domicela, Norbert z rodziny
DOLECKICH
Niedziela 16.05.2021 r. UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
godz. 730 + Amelia CHOJNIAK w 4 rocz. śmierci,
++ Mieczysław, rodzice i rodzeństwo
godz. 900 + Antonina MAŁKOWSKA w 3 rocz. śmierci,
+ Bronisław
godz. 1030 + Zofia TĘTNOWSKA z okazji imienin za życia
godz. 1200 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Świętej Rodziny dla Krzysztofa, Ewy
i Karola SZTEBEL
godz. 1200 + Kazimierz MENDELEWSKI w 2 rocz. śmierci
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 14)
godz. 1800 ++ z rodziny PODOLSKICH: Michał, Olga,
Franciszek, Zofia, Jadwiga
Poniedziałek 17.05.2021 r.
godz. 700 + Janina GÓRNIAK (intencja od uczestn. pogrzebu)
godz. 900 + Grażyna BARNA (greg. 15)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Zofii w dniu urodzin
Wtorek 18.05.2021 r.
godz. 700 + Helena ZWIERZ (intencja od uczestn. pogrzebu)
godz. 900 w intencji Panu Bogu wiadomej
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 16)
Środa 19.05.2021 r.
godz. 700 + Alina BISKUP
godz. 900 + Grażyna BARNA (greg. 17)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie
i opiekę św. Mikołaja dla grupy modlitewno-pielgrzymkowej
Czwartek 20.05.2021 r.
godz. 700 + Regina BRONOWICKA (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 900 ++ Helena, Franciszek PEŁDIAK
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 18)
Piątek 21.05.2021 r. św. Jana Nepomucena, prezbitera
i męczennika (wsp. obow.)
godz. 700 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie, opiekę Matki Bożej i asystencję Ducha Świętego
dla ks. Damiana w dniu 5 rocznicy święceń prezbiteratu

godz. 900 + Stanisława (f) BARAŃSKA (intencja
od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 19)
Sobota 22.05.2021 r.
godz. 700 za dusze czyśćcowe
godz. 900 + Helena URBANIAK
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 20)
Niedziela 23.05.2021 r. UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO
godz. 730 dziękczynna z okazji święceń kapłańskich
rocznika 1993 z prośbą o potrzebne łaski, wytrwałość
w posłudze kapłańskiej i o dary Ducha Świętego
godz. 730 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie, opiekę Matki Bożej i asystencję Ducha Świętego
dla ks. proboszcza Józefa z okazji rocznicy święceń
prezbiteratu
godz. 900 + Grażyna BARNA (greg. 21)
godz. 900 ++ Maria i Jan WYDRYCH
godz. 1030 ++ rodzice: Eugenia, Eugeniusz JÓŹKÓW
i Kazimiera (f), Stanisław JAKUBOWSCY oraz ++ dziadkowie
godz. 1200 EUCHARYSTIA PRYMICYJNA KSIĘDZA
GRZEGORZA WOŁOCHA
godz. 1800 o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne
łaski dla mamy Urszuli i Wiesławy (f)
Poniedziałek 24.05.2021 r. Święto NMP, Matki Kościoła
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 22)
Wtorek 25.05.2021 r.
godz. 700
godz. 900 + Grażyna BARNA (greg. 23)
godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marysi ŚLUSARCZYK
z okazji urodzin
Środa 26.05.2021 r. św. Filipa Nereusza, prezbitera
(wsp. obow.)
godz. 700
godz. 900 + Grażyna BARNA (greg. 24)
godz. 1800 + Czesław i ++ Helena i Krzysztof
Czwartek 27.05.2021 r. Święto Jezusa Chrystusa,
Najwyższego i Wiecznego Kapłana
godz. 700 + Józefa (f) BINKUŃSKA
godz. 900
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 25)
Piątek 28.05.2021 r.
godz. 700
godz. 900
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 26)
Sobota 29.05.2021 r. św. Urszuli Ledóchowskiej,
dziewicy (wsp. obow.)
godz. 700 + Grażyna BARNA (greg. 27)
godz. 900 + Władysław KOŚCIELSKI, + Michał PŁAZIAK
i ++ z rodziny

19

„Głos św. Mikołaja”, nr 5(55), maj 2021

godz. 1800 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie, opiekę Matki Bożej i asystencję Ducha Świętego
dla kapłanów z rocznika 2016 (ks. Krzysztofa, ks.
Marcina, ks. Jana, ks. Damiana, ks. Mateusza, ks. Kamila
i ks. Wojciecha) z okazji 5 rocznicy święceń prezbiteratu
Niedziela 30.05.2021 r. UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
godz. 730 ++ Jan i Maria STUS
godz. 900 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie
i opiekę Świętej Rodziny dla rodziny KOWALCZUK
godz. 1030 EUCHARYSTIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

godz. 1200 EUCHARYSTIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
godz. 1330 EUCHARYSTIA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
godz. 1630 o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marii i jej najbliższych
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 28)
Poniedziałek 31.05.2021 r. Święto Nawiedzenia NMP
godz. 700
godz. 900 + Paweł KOCIK z racji urodzin (intencja od
żony)
godz. 1800 + Grażyna BARNA (greg. 29)

Michałowa poleca

WANILIOWY SERNIK Z MAKIEM I KRUSZONKĄ
SKŁADNIKI:
Ciasto: 300 g mąki pszennej, 1 łyżeczka proszku
do pieczenia, 150 g cukru, 1 op. cukru waniliowego,
3/4 kostki masła, 2 jaja, skórka starta z 1 pomarańczy.
Krem: 750 ml tłustego mleka, 2 op. budyniu waniliowego, 5 łyżek cukru, 6 łyżek likieru pomarańczowego, 250 g masy makowej, 500 g mielonego twarogu, 2 jaja, 50 g mąki ziemniaczanej.
Kruszonka: 250 g mąki pszennej, 200 g masła,
150 g cukru, 1/2 łyżeczki mielonego cynamonu.
Oprócz tego: mąka do rozwałkowania ciasta i 2 łyżki cukru pudru.
WYKONANIE:
1. Mąkę wymieszać z proszkiem do pieczenia i przesiać. Dodać pokrojone w kostkę masło i pozostałe
składniki, a następnie szybko wyrobić na gładką
masę ciasto. Uformować z ciasta kulę, zawinąć
w folię spożywczą i na ok. 30 minut włożyć do lodówki.
2. Zagotować mleko. Proszek budyniowy rozprowadzić z cukrem w likierze, dodać do gotującego się

mleka i stale mieszając, doprowadzić do wrzenia.
Zdjąć z ognia i wystudzić.
3. Schłodzone ciasto wyjąć z folii i rozwałkować na
stolnicy lekko oprószonej mąką na placek rozmiaru
blachy. Blachę wyłożyć papierem do pieczenia,
a następnie ciastem, formując wyższe brzegi. Spód
ciasta ponakłuwać widelcem, żeby nie wybrzuszył
się podczas pieczenia.
4. Wystudzony budyń dokładnie wymieszać z twarogiem, masą makową, jajkami i mąką ziemniaczaną.
Rozsmarować krem na cieście i włożyć do lodówki.
5. Mąkę, masło, cukier i cynamon utrzeć mikserem,
a następnie rozkruszyć w palcach na grudki. Posypać placek kruszonką i włożyć do rozgrzanego
piekarnika i piec ok. 50 minut. (temp. pieczenia:
piekarnik elektryczny i gazowy – 175 stopni, z termoobiegiem – 160 stopni)
Upieczony i ostudzony placek posypać przesianym
cukrem pudrem. Można udekorować plasterkami
pomarańczy.

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…

Smacznego!
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Nela Nadia RATAJCZAK,
18.04.2021 r.

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Jadwiga Katarzyna
JAROŃSKA, zm. 6.03.2021 r.,
przeżyła 83 lata
+ Jerzy Bogusław BUDNIK, zm. 25.03.2021 r.,
przeżył 72 lata
+ Marianna DYCZKO, zm. 4.04.2021 r.,
przeżyła 87 lat
+ Marek TOMASZEWSKI, zm. 10.04.2021 r.,
przeżył 58 lat
+ Janina GÓRNIAK, zm. 12.04.2021 r.,
przeżyła 74 lata
+ Ryszard KORPALSKI, zm. 12.04.2021 r.,
przeżył 70 lat
+ Helena ZWIERZ z d. Toczek, zm. 14.04.2021 r.,
przeżyła 88 lat
+ Stanisława BARAŃSKA, zm. 18.04.2021 r.,
przeżyła 86 lat
+ Regina BRONOWICKA z d. Chwiałkowska,
zm. 18.04.2021 r., przeżyła 83 lata
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 1600-1700, czwartek w godz. 1600-1700,
sobota w godz. 1000-1200
Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 730, 900, 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

