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Jubileusz 5-latków w naszej parafii

Opowieści z krypty (15)

W środę 29 maja do naszej parafii przyjechali kapłani wyświęceni w roku 2016. Uroczystej Eucharystii 
przewodniczył ks. kan. Józef Siemasz – proboszcz i dziekan świebodzicki. Homilię wygłosił ks. kan. Krzysz-
tof Iwaniszyn – proboszcz i dziekan ze Słupca.

Kontynuujemy opowieść o życiu i posłudze dusz-
pasterskiej proboszcza parafii św. Mikołaja w Świebo-
dzicach Paula Hoffmanna oraz wprowadzeniu do 
kościoła relikwii w dniu 17 września 1902 roku:

„Do ołtarza spoza kościoła [udała] się procesja na 
której czele [szli] ministranci, (klerycy) i duchowień-
stwo. Na końcu [szedł] ubrany w sutannę, komżę 
i białą stułę […] (ewentualnie białą kapę) biskup lub 
prezbiter przewodniczący obrzędowi, […] który niesie 
relikwie złożone na feretronie bądź w ozdobnym pu-

dełku.” Po złożeniu relikwii w pobliżu ołtarza „wszyscy 
[oddali] cześć sanctissimum i relikwie [zostały złożone] 
w odpowiednim miejscu.”

Nazwisko proboszcza pojawiło się w jeszcze jednej 
relacji prasowej z 1905 roku (WW/28), w której jest 
mowa o nauczycielu szkoły katolickiej, panu Schne-
iderze, odchodzącym na emeryturę po 38 latach 
pracy z młodzieżą. W szkolnym święcie pożegnania 
zasłużonego pedagoga wziął udział także Proboszcz 
Paul Hoffmann.
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DZIECI KOMUNIJNE – 30.05.2021 r.

Klasa III A godz. 10.30
Adamczyk Karol 
Borowiec Mateusz 
Chromow Konrad 
Chuchla Samuel 
Duda Bartosz 
Faściszewska Zuzanna 
Frąk Oliwier 
Garbuliński Miłosz 
Karwas Nikola 
Kopacz Zuzanna 
Kotowicz Szymon 
Kuczera Krzysztof 
Kurancińska Oliwia 

Kuźbińska Klaudia 
Mania Martyna 
Matuszkowiak Tomasz 
Naronowicz Marcel 
Nogalski Nataniel 
Smyk Zuzanna 
Szczepanik Norbert 
Szot Lena 
Szynalska Klara 
Uziel Adrian 
Wilczek Szymon 
Wojtów Martyna 
Żyźniewska Julita 

Klasa III C godz. 13.30
Boratyn Olivier
Brączkowska Emilia
Cichoń Filip
Dyjak Nicole
Gruszecka Maja
Hołowata Emilia
Kałka Patrycja
Kończewski Szymon
Kozłowski Dominik
Łebkowski Fabian
Malinowski Brajan

Naronowicz Maciej
Paśmionka Maria
Sierosławska Wiktoria
Sorbian Nadia
Stefek Michał 
Woźniak Antoni
Woźniak Kajetan
Zając Szczepan
Zapotoczny Madetko 
Aniela
Żuwalski Michał

Klasa III B godz. 12.00
Błońska Weronika 
Chmielewska Amelia 
Czarnecki Kamil 
Dudzic Ksawery 
Gruchała Amelie
Gruchała Noel
Jamrozik Nicole
Kaczyńska Aleksandra
Kamińska Patrycja 
Kopeć Zuzanna
Kruchlak Lena
Kuźbiński Bartosz 

Mierzwiński Oskar
Molińska Hanna
Niedżwiecka Hanna
Nowicka Kinga 
Orfin Amelia 
Seidel Nadia 
Szmik Aleksandra 
Targosz Łukasz 
Turska Laura 
Usień Alicja 
Wdówczyk Laura 
Woźniak Michał
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Opowieści z krypty (15)
W Domu Katolików odbywały się często 

prelekcje i wykłady, na które zapraszano przedstawi-
cieli różnych dziedzin życia. O wyborze tematyki 
i prowadzących decydował zarząd stowarzyszenia, 
który mógł konsultować się w tym zakresie z probosz-
czem. W 1911 roku, 23 czerwca, Paul Hoffmann ob-
chodził uroczyście 25 – lecie święceń kapłańskich. 
Potwierdzają to zachowane okolicznościowe kartki, 
jakie otrzymał z tej okazji. Można przyjąć, że było ich 
znacznie więcej. Kontynuator Kroniki Świebodzic J.E. 
F Würffla – Bruno Lungmus wspomina, że w 1925 roku 
Paul Hoffmann świętował 25-lecie posługi w parafii 
św. Mikołaja.

Brak materiałów źródłowych uniemożliwia dokładne 
ustalenie, do kiedy proboszcz pełnił swoje obowiązki 
i jednocześnie pozwala na postawienie hipotezy, że 
do ostatnich chwil życia sprawował posługę kapłańską. 
Paul Hoffmann zmarł 30 kwietnia 1938 roku, o godzi-
nie 7.00 rano, na plebanii, w wieku 73 lat. W akcie 
zgonu odnotowano funkcje i tytuły zmarłego: radca 
duchowny, proboszcz miejski, dziekan. O śmierci 
proboszcza powiadomiła urząd panna Elisabeth Hof-
fmann (prawdopodobnie siostra zmarłego).

Uroczysty pogrzeb, w którym wzięli udział jego 
parafianie i przedstawiciele władz miasta odbył się 
3 maja. Proboszcz spoczął na cmentarzu komunalnym 
przy ulicy Wałbrzyskiej, w grobowcu przeznaczonym 
dla duchowieństwa świebodzickiego obu konfesji. Był 
on zlokalizowany w najstarszej części cmentarza 
(określanej w dokumentach archiwalnych jako część 
„I”, pod murem graniczącym z niewielką nekropolią 
żydowską; gdy staniemy przed bramą, umożliwiającą 
wejście na kirkut – znajduje się jako pierwszy po pra-
wej stronie). W czasie swej 38-letniej pracy, jako 
proboszcz, towarzyszył wiernym we wszystkich prze-
jawach życia tutejszej społeczności; duchowego, 
kulturalnego i codziennego, wyznaczającego etapy 
ziemskiej egzystencji, udzielając Sakramentu Chrztu, 
Pierwszej Komunii Świętej, Małżeństwa i celebrując 
msze pogrzebowe, łącząc się w bólu po śmierci bli-
skich swoich parafian.

Pierwsza wojna światowa była bardzo trudnym 
i traumatycznym okresem, przyniosła wiele ofiar wśród 
mieszkańców walczących na różnych frontach. Wtedy 
Paul Hoffmann wspierał duchowo i materialnie wdowy 
i sieroty. Maria Palichleb

Zaproszeni jubilaci byli wyświęceni razem z naszym wikariuszem parafialnym – ks. Damianem. Księża 
zostali zaproszeni na uroczystość swojej rocznicy święceń prezbiteratu wraz z rodzicami.

Po Mszy Świętej kapłani wraz z rodzicami i kapłanami posługującymi w parafii uczestniczyli we wspólnej 
kolacji na plebanii.

Jubileusz 5-latków w naszej parafii
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Kult Bożego Miłosierdzia
Kult Bożego Miłosierdzia 

zaczął szerzyć się w Polsce 
dzięki objawieniom skromnej 
zakonnicy ze Zgromadzenia 
Matki Bożej Miłosierdzia, Fau-
styny Kowalskiej. W 1935 roku 
objawił jej się Jezus, polecając 
jej by głosiła orędzie o Bożym 
Miłosierdziu całemu światu. 
„Jestem miłością i miłosier-
dziem samym” – mówił o sobie 
Jezus, prosząc siostrę Fausty-
nę, żeby ogłosiła to orędzie 
całemu światu. Wskazał s. Fau-
stynie pięć sposobów, w jaki 
ludzie mogą wypraszać zbawie-

nie dla siebie i całego świata: 
odmawiając koronkę do Miło-
sierdzia Bożego, modlitwę 
przed obrazem Jezusa Miłosier-
nego z napisem: „Jezu, ufam 
Tobie”, modlitwę w godzinie 
konania Chrystusa na krzyżu, 
zwaną Godziną Miłosierdzia 
(godz. 15.00), obchodzenie 
święta Miłosierdzia i szerzenie 
czci Miłosierdzia Bożego modli-
twą, słowem i czynem. Na ka-
techezie dzieci poznały orędzie 
o Bożym Miłosierdziu oraz wy-
konały figurki Jezusa miłosier-
nego. Oto najciekawsze prace.
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CUD EUCHARYSTI 
PREFACJA I SANCTUS

XVIII Piesza Pielgrzymka Świdnicka 
i grupa V św. Ojca Pio

Hasło tegorocznej pielgrzymki to słowa SPE SALVI 
– NADZIEJĄ ZBAWIENI, które pielgrzymi będą roz-
ważać w czasie swoich rekolekcji w drodze, a patro-
nować im będzie w sposób szczególny Święty Józef.

Nowy Termin: 1-8 sierpnia
Przez pierwsze dni zmieniona też jest trasa
W pielgrzymce może wziąć udział 300 osób (w ten 

limit, nie są wliczane osoby zaszczepione przeciw 
COVID-19).

Wszystkich, którzy z różnych powodów nie mogą 
wziąć udziału w pielgrzymce pieszej zapraszamy do 
grupy 7, grupy duchowego wsparcia i uczestnictwa 
(zapisy go grupy 7 odbywają się w parafiach).

Parafie dekanatów: Bolków, Kudowa Zdrój, Strze-
gom, Świebodzice i Żarów, przynależą do grupy 5, 
której patronuje św. Ojciec Pio.

Zapisy pielgrzymów pieszych prowadzone będę 
w centrach pielgrzymkowych – nasze znajduje się przy 
bazylice w Strzegomiu oraz podczas spotkań organi-
zacyjnych.

Spotkania organizacyjne dla pielgrzymów pie-
szych odbędą się:

15 lipca (czwartek) godz. 19.00 – parafia pw. 
Św. Mikołaja w Świebodzicach,

16 lipca (piątek) godz. 19.30 – parafia pw. Św. App. 
Piotra i Pawła w Strzegomiu.

Bliższe informacje można uzyskać na stronie 
internetowej: swidnickiepielgrzymowanie.pl

Koszt uczestnictwa w pielgrzymce wynosi: dorośli 
150 zł, dzieci i młodzież 120 zł, rodziny idące razem 
według możliwości.

Informacje na temat pielgrzymki oraz grupy 5, jak 
także zgłoszenia pielgrzymów duchowych i pieszych 
można dokonywać u przewodnika grupy ks. Krzysz-
tofa Papierza tel. 694 546 157 lub papierz-1986@o2.pl 
(zgłoszenia będą przyjmowane do 29 lipca).

Prefacja, to pierwsza część Mo-
dlitwy Eucharystycznej (łac. – uro-
czyste przemówienie do zgroma-
dzonego ludu przez kogoś, kto jest 
urzędowym rzecznikiem). Kim jest 
kapłan w momencie prefacji? Urzę-
dowym rzecznikiem ludu przed 
Bogiem – zanosi w imieniu wier-
nych do Boga modlitwę jakiej oni 
nie potrafią bądź nie mogą zanieść.

„Zaprawdę godne to i sprawiedli-
we, słuszne i zbawienne…” aby 
dziękować i uwielbiać Boga. Sam 
początek prefacji mówi nam o tym 
jak ważna jest postawa dziękczy-

nienia człowieka wobec Boga, na 
wzór Maryi i jej „Magnificat”

Żyć Eucharystią na co dzień, to 
znaczy właściwie mieć w sobie 
postawę uwielbienia i wdzięczności 
wobec Boga. Wdzięczność jest 
przeciwieństwem postawy roszcze-
niowości, dlatego też wdzięczność 
jest niezbędnym elementem modli-
twy, od którego najlepiej rozpoczy-
nać każde spotkanie z Bogiem. 
Wdzięczność jest naturalną posta-
wą chrześcijańską, dlatego jest 
obecna w każdym sakramencie. 
Warto tutaj zastanowić się jaka 

postawa nami kieruje, kiedy przyj-
mujemy sakramenty. Czy jest to 
wdzięczność? A może raczej rosz-
czeniowość…Wielu przychodzi do 
konfesjonału i ma tylko pretensje: 
a to dzieci nie chodzą do kościoła, 
a powinni, a to mąż pije, a nie po-
winien, a to sąsiadka jest złośliwa, 
a powinna być dla mnie miła…
Tymczasem nieliczni potrafią 
w czasie spowiedzi dostrzec dobro, 
otrzymywane od Boga. Warto wła-
śnie od tego zaczynać każdy rachu-
nek sumienia: za co mogę dziś 
Bogu podziękować. Dobre spowia-
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„Suscipe” i oddanie życia Bogu

danie się będzie nas również pro-
wadziło do dobrego przeżywania 
Mszy Świętej, która z definicji jest 
„Dziękczynieniem”.

Środkowa część prefacji dotyczy 
uwielbienia Boga w związku z ta-
jemnicą dnia albo z Liturgią Słowa. 
Istnieje ścisły związek między litur-
gią Słowa, a uwielbieniem Boga. 
Kościół uwielbiam Boga za to, co 
dopiero ma się stać. Wzorem jest 
i tutaj Magnificat Maryi: „Oto bo-
wiem odtąd błogosławić mnie będą 
wszystkie pokolenia…” Uwielbiać 
Boga można również wtedy, gdy 
znajdujemy się w nieciekawym 
życiowo położeniu. Jest to wyraz 
bezgranicznego zaufania Bogu, dla 
którego nie ma rzeczy niemożli-
wych i który nawet z największej 
tragedii potrafi wyciągnąć dobro. 
Uwielbienie i dziękczynienie upraw-
niają nas również do prośby. Kto 
nie dziękuje, nie ma prawa prosić 
o więcej.

Niektórzy stają przed Bogiem 
z pustymi rękami, twierdząc, że nie 
mają za co Bogu dziękować. 
W Mszale Rzymskim mamy 90 
prefacji… 90 powodów do uwielbie-
nia Boga, które dotyczą każdego 
człowieka. A przecież każdy mógłby 

do tego dodać jeszcze kilkadziesiąt 
osobistych powodów. W ten wła-
śnie sposób Duch Święty działa 
poprzez liturgię w życiu człowieka: 
„Gdy bowiem nie potrafimy się mo-
dlić tak jak trzeba, sam Duch przy-
czynia się za nami w błaganiach, 
których nie można wyrazić słowami 
(Rz 8, 26-27)?

Ostatnią częścią prefacji jest 
śpiew „Sanctus”. Jest to odwołanie 
do dwóch scen biblijnych: Pierwsza 
z nich, to powołanie Izajasza. Iza-
jasz widzi Boga i chóry anielskie 
śpiewające trzykrotnie: kadosz, 
kadosz, kadosz (święty, święty, 
święty). Izajasz czuje się niegodny 
Boga i podjęcia misji, dlatego po-
trzebuje anioła, który z ołtarza 
bierze żarzący się węgiel i wypala 
mu usta – oczyszcza je, aby mógł 
głosić Słowo Boże.

W tym miejscu warto zapytać 
siebie: Czy mam poczucie święto-
ści Bożej? Nie raz przecież zdarza 
się tak, że nawet osoby wierzące 
wzywają imię Boże bez potrzeby, 
żartują sobie z Boga, z Jezusa, ze 
świętych, kpią z symboli Bożych lub 
z osób poświęconych Bogu.

Druga scena biblijna do której 
odwołuje się śpiew „Sanctus”, to 

wjazd Jezusa do Jerozolimy: „Bło-
gosławiony, który przychodzi w imię 
Pańskie”. Jest to swego rodzaju 
uroczysty sygnał ogłaszający, że 
zaczyna się liturgia niebiańska – 
Bóg zstępuje z nieba na ziemię. 
Jezus naprawdę przychodzi we 
Mszy Świętej (w zgromadzeniu 
wiernych, w Słowie Bożym, w ka-
płanie i pod postaciami euchary-
stycznymi).

Niestety nie raz zamiast przeży-
wać Mszę jako celebrowanie obec-
ności żywego Boga, uczestniczymy 
w niej jak w spektaklu teatralnym. 
Przez to umyka nam to, co najważ-
niejsze.

Doskonałym podsumowaniem 
tej części Mszy Świętej są słowa 
boliwijskiej mistyczki Catalina Ri-
vas: „I pomyśleć, że są ludzie, 
którzy w tym momencie mogą być 
rozproszeni rozmową. Boli mnie, 
gdy mówię, że wielu mężczyzn, 
więcej niż kobiet stoi ze skrzyżowa-
nymi rękami jakby składając hołd 
tak jak równemu sobie. Maryja 
powiedziała: „Powiedz wszystkim, 
że człowiek nie jest nigdy bardziej 
człowiekiem niż kiedy zgina kolana 
przed Bogiem.”

Pod koniec życia Ignacy zatrzymywał się co godzi-
nę, aby badać swoje myśli, uczynki i uczucia. Nie 
dlatego, żeby był przesadnie skrupulatny co do swoich 
grzechów. Ten cogodzinny rachunek sumienia wypły-
wał z ducha miłości i oddania niemal dziecięcego 
w swojej totalności.

Nawet podchodząc do ołtarza na początku Mszy 
świętej, mruczał czasami: „Gdzie chcesz mnie prowa-
dzić, Panie?”. A w trakcie Mszy zatrzymywał się 
i szeptał: „Idąc za Tobą, mój Panie, nigdy się nie za-
gubię”. Wszystkie te krótkie chwile ofiarowania siebie 
były łaską wypływającą z modlitwy „Suscipe”. W mo-
dlitwie tej ofiarujemy Bogu całą naszą pamięć, rozum 
i wolę, ze szczególnym naciskiem na całość naszej 
wolności i woli:

„Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,
pamięć moją i rozum, i wolę mą całą.
Wszystko, co mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś,

Tobie to, Panie, oddaję.
Twoje jest wszystko, rozporządzaj tym w pełni we-

dle swojej woli.
Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, a to mi wystarczy.”
Modlitwa „Suscipe” jest odpowiedzią na wielką 

miłość, jaką Bóg okazał każdemu z nas. Pojawia się 
pod koniec opracowanych przez Ignacego miesięcz-
nych „Ćwiczeń duchownych” w medytacji zatytułowa-
nej: „Kontemplacja pomocna do uzyskania miłości”. 
Św. Ignacy rozpoczyna tę medytację od przypomnie-
nia, że „Miłość polega na obopólnym udzielaniu sobie, 
a mianowicie na tym, aby miłujący dawał i udzielał 
umiłowanemu tego, co sam posiada (...) i (...) wza-
jemnie”. Tym miłującym jest tu oczywiście Bóg, Boski 
Miłujący.

Ignacy następnie prosi czytelnika, aby przypomniał 
sobie „z wielkim uczuciem” wszystko, co Bóg dał mu 
„z tego, co posiada” – a ponadto fakt, że On „pragnie 
mu dać samego siebie”. W darze Jezusa Chrystusa 
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Boski Miłujący oddał mi wszystko, co posiada. Czy 
mogę odpowiedzieć inaczej niż ofiarując samego 
siebie: „Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją 
(...) Wszystko, co mam i posiadam”? Jako umiłowany, 
pragnę oddać wszystko Boskiemu Miłującemu, który 
pierwszy oddał mi wszystko.

Ofiarowanie św. Ignacego było tak totalne, że – jak 
wyznał pod koniec życia jednemu z towarzyszy – ak-
ceptacja zagłady nowopowstałego zakonu jezuitów 
zajęłaby mu nie więcej niż piętnaście minut. Zauważ-
my tu związek pomiędzy „Suscipe” a rachunkiem 
sumienia. Ignacy ofiarował już Bogu wszystko w mo-
dlitwie „Suscipe” w tym także Towarzystwo Jezusowe. 
Rachunek sumienia pozwalał mu żyć tym ofiarowa-
niem na co dzień.

CZYNIĆ BOGU PROPOZYCJE MIŁOŚCI
Na pozór mogłoby się wydawać, że duchowość 

ignacjańska, z jej naciskiem na oddanie całej swojej 
wolności i woli, jest raczej pasywna. Jednak dla św. 
Ignacego poddanie całej naszej wolności i woli Bogu 
nie polega na rezygnacji z posługiwania się swoją 
wolą, ale na korzystaniu z niej przez składanie Bogu 
propozycji płynących z wielkiej miłości.

Pomyśl o tym w ten sposób – kto z kochających 
pragnie, aby jego umiłowana czy umiłowany powta-
rzali mu ciągle: „Po prostu powiedz mi, co mam zrobić, 
a to zrobię!” To jest relacja sługi do Pana. O wiele 
bardziej docenia się miłujący dar złożony z własnej 
inicjatywy – dar płynący z kochającego serca – nawet 
jeśli niekiedy musi zostać odrzucony czy zmodyfiko-
wany. Jako kierownik duchowy widzę, że ta myśl dla 
wielu osób jest niezwykle wyzwalająca.

Najskuteczniejszym sposobem oddania Bogu całej 
naszej woli jest więc częste składanie mu propozycji 
miłości, a następnie wcielanie ich w życie i obserwo-
wanie, czy Bóg zechce je potwierdzić. Zwykle szybko 
staje się jasne, czy Bóg przyjmuje nasze inicjatywy 
– albo przez okoliczności życia, albo przez uczucia, 
jakich doświadczamy podczas modlitwy lub wprowa-
dzania ich w życie.

PROPOZYCJE PRZYJĘTE I CHYBIONE
W życiu Ignacego modlitwa „Suscipe” pozostawiła 

długi ślad zarówno przyjętych, jak i chybionych pro-
pozycji. Zobaczmy to na przykładzie dwóch inicjatyw 
z jego życia.

Po pobycie w Manresie Ignacy gorąco zapragnął 
udać się do Jerozolimy, aby jak najbardziej przybliżyć 
się do Pana. Jak sam to wyraził, „powziął mocne po-
stanowienie pozostać w Jerozolimie”. Kiedy prowincjał 
franciszkanów oznajmił mu stanowczo „nie”, że ma 
władzę ekskomunikować Ignacego, ten ostatecznie 
wyrzekł się swojej woli. Przedstawił Panu swoją pro-
pozycję chciał pozostać w Jerozolimie. Jednak Bóg 

za pośrednictwem legalnej władzy kościelnej w Jero-
zolimie stwierdził jasno, że nie przyjmuje tej ofiary. 
Ignacy nauczył się, że jego propozycje miłości nie 
zawsze pokrywają się z wolą Bożą względem niego.

Innym razem Ignacy zaofiarował się w duchu poku-
ty przejść boso prawie 120 kilometrów bez jedzenia 
i picia. Kiedy przedstawiał to postanowienie Bogu na 
modlitwie, „poczuł w sobie wielki strach” przed tak 
trudnym przedsięwzięciem, do tego stopnia, „iż mu 
się zdawało, że nie potrafi się ubrać”. Mógłby przy-
puszczać, że uczucia te pochodzą od dobrego ducha 
i oznaczają iż powinien porzucić swój zamiar, jednak 
postąpił przeciwnie i wyruszył w drogę. Strach i prze-
rażenie towarzyszyły mu jeszcze przez pierwsze kilo-
metry podróży i potwierdzenie nie przyszło natych-
miast. Gdy jednak zaczął wchodzić na wzgórze, „ta 
udręka zaczęła ustępować. Owszem, przyszła nań 
wielka pociecha niosąca wewnętrzną siłę i taką ra-
dość, że zaczął wołać wśród pól i głośno rozmawiać 
z Bogiem”. Pociechy te były dla niego jasną wskazów-
ką, że Bóg jest zadowolony z jego ofiary, toteż konty-
nuował swoją wędrówkę.

ZASKOCZ MNIE!
Często przychodziło mi do głowy, że najbardziej 

zwięzłym opisem „Suscipe” są ostatnie zdania powie-
ści Rona Hansena „Mariette w ekstazie”: „Zabiegamy 
o to, by być formowani, podtrzymywani i chronieni 
przez Boga, a On zamiast tego ofiarowuje nam wol-
ność. A kiedy próbuję poznać Jego wolę, Jego dobroć 
mnie zalewa, Jego miłość mnie ogarnia i słyszę, jak 
szepcze: «Zaskocz Mnie»”.

Poddajemy naszą wolność korzystając z niej i „za-
skakując” Boga naszymi propozycjami miłości. Jego 
potwierdzenie bądź brak potwierdzenia kształtują 
naszą wolność i dostosowują ją do Jego woli. Innymi 
słowy, my składamy Mu swój dar, a Jego odpowiedź 
wskazuje nam, jak mamy pełnić Jego wolę.

W naszym codziennym życiu propozycje miłości nie 
będą zwykle aż tak wzniosłe jak pielgrzymka do Je-
rozolimy czy długie wędrówki na bosaka. Jednak 
każdy dzień przynosi okazje „zaskoczenia Boga” przez 
czynione Mu propozycje miłości, także te drobne, 
i wcielanie ich w życie. A jeśli z jakiegoś powodu nie 
jesteśmy w stanie zrealizować swojej propozycji, od-
dajmy to Panu. Na przykład, postanowiliśmy sobie 
codziennie uczestniczyć we Mszy świętej, ale prze-
szkodziła nam w tym długa rozmowa telefoniczna ze 
zrozpaczonym przyjacielem. Pocieszenie przyjaciela 
mogło być dokładnie tym, czego Bóg pragnął od nas 
w danej chwili. Uczenie się rozeznawania między 
mniejszym a większym dobrem jest jednym z najwięk-
szych zadań ucznia Chrystusa. Uczymy się iść za Nim 
rozpoznając znaki Jego potwierdzenia lub przekiero-
wania na inne tory.



„Głos św. Mikołaja”, nr 7(57), lipiec 2021 9

ANNA I JOACHIM – Rodzice Maryi
wspomnienie liturgiczne 26 lipca, patroni małżeństw i dziadków

PORANNE OFIAROWANIE
Ponieważ rachunek sumienia praktykuje się w po-

łudnie i wieczorem, proponuję, abyście modlili się 
modlitwą „Suscipe” zaraz po przebudzeniu. Sam za-
cząłem praktykować to kilka lat temu, po tym jak za-
uważyłem, że pierwszym

moim odruchem po obudzeniu jest wzięcie do ręki 
telefonu. Pewnego dnia na modlitwie pomyślałem 
sobie: „Dlaczego właściwie sprawdzam kontakty 
i smsy w telefonie, zanim skontaktuję się z Bogiem?”. 
Podjąłem więc postanowienie, dar miłości dla Boga. 
Teraz, zanim zrobię cokolwiek innego, zsuwam się 
z łóżka prosto na kolana (wymaga to pewnej praktyki) 
i oddaję się Panu w modlitwie. Jest to idealny moment, 
by odmówić „Suscipe”, w ten sposób składając Mu 
kolejny dar. Później w ciągu dnia sprawdzę, na ile 

byłem wiemy porannemu ofiarowaniu, odprawiając 
rachunek sumienia. Jednak w tej chwili po prostu 
ofiarowuję siebie. Przypominam sobie, że Jego miłość 
i łaska w zupełności mi wystarczają. Są one wszyst-
kim, czego potrzebuję, aby zmierzyć się dziś z kłam-
stwem; wszystkim, czego potrzebuję, aby przez ko-
lejny dzień trwać w prawdzie. A potem – dopiero potem 
– biorę do ręki telefon, ubieram się i robię kawę.

Dla tych, którzy pragną ofiarować swoje życie Panu 
z miłości do Niego i iść za Nim jako Jego uczniowie, 
rachunek sumienia i „Suscipe” mogą być bardzo po-
mocnymi narzędziami. Modlę się, abyście podejmując 
te praktyki odkrywali, że coraz bardziej oddajecie 
siebie Boskiemu Miłującemu, który już oddał wam 
wszystko.

Ewangelie nie przekazały o ro-
dzicach Maryi żadnej wiadomości, 
dopełnia je bogata literatura apo-
kryficzna, Anna pochodziła z kró-
lewskiego rodu Dawida z Betlejem, 
około 70 lat przed narodzeniem 
Chrystusa. Jej imię pochodzi z he-
brajskiego i oznacza: „łaskę”. Anna 
w wieku 24 lat poślubiła Joachima, 
który pochodził z Seforis w Galilei, 
z zamożnej i znakomitej rodziny. 
Małżonków zamieszkali w Nazare-
cie, a łączyło ich wielkie uczucie, 
ale nie byli zupełnie szczęśliwi, 
bowiem mimo dwudziestu lat 
wspólnego pożycia nie mieli potom-
stwa. Stare świadectwa podają, że 
Joachim i Anna – będąc już w po-
deszłym wieku – przybyli z Galilei 
do Jerozolimy, by tu zamieszkać. 
Do dziś można zobaczyć miejsce, 
gdzie stał dom Anny i Joachima. 
Obecnie wznosi się na nim Kościół.

Imię Joachim miało być proro-
cze, gdyż oznacza tyle, co „przygo-
towanie Panu” – Bóg pomoże, 
pocieszy, pokrzepi. Joachim zmarł, 
kiedy Maryja była jeszcze dziec-
kiem. Razem ze świętą Anną pa-
tronują małżonkom. Jak podają 
pisma z czasów wczesnego chrze-
ścijaństwa Anna i Joachim byli 

bezdzietni. Małżonkowie daremnie 
modlili się i dawali hojne ofiary na 
świątynię, aby uprosić sobie dzie-
cię. Joachim, będąc już w pode-
szłym wieku, udał się na pustkowie 
i tam przez dni 40 pościł i modlił się 
o Boże miłosierdzie, wtedy zjawił 
mu się anioł i zwiastował, że jego 
prośby zostały wysłuchane, gdyż 
jego małżonka Anna da mu Dziecię, 
które będzie radością ziemi – tak 
też się stało. Przy narodzinach 
ukochanej Córki, której nadano 
imię Maria (Miriam), była najbliższa 

rodzina. W rocznicę tych narodzin 
urządzono wielką radosną uroczy-
stość. Po urodzeniu się Maryi, 
spełniając uprzednio złożony ślub, 
rodzice oddali swą Jedynaczkę na 
służbę w świątyni. Maryja, gdy 
skończyła 3 lata, wychowywała się 
wśród swoich rówieśnic, zajęta 
modlitwą, śpiewem, czytaniem Pi-
sma świętego i haftowaniem szat 
kapłańskich. Kult świętych Joachi-
ma i Anny był w całym Kościele 
bardzo żywy. W miarę, jak rozrastał 
się kult Matki Chrystusa, wzrastała 
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Niedziela, 4 lipca
Mieszkańcy Nazaretu, rodzinnego miasta Jezusa, stanęli na rozdrożu. Słuchając nauki Jezusa, które-

go przecież tak dobrze znali od Jego dzieciństwa, który dorastał na ich oczach, oraz dowiadując się, że 
jest kimś niezwykłym, że uzdrawia i uwalnia od złych duchów, stanęli przed wyborem. Czy zdumienie 
i podziw doprowadzą ich do wiary, że jest On Synem Boga? Czy też ich reakcją będzie zatwardziałość 
serca, sceptycyzm i odrzucenie?

Marek mówi nam, że mieszkańcy Nazaretu „powątpiewali o Nim”. Użyte tu przez niego greckie słowo 
„eskandalizonto” można też przetłumaczyć jako: „dali się doprowadzić do upadku” lub „zgorszyli się” 
Jezusem. Są to ostre słowa, ale jak najbardziej adekwatne do sytuacji. Reakcja ludzi była tak negatywna, 
że nawet Jezus „dziwił się też ich niedowiarstwu. Opowiadanie o przybyciu Jezusa do Nazaretu może 
skłonić nas do zastanowienia się nad sobą. Czy dziś przyjmiemy Jezusa i Jego wolę w stosunku do nas? 
Czy też może odwrócimy się zgorszeni?

Nie jest to pytanie, na które można odpowiedzieć sobie raz na zawsze. Codziennie w wielu sytuacjach 
stajemy na rozdrożu. Czy powinienem przebaczyć tę rzuconą mimochodem krzywdzącą uwagę bliskiej 
osoby? Czy poświęcę swój wolny czas na pomoc potrzebującej sąsiadce? Czy śledząc najnowsze wia-
domości oprę się ostrym osądom, które cisną mi się na usta? Jezus wciąż na nowo staje przed nami, jak 
niegdyś przed mieszkańcami Nazaretu, pytając, czy przyjmiemy Jego i Jego słowo.

Dziś, wraz z milionami wierzących na całym świecie, wyznasz wiarę w Chrystusa odmawiając Credo 
podczas Mszy świętej. Niech będzie to dla ciebie kolejna okazja do złożenia nadziei w Jezusie. Niech 
będzie to też chwila łaski, w której poprosisz Ducha Świętego o umocnienie twojej decyzji, by przez ko-
lejny tydzień żyć dla Chrystusa. A kiedy podejdziesz do ołtarza, by przyjąć Jezusa w Komunii świętej, 
przypieczętuj swoje wyznanie wiary i nadziei pełnym ufności „Amen”.

„Jezu, wierzę w Ciebie. Pomóż mi w tym tygodniu wiernie iść za Tobą.”

także publiczna cześć jej rodziców. 
Szczególną czcią była zawsze ota-
czana św. Anna. Jej kult był i jest 
do dnia dzisiejszego bardzo żywy 
– bardzo liczne są kościoły i sank-
tuaria pod jej wezwaniem. Ku czci 
św. Anny powstało 5 zakonów żeń-
skich. Dowodem popularności św. 
Anny jest także to, że jej imię było 
i dotąd jest często nadawane 
dziewczynkom. Polska chlubi się 
wieloma sanktuariami św. Anny: na 
Górze św. Anny w pobliżu Brzegu 
Głogowskiego, w Jordanowie, 
w Grębocicach, w Stoczku koło 
Lidzbarka Warmińskiego. Najwięk-
szej jednak czci doznaje św. Anna 
w Przyborowie koło Częstochowy 
i na Górze Św. Anny koło Opola. 

Sanktuarium opolskie należy do 
najsłynniejszych w świecie – tak 
bardzo, że figura św. Anny docze-
kała się uroczystej koronacji papie-
skimi koronami 14 września 1910 
r. Sanktuarium to nawiedził św. Jan 
Paweł II 21 czerwca 1983 roku 
podczas swej drugiej pielgrzymki 
do Polski.

Św. Anna jest patronką diecezji 
opolskiej, miast, m. in. Hanoweru, 
oraz kobiet rodzących, matek, 
wdów, położnic, ubogich robotnic, 
górników kopalni złota, młynarzy, 
powroźników i żeglarzy.

W ikonografii św. Anna ukazywa-
na jest w scenach z apokryfów oraz 
obrazujących życie Maryi. Ulubio-
nym tematem jest św. Anna ucząca 

czytać Maryję. Niektóre jej atrybuty 
to: palec na ustach, księga i lilia. 
Św. Anna jest wzywana w modlitwie 
o deszcz, poprawę pogody, o zna-
lezienie rzeczy zgubionych. Nato-
miast św. Joachim ukazywany jest 
jako starszy, brodaty mężczyzna 
w długiej sukni lub płaszczu. Wy-
stępuje w licznych cyklach mario-
logicznych oraz z życia św. Anny. 
Jego atrybutami są: anioł, Dziecię 
Jezus w ramionach, dwa gołąbki 
w dłoni na zamkniętej księdze lub 
w małym koszyku, jagnię u stóp, 
laska, kij pasterski, księga, zwój. 
Święty Joachim jest patronem par 
małżeńskich, stolarzy i sprzedaw-
ców lnu.

jr

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 niebie-
skich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludz-
kich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Warto odmawiać każdego dnia…
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Droga św. Ignacego
Pewnego dnia dwie młode rybki pływały sobie 

w oceanie, kiedy spotkały starszą rybę, która zawoła-
ła: „Cześć, dzieciaki, jak tam woda?” Rybki popatrzy-
ły po sobie i jedna z nich odezwała się do drugiej: „A co 
to takiego ta woda?”.

Jaki z tego morał? Czasami trudno zauważyć to, co 
najważniejsze, i o tym rozmawiać. W przypadku chrze-
ścijan oznacza to, że możemy „przepłynąć” przez 
życie nie zauważając w nim obecności Boga i do 
końca trwać w tej nieświadomości. Ale, jak powiedział 
Sokrates: „Życie przeżywane nieświadomie nie jest 
warte życia”.

Na szczęście XVI-wieczny hiszpański święty, Igna-
cy Loyola, dał nam narzędzie do zauważania „wody”, 
czyli obecności Boga w naszym codziennym życiu. 
Jego metoda modlitwy w ciągu ostatnich pięciuset lat 
praktykowana była przez niezliczonych chrześcijan, 
pomagając im żyć bardziej świadomie. Może ona 
pomóc również tobie.

RACHUNEK SUMIENIA OGÓLNY
Zacznijmy od ogólnego rachunku sumienia. Składa 

się on z pięciu prostych i konkretnych kroków:
(1) Dziękuję Bogu za otrzymane laski;
(2) Proszę o łaskę poznania swoich grzechów;
(3) Badam swoje myśli, słowa i uczynki od wstania 

do chwili obecnej;
(4) Proszę o przebaczenie;
(5) Postanawiam poprawę przy pomocy łaski 

Bożej i odmawiam Ojcze nasz.
I to wszystko. Jednak prostota tej modlitwy nie daje 

wyobrażenia o jej mocy. Według św. Ignacego rachu-
nek sumienia pozwala wyjść z uśpienia i zacząć 
świadomie żyć w obecności Boga. Z myślą o młod-
szych członkach założonego przez siebie zakonu je-
zuitów Ignacy zalecał: „Niech praktykują szukanie 
obecności naszego Pana we wszystkim: w obcowaniu 
z ludźmi, w chodzeniu, patrzeniu, smakowaniu, sły-
szeniu, rozumieniu i we wszystkich swoich czynno-
ściach. Gdyż Jego Boski Majestat prawdziwie jest we 
wszystkim przez swoją obecność, moc i istotę. Ten 
rodzaj medytacji – szukanie Boga, naszego Pana, we 
wszystkim – jest łatwiejszy niż wznoszenie się w mo-
zolnych próbach dotarcia do bardziej abstrakcyjnych 
rzeczywistości Bożych”. Codzienny rachunek sumie-
nia według metody ignacjańskiej uczy praktykowania 
„szukania obecności naszego Pana we wszystkim”. 
W tym też duchu jeden z najwierniejszych uczniów 
Ignacego, św. Franciszek Ksawery, nauczał swoich 
współbraci, misjonarzy jezuickich: „Troszczcie się o to, 
by nigdy nie opuszczać rachunku sumienia, czyniąc 

go dwa razy lub przynajmniej raz dziennie, według 
naszej wspólnej metody, niezależnie od wszystkich 
spraw, jakie was zaprzątają”. Nawet tak zapracowany 
misjonarz jak Franciszek Ksawery nie pozwalał sobie 
na opuszczenie codziennego rachunku sumienia! Bo 
cóż mogło przynieść większy owoc w życiu misjonarza 
niż poświęcenie kilku chwil w ciągu dnia na uświado-
mienie sobie obecności Boga oraz poruszeń Jego 
Ducha, aby wierniej poddać się Jego prowadzeniu? 
Zanim jednak przyjrzymy się bliżej rachunkowi sumie-
nia, popatrzmy na życie Ignacego, aby zobaczyć, jak 
on sam powoli zaczął dostrzegać „wodę” Bożej obec-
ności.

PRÓŻNOŚĆ SZUKAJĄCA APROBATY
Iñigo (takie imię otrzymał na chrzcie św. Ignacy) 

wyznaje na początku swojej biografii, że do dwudzie-
stego szóstego roku życia był „człowiekiem oddanym 
marnościom tego świata”. Zabiegał o te marności 
w nieustannym pościgu, powodowany pragnieniem 
zdobycia chwały i aplauzu. Jego matka Doña Marina 
osierociła go niedługo po narodzinach, a ojciec Beltrán 
de Oñaz zmarł, kiedy Ignacy miał około szesnastu lat. 
Ignacy jak na Baska był raczej chuchrem, miał nie-
spełna 160 cm wzrostu, szczycił się jednak swoimi 
długimi blond włosami i kształtnymi nogami. Był naj-
młodszy z trzynastki rodzeństwa. Być może strata 
obojga rodziców w młodym wieku oraz konieczność 
ry-walizacji z tyloma braćmi i siostrami sprawiła, że 
tak bardzo zależało mu na zwróceniu na siebie uwagi 
innych. Starał się o to jako paź podskarbiego Kastylii, 
a następnie służąc w przybocznej gwardii wicekróla 
Nawarry. Ta jego cecha skłoniła go do przekonania 
żołnierzy – co nie było roztropne – do próby obrony 
twierdzy Pampeluny oblężonej przez Francuzów pod-
czas wojny o Nawarrę w 1521 roku. Wszyscy inni – jak 
stwierdza sam Ignacy – „widzieli jasno”, że twierdza 
jest nie do obronienia. Jednak dla niego była to spra-
wa honoru, który w tym przypadku znaczył tyle samo 
co próżność. W bitwie Ignacy został ranny w nogę kulą 
armatnią. Leżąc w łożu na zamku Loyolów miał okazję 
przypomnieć sobie słowa swojej ciotki, s. Mariny de 
Guevara, która powiedziała mu: „Iñigo, niczego się 
nie nauczysz, ani nie zmądrzejesz, dopóki ktoś nie 
złamie ci nogi”. Ale nawet i to nie wystarczyło. Lekarze 
co prawda nastawili mu nogę, lecz zrobili to na tyle 
niedokładnie, że źle zrośnięta kość sterczała przez 
rajstopy, co stanowiło widok „nader brzydki”. Tego 
Iñigo nie mógł znieść, a będąc niewolnikiem własnej 
próżności, poddał się „jatce” ponownego łamania nogi 
i odpiłowania wystającego fragmentu kości – bez 



„Głos św. Mikołaja”, nr 7(57), lipiec 202112

Moc ignacjańskiego rachunku sumienia

błogosławieństwa znieczulenia! Ta druga operacja 
uczyniła jego łoże boleści łożem nawrócenia. To wy-
darzenie niezwykle obrazowo pokazuje, jak bardzo 
główny problem Iñiga – rozpaczliwa potrzeba uwagi 
i aprobaty innych – zdominował jego młode życie. 
Potrzebował szacunku i uznania mężczyzn. Potrze-
bował podziwu kobiet i tego, by uważały go za przy-
stojnego i atrakcyjnego. Potrzebował tego wszystkie-
go, jak określił to później, w „nieuporządkowany” 
sposób. I musiał przejść przez mękę, zanim nauczył 
się, że Bóg sam wystarcza, jak wyznał to w modlitwie 
Suscipe słowami: „Daj mi jedynie miłość Twą i łaskę, 
a to mi wystarczy”.

W ŚWIECIE WYOBRAŹNI
Podczas rekonwalescencji w rodzinnym zamku 

Iñigo spędzał wiele czasu w świecie wyobraźni. Jak 
relacjonuje w autobiografii (pisanej w trzeciej osobie), 
często wyobrażał sobie, że dokonuje bohaterskich 
czynów znanych mu z romansów rycerskich o Ama-
disie de Gaulu, fikcyjnym błędnym rycerzu albo o Cy-
dzie, a czasami czynów, o których czytał w żywotach 
św. Franciszka i św. Dominika.

Fantazjując o Amadisie de Gaulu, potrafił tak dumać 
„dwie, trzy a nawet cztery godziny, nie zdając sobie 
nawet z tego sprawy. Marzył o tym, czego by miał 
dokonać w służbie pewnej damy... I tak był pogrążony 
w tych marzeniach, że nawet nie widział, jak bardzo 
były one niemożliwe do spełnienia, ponieważ dama 
ta nie była zwyczajną szlachcianką, ani hrabianką, ani 
księżniczką, ale należała do nieporównanie wyższego 
stanu”. (Nie wiemy, kim była owa dama). Z kolei przez 
następne godziny wyobrażał sobie, że prowadzi życie 
świętego, i pytał siebie: „Co by to było, gdybym zrobił 
to, co św. Franciszek, albo św. Dominik?”.

Po pewnym czasie zaczął zauważać, że po fanta-
zjowaniu o kobietach i bitwach czuł się „oschły i nie-

zadowolony”, natomiast po rozmyślaniach o życiu na 
wzór świętych „zadowolony radosny”. Były to narodzi-
ny refleksyjnego Iñigo, św. Ignacego; miał on w przy-
szłości pozostawić nam metodę o modlitwy, w której 
ważną rolę odgrywa wyobraźnia. Istotną rolę w tym 
procesie przemiany odegrała książka kartuza Ludolfa 
z Saksoni Vita Christi, którą nudzący się rekonwale-
scent otrzymał zamiast rycerskiego romansu, o jaki 
prosił. Ludolf opisywał w niej wydarzenia z Ewangelii 
w taki sposób, by czytelnik czuł się jak ich obserwator, 
co bardzo odpowiadało Iñigo.

NOWE, ŚWIADOME ŻYCIE
Jednak patrząc wstecz, św. Ignacy określał siebie 

na tym etapie jako „duszą ślepą jeszcze”. Rzeczywi-
ście, opuszczając zamek Loyolów, aby udać się do 
sanktuarium Matki Bożej w Montserrat, gdzie chciał 
rozpocząć nowe życie, wciąż myślał o Amadisie de 
Gaulu i wielkich czynach, których miał dokonać już 
nie dla kobiety, ale dla Boga. Jego marzenia szły we 
właściwym kierunku, ale w dalszym ciągu naznaczo-
ne były egoizmem i samowolą. Z Montserrat, gdzie 
przy ołtarzu Matki Bożej pozostawił swoją broń, 
a wszystko, co miał rozdał biednym, Inigo wyruszył 
w 30-kilometrową podróż do miasteczka Manresa. 
Tam, jak zapisał w autobiografii, „Bóg obchodził się 
z nim podobnie jak nauczyciel w szkole z dzieckiem”. 
To właśnie w Manresie miały miejsce kluczowe do-
świadczenia, które skłoniły impulsywnego Iñigo do 
podjęcia nowego, świadomego życia. Ignacy zaczął 
się tam uczyć tego, co miało później stać się sednem 
jego nauczania – przyjmowania pouczeń Ducha Świę-
tego. I to jest droga, z której my także staramy się 
korzystać po dziś dzień. Otwórzmy teraz kolejny roz-
dział dziejów Ignacego i zobaczmy, jak się one poto-
czyły.

Wszyscy znamy wartość rekolek-
cji – odsunięcia się na krótki czas 
od spraw świata, aby skupić się na 
własnym życiu w Chrystusie. Iñigo 
po przybyciu do Manresy to właśnie 
uczynił – usunął się do jaskini na 
samotną modlitwę na cale jedena-
ście miesięcy! Był to trudny, ale 
niesłychanie owocny czas, w któ-
rym wiele się o sobie dowiedział. 
Nauczył się rozróżniać natchnienia 
„dobrego ducha” – Ducha Świętego 
– od pokus „złego ducha”, czyli 
szatana. Nauczył się też rozezna-

wać, w jaki sposób zły duch próbu-
je zachwiać jego determinacją 
w przybliżaniu się do Boga.

DWIE POKUSY
Podczas pobytu w Manresie Ini-

go przeżył dwie ogromne pokusy. 
Pierwsza dotyczyła jego przyszło-
ści, a druga przeszłości. Gdy roz-
myślał o przyszłości, zaczął słyszeć 
głos, który pytał go: „Jak będziesz 
mógł znosić takie życie przez 70 
lat, które masz przeżyć?”, życie 
pośród ofiar i wyrzeczeń, pozba-

wione tego, o co do tej pory zabie-
gał – uznania kobiet i rycerskich 
zmagań. Wiedział, że ten budzący 
lęk i wątpliwości glos nie może 
pochodzić od Boga – przybył prze-
cież do Manresy czując wyraźne 
powołanie, aby rozpocząć nowe 
życie w Panu.

Jednak dzięki łasce Bożej Inigo 
nie tylko rozpoznał, że jest to poku-
sa pochodząca od złego ducha, ale 
zareagował na nią w sposób, który 
świadczył o jego duchowym wzra-
staniu. Odpo-wiedział złemu du-
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Niedziela, 11 lipca
Historia Amosa stanowi punkt zwrotny w dziejach proroków. Od czasów króla Saula prorocy tworzyli 

swego rodzaju grupę zawodową, skupioną wokół króla i będącą na jego utrzymaniu. Amos twierdzi jed-
nak o sobie, że nie jest „prorokiem ani (...) synem proroków”. W momencie powołania przez Boga był 
„pasterzem i tym, który nacina sykomory”. Od tego czasu wszyscy kolejni prorocy Izajasz, Jeremiasz, 
Ezechiel i inni byli do tej posługi osobiście powoływani przez Boga. Opisywali często historię swego 
powołania, aby podkreślić, że nie są „zawodowymi” prorokami.

Dlaczego jest to ważne? Ponieważ wielu „zawodowych” proroków z czasów Amosa łagodziło i wręcz 
zakłamywało swoje przesłania, aby zaskarbić sobie łaskę królewską. Otrzymywali też regularne wyna-
grodzenie za swe usługi. Amos, choć urodził się w Judzie, z polecenia Boga Izraela. Z tego powodu 
kapłan Amazjasz polecił mu, żeby wyniósł się do ojczystej Judei i tam „zarabiał na chleb” prorokowaniem. 
Przeszkadzało mu, że Amos wchodzi w kompetencje proroków żyjących na dworze królewskim. Zdecy-
dowanie nie miał zamiaru tolerować obecności samozwańczego proroka, który w dodatku występował 
przeciwko królowi! Jednak Amos nie przeżywał żadnego konfliktu interesów. Bóg dał mu przesłanie, a on 
starał się przekazać je królowi.

Przejdźmy teraz do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus posyła Dwunastu, aby głosili słowo i uzdra-
wiali. Z pewnością nie robili tego dla pieniędzy ani po to, by znaleźć łaskę w oczach króla Heroda. Bóg 
ich powołał i to było najważniejsze. Powrócili więc do Jezusa z tej wyprawy uradowani nie z powodu 
jakiegoś zarobku, ale dlatego, że doświadczyli mocy Jego słowa.

Ty także, na mocy chrztu, otrzymałeś od Boga powołanie prorockie. Oznacza to po prostu, że jesteś 
powołany do „szerzenia wiary stosownie do swoich możliwości”. Czynisz to dzieląc się z innymi tym, co 
Bóg uczynił w twoim życiu, a także troszcząc się o ubogich i wypełniając wiernie naukę Kościoła nawet 
wtedy, gdy jest to trudne lub niewygodne. Nie przyniesie ci to bogactwa. Może też nie przynieść ci popu-
larności. Jednak nie ma nic wspanialszego niż świadomość, że Bóg działa przez Twoje słowo czy uczy-
nek. Bóg wciąż mówi do swego ludu, a ty jesteś wezwany, by być częścią Jego głosu.

„Panie, pomóż mi usłyszeć Twoje słowo i przekazać je innym.”

chowi: „Czy możesz mi obiecać 
choćby jedną godzinę życia?”. 
Zrozumiał, że zły nie jest w stanie 
ani przewidzieć przyszłości, ani 
nawet obiecać mu jednej godziny. 
Reagując w ten sposób, „odzyskał 
spokój”. Nauczył się trwać w teraź-
niejszości, zamiast zadręczać się 
przyszłością, która dla wielu z nas 
jest niczym pole minowe.

Taki budzący wątpliwości i lęk 
głos zdarza się słyszeć także i nam, 
głos przywodzący na myśl najgor-
sze z możliwych scenariuszy i wy-
rywający nas z chwili obecnej 
w nieznaną, niepokojącą przy-
szłość. Wielu z nas zmaga się 
z takimi obawami na co dzień. 
Druga pokusa – skupianie się na 
przeszłości – okazała się jeszcze 
bardziej złowroga. Była tak strasz-
liwa, że Iñigo zastanawiał się, czy 
nie odebrać sobie życia, aby od niej 
uciec. Wciąż atakowały go wspo-
mnienia dawnych grzechów i żad-
na z licznych spowiedzi, nawet 

najbardziej skrupulatnych, nie 
przynosiła mu ulgi. Pewnego dnia, 
kiedy skrupuły były wyjątkowo in-
tensywne, postanowił po raz kolej-
ny wyspowiadać się. Jednak, jak 
wyjaśnia w autobiografii, zauważył, 
że „pod koniec tych rozważań ogar-
nął go niesmak”. „I wtedy spodoba-
ło się Panu sprawić, że obudził się 
jakby ze snu” – wyznaje. To niespo-
dziewane poczucie niesmaku, 
które wydawało się zupełnie nie-
adekwatne do sytuacji, przebudziło 
go na umiejętność dostrzegania 
działania złego ducha i rozpozna-
wania jego pokus.

WOLNY OD SKRUPUŁÓW
Ignacy pisze dalej, że „dzięki 

pouczeniom, jakie mu Bóg dawał, 
miał już pewne doświadczenie 
w rozeznawaniu duchów”. Od tej 
chwili stał się wolny od skrupułów. 
Zauważmy tu, jak sprytny jest zły 
duch! Normalnie pomyślelibyśmy, 
że niesmak na myśl o pójściu do 

spowiedzi jest znakiem, że napraw-
dę potrzebujemy do niej pójść. 
Jednak w tym przypadku było 
wręcz przeciwnie. Inigo zauważył, 
że ten niesmak pojawił się po pod-
jęciu decyzji o spowiedzi, i zrozu-
miał, że myśl o spowiedzi została 
mu podsunięta przez złego ducha, 
aby dalej trzymać go w niewoli 
skrupułów. A gdy uświadomił sobie, 
w jaki sposób zły duch wciąga go 
w pułapkę, wykorzystując słabość 
przesadnie skrupulatnego sumie-
nia, doświadczył uwolnienia.

Pragnę tu bardzo mocno podkre-
ślić znaczenie tego punktu. Tego, 
czego Ignacy nauczył się sam, my 
możemy nauczyć się korzystając 
z pomocy opracowanego przez 
niego rachunku sumienia. Dzięki tej 
praktyce możemy uświadomić so-
bie, w jaki sposób zły duch atakuje 
nas osobiście.

Doświadczyłem tego na samym 
sobie. Przed kilkoma laty przeży-
wałem osobistą walkę duchową. 
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Niedziela 18 lipca
W dzisiejszym pierwszym czytaniu Jeremiasz w ostrych słowach krytykuje królów Judy. Mieli oni być 

pasterzami dla swego ludu, tymczasem jednak Jeremiasz wprost im zarzuca: „Nie zajęliście się nimi”.
Natomiast prawdziwy i sprawiedliwy Pasterz, Jezus, nie przyszedł jako ziemski król. Nie nosił królew-

skich szat ani nie zasiadał na tronie. Był Pasterzem, który znał swoje owce. Żył pośród swego ludu 
i troszczył się o niego.

Dziś w Ewangelii spotykamy Jezusa, Dobrego Pasterza, który troszczy się o swoich uczniów. Kiedy 
powracają z misji, na którą ich posłał do pobliskich miast i wiosek, wie, czego potrzebują – odpoczynku 
w spokojnym miejscu. Zachęca ich więc: „Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco” 
razem wsiedli do łodzi i odpłynęli.

Od najmłodszych lat krzyż budził w Brygidzie przede wszystkim współczucie dla męki Zbawiciela i po-
dziw dla Jego miłości. Najbardziej znanym z pozostawionych przez nią tekstów jest tzw. „Tajemnica 
szczęścia” – nabożeństwo piętnastu modlitw, stanowiących serdeczny dialog z Jezusem w oparciu o ko-
lejne etapy Jego męki. „Przez gorzką Mękę i przez wylaną drogocenną Krew (...) nawróć mnie całkowicie 
do siebie, aby me serce utworzyło dla Ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była Ci miła, a koniec 
życia uwieńczony nadzieją spotkania się z Tobą w raju” – prosi Brygida. „Jezu, Miłości moja, bądź uwiel-
biony i zmiłuj się nade mną!”

Życie Brygidy było dalekie od stereotypu ponurej i udręczonej ofiary. Wysoko urodzona, zamożna, 
szczęśliwa żona i matka ósemki dzieci, prowadząca aktywne życie, wypełnione działalnością charyta-
tywną i polityczną, a także licznymi pielgrzymkami, miała wszystko, czego po ludzku można pragnąć. 
Jednak od dziecka obdarzona łaską żywego kontaktu z Jezusem, zrozumiała, że to w Nim jest dla niej 
źródło szczęścia. Skoro nie dane jej było wstąpić do zakonu, czego gorąco pragnęła, prowadziła głębo-
kie życie wewnętrzne w stanie świeckim, szukając Boga w codziennych obowiązkach, a pod koniec 
życia założyła Zakon Najświętszego Zbawiciela (siostry brygidki).

Dziś, kiedy coraz częściej określa się Europę mianem kontynentu „postchrześcijańskiego”, kiedy coraz 
powszechniejsze staje się utożsamianie szczęścia z wypełnianiem własnych zachcianek, patronka Eu-
ropy przypomina nam, że to Bóg uszczęśliwia. Uczy, że przyjmując krzyż swoich codziennych obowiąz-
ków nie z biernością i rezygnacją, ale w twórczej współpracy z Bogiem, znajdujemy energię i siłę do 
życia oraz upodabniamy się do Jezusa.

„Panie, pomóż mi zrozumieć, że w Tobie jest dla mnie życie i szczęście.”

Próbowałem różnych środków, ale 
nic mi nie pomagało. Mój nowy 
kierownik duchowy na pierwszym 
spotkaniu zapytał mnie, czy prak-
tykuję rachunek sumienia. Automa-
tycznie udzieliłem odpowiedzi 
standardowej, to znaczy „tak”, po 
czym, gdy pytający nalegał, bąkną-
łem: „czasami”, aż wreszcie, zgod-
nie z prawdą przyznałem, że „nie”. 
W rzeczywistości porzuciłem co-
dzienny rachunek sumienia wkrót-
ce po odbyciu nowicjatu, w czasie 
którego dzwonek wzywał nas na tę 
modlitwę w południe i wieczorem. 
Tak więc mądry kierownik polecił mi 
znowu odprawiać rachunek sumie-
nia dwa razy dziennie – w południe 
i wieczorem. „I to ma pomóc?” – 
dziwiłem się. Przeżywałem prze-
cież tak poważne trudności! Podob-
nie jak trędowaty Naaman, któremu 
Elizeusz polecił zanurzyć się w rze-

ce Jordan, spodziewałem się cze-
goś o wiele bardziej dramatyczne-
go. A jednak musiałem zacząć od 
„porachowania się” ze swoim ży-
ciem.

PIĘĆ PUNKTÓW RACHUNKU 
SUMIENIA

Oto metoda, którą się posłuży-
łem:

Punkt 1: Dziękować Bogu, Panu 
naszemu, za otrzymane dobro-
dziejstwa. Kluczowe znaczenie ma 
tu dla mnie nie tyle sama wdzięcz-
ność, ile dokładne nazwanie tych 
dobrodziejstw, które ja osobiście 
otrzymałem od Pana. Nie będę 
w stanie analizować swoich grze-
chów, zanim nie odkryję i nie zaak-
ceptuję tych wszystkich sposobów, 
przez które Pan dziś okazał mi 
swoją miłość. Na początku ten 
pierwszy punkt zabierał mi sporo 

czasu, ale zdawałem sobie sprawę, 
że jest to fundament rachunku su-
mienia.

Punkt 2: Prosić o łaskę poznania 
grzechów i odrzucenia ich precz. 
Tu kluczowym słowem jest „łaska”. 
Odsłonięcie grzechów popełnio-
nych przeze mnie w ciągu dnia jest 
przede wszystkim działaniem 
Boga, a nie moim. Ignacy nauczył 
się tego walcząc ze skrupułami. 
Bóg wie, na jakie wady powinienem 
dziś zwrócić uwagę o wiele lepiej 
niż ja. Jeśli zacznę je analizować 
bez Niego i poza kontekstem Jego 
miłości, szybko zacznę użalać się 
nad sobą lub pogrążać w rozpaczy. 
Jeśli jednak poddam się Jego ła-
sce, zobaczę tylko to, co On chce, 
abym dzisiaj zobaczył.

Punkt 3: Żądać od duszy swojej 
zdania sprawy od godziny wstania 
aż do chwili obecnego rachunku. 
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Na przebaczenie nigdy nie jest za późno

Zwykle podchodziłem do tego trze-
ciego punktu w sposób proponowa-
ny przez Ignacego w innym ćwicze-
niu, które nazywa on „szczegóło-
wym rachunkiem sumienia” – kon-
centrując się tylko na jednym 
grzesznym nawyku czy zachowa-
niu. Jak powiedział o. Juan de 
Polanco, sekretarz Ignacego: 
„W każdym człowieku jest zwykle 
jakiś grzech, ten czy inny, lub też 
wada, które są źródłem wielu in-
nych”. Odkryłem, że jeśli po prostu 
ogólnie szukam grzechów popeł-
nionych w ciągu dnia, szybko za-
czynam odpływać myślami w inną 
stronę. Dlatego skupiam się na 
jednej, konkretnej wadzie czy sła-
bości.

Punkt 4 i 5: Prosić Boga, Pana 
naszego, o przebaczenie win oraz: 
Postanowić poprawę przy Jego 
łasce. Teraz wyrażam przed Panem 
swój żal. W punkcie pierwszym Bóg 
pokazał mi już, że nie jestem sam 
i że przez cały dzień wychodził mi 
naprzeciw. Postanawiam teraz 
ponownie zakorzenić się i ugrunto-
wać w Jego miłości. Kończę modli-
twą której nauczył nas Jezus, 
a która przypomina mi, że mam 
oczekiwać codziennego chleba od 
Ojca, ponieważ On mnie kocha i już 
teraz daje mi wszystko, czego na 
dziś potrzebuję. On zawsze będzie 
udzielał mi łaski potrzebnej do 
przemiany.

WARTOŚĆ SZCZEGÓŁOWE-
GO RACHUNKU SUMIENIA

Jak już wspomniałem, dla mnie 
najskuteczniejszym sposobem 

modlitwy punktem trzecim jest po-
sługiwanie się szczegółowym ra-
chunkiem sumienia. Odkryłem, że 
jeśli chcę skupić się na konkretnym 
grzechu czy wadzie, muszę naj-
pierw zidentyfikować „kłamstwo”, 
któremu ulegam. U każdego kłam-
stwo to będzie trochę inne, ponie-
waż zły duch zręcznie fabrykuje je 
po gruntownej analizie naszej 
przeszłości, a także naszych zra-
nień, zmagań i słabości. To kłam-
stwo często zakorzenione jest 
w lęku przed porzuceniem, w głę-
bokim braku poczucia bezpieczeń-
stwa lub w obawach przed przy-
szłością, a diabeł sączy je nam do 
ucha od najmłodszych lat.

Na przykład u kogoś kłamstwo 
może wyglądać w następujący 
sposób: „Pewnego dnia wszyscy 
mnie opuszczą i zostanę całkiem 
sama”. Modląc się szczegółowym 
rachunkiem sumienia, osoba ta 
będzie szukać momentów w ciągu 
dnia, kiedy uległa temu kłamstwu 
zabiegając o ludzkie względy uczu-
cia, zamiast czekać cierpliwie, aż 
otrzyma je od Ojca, który ją kocha 
i zawsze będzie obdarzał ją akcep-
tacją, której potrzebuje.

Wiele osób odkrywa, że im pre-
cyzyjniej uda im się nazwać to 
kłamstwo, tym mocniej doświad-
czają wyzwolenia przez prawdę 
o miłości Chrystusa. Zachęcam 
was, żebyście podejmowali rachu-
nek sumienia co najmniej raz, 
a jeszcze lepiej dwa razy dziennie, 
w południe i wieczorem. Po pew-
nym czasie przekonacie się, jak 
ogromną wartość ma zatrzymanie 

się w ciągu dnia, aby zastanowić 
się przez chwilę, czy słucham kłam-
stwa czy prawdy.

ŻYĆ ŚWIADOMIE
Praktyka ignacjańskiego rachun-

ku sumienia okazała się dla mnie 
przełomowa. Systematycznie od-
krywałem dręczące mnie funda-
mentalne kłamstwo i uświadamia-
łem sobie, że ulegam mu w drob-
nych nawet, lecz znaczących 
sprawach. Prowadziło mnie to do 
zachowań, które zamykały mi oczy 
na Bożą obecność i powoli zaczy-
nały mnie niszczyć. Jednak dzięki 
łasce Bożej, choć równie powoli, 
zaczynałem odkrywać osobiście 
nieuświadomione kłamstwo, któ-
rym dotąd żyłem. Moje życie du-
chowe stawało się coraz bardziej 
świadome i zdyscyplinowane. Pan 
uczynił dla mnie, jednego ze swoich 
biednych synów, to samo, co uczy-
nił dla Iñigo. Pokazał mi, jak ważne 
jest prowadzenie świadomego ży-
cia.

Jezus pragnie dać ci narzędzia, 
takie jak rachunek sumienia, które 
otworzą twoje oczy i wyprowadzą 
cię na wolność. Chce, abyś zoba-
czył, jak jesteś oszukiwany przez 
to konkretne kłamstwo; abyś, 
w przeciwieństwie do rybki pływa-
jącej w otoczeniu, o którym nie 
wiedziała, że jest wodą, żył w pełni 
świadomy Jego obecności w twoim 
życiu. Takie właśnie jest działanie 
ignacjańskiego rachunku sumienia 
i dlatego jest on dziś praktykowany 
przez tak wiele osób.

„Gdybyś tu był” – myślałem – „to nigdy by się nie 
wydarzyło”. Ojczym, który do tej pory nas za-niedby-
wał, zaczął nas maltretować i byłem wściekły na 
mojego biologicznego ojca za to, że nas porzucił, i nie 
było nikogo, kto mógłby wziąć w obronę mamę, brata 
i mnie. Kiedy miałem siedemnaście lat, mama rozwio-
dła się z ojczymem, ale porzucenie i przemoc odbiły 
się palącym śladem w moim sercu. Nie umiejąc pora-
dzić sobie z gniewem wobec biologicznego ojca oraz 

ojczyma, uciekałem się do fałszywych pociech w ro-
dzaju przygodnego seksu i narkotyków.

SPOKOJNE ŚWIADECTWO
Moją przyszłą żonę, Lou Ann, poznałem w szkole 

średniej. Chociaż nie podzielałem jej katolickiej wiary, 
rozmawialiśmy o niej długo i często. Po ślubie Lou 
Ann słowem i przykładem pomagała mi stawać się 
troskliwym mężem i ojcem. Regularnie chodziła do 



„Głos św. Mikołaja”, nr 7(57), lipiec 202116

Niedziela 25 lipca
W Janowej relacji o rozmnożeniu chleba i ryb Jezus mówi bardzo niewiele. W tekście liczącym 310 

słów, Jezus wypowiada ich zaledwie 25! Jednak każde z nich niesie cały ocean znaczeń.
Najpierw Jezus przygotowuje grunt dla cudu poprzez praktyczne pytanie: „Gdzie kupimy chleba, aby 

oni się najedli?”. Choć doskonale wie, co ma zrobić, pragnie jednak, by Filip i pozostali uczniowie rozbu-
dzili w sobie większe oczekiwania. Uzmysławia im, że po ludzku problem jest niemożliwy do rozwiązania, 
aby otworzyć ich na inne, Boże sposoby działania.

Następnie Jezus przygotowuje wszystkich na cud, którego ma dokonać: „Każcie ludziom usiąść”. Nie 
mają wiele do zrobienia – wystarczy, że ze spokojem Mu zaufają. Oczywiście nie jest to takie proste, 
kiedy jest się głodnym i nie widać, by szykował się jakiś posiłek. Ale tak właśnie działa Pan czasami po 
prostu chce, abyś uspokoił się i zaufał Jego Opatrzności, nawet kiedy nie widzisz żadnej nadziei na po-
myślne rozwiązanie.

Wreszcie Jezus dopełnia swego cudu słowami: „Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło”. Jest 
hojny – nadzwyczaj hojny – ale niczego nie marnuje. Pozostało jeszcze wiele pokarmu i Jezus pragnie, 
aby został on dobrze wykorzystany. Dwanaście koszów ułomków – po jednym dla każdego Apostoła – są 
dla nich zachętą, aby z równą hojnością dzielili się otrzymanym błogosławieństwem. Każdy Boży dar 
przeznaczony jest nie tylko dla nas. Ma on kształtować nasze słowa i uczynki tak, abyśmy stali się sku-
teczniejszymi świadkami Jego miłości.

Łaska Jezusa spływa na nas codziennie z nieba jak manna. Obyśmy nauczyli się sami ją przyjmować 
oraz dzielić się nią z tymi, których mamy wokół siebie!

„Dziękuję Ci, Jezu, za to, że Ty zawsze dajesz mi to, czego potrzebuję! Proszę, naucz mnie dzielić się 
Twoimi darami.”

kościoła i spokojnie odpowiadała mi na wszystkie 
pytania związane z wiarą. Zachęcała mnie też do 
zaangażowania w wychowanie dzieci, zwłaszcza do 
wspólnej modlitwy przed pójściem spać.

Rodzicielstwo nie było dla mnie łatwe. Moim jedy-
nym wzorcem był ojczym – mężczyzna surowy i wy-
magający. Wrzeszczał na mnie za najdrobniejsze 
błędy, na przykład, kiedy przyniosłem mu nie to na-
rzędzie lub poplątałem żyłkę do wędki przy rzadkich 
okazjach, kiedy chodziliśmy razem na ryby. Przyswo-
iłem sobie ten wzorzec rodzicielskich zachowań nie-
jako automatycznie i przynajmniej na początku nie 
byłem wyrozumiałem ojcem.

„PRZEBACZENIE” OJCU
Kiedy miałem około 29 lat, dowiedziałem się, że mój 

biologiczny ojciec umiera po latach nadużywania al-
koholu. Powróciły najwcześniejsze wspomnienia, 
kiedy w dniach odwiedzin siedziałem czekając na 
niego na ganku domu i płakałem, gdy się nie pojawiał. 
Ból porzucenia wciąż był żywy i dojmujący. Myślałem 
o tym, jak bardzo nie nadaję się do wychowywania 
własnych dzieci, i obwiniałem go za to, że pozostawił 
mnie na pastwę surowego ojczyma. Gdybym miał być 
szczery, musiałbym przyznać, że go nienawidziłem.

Kiedy jednak na łożu śmierci wezwał do siebie mnie 
i brata, poszedłem do niego. W krótkich słowach po-
prosił o przebaczenie za to, że nas opuścił. Pod pre-
sją sytuacji, niezdolny do wyrażenia tego, co napraw-
dę czułem, odpowiedziałem: „Tak, przebaczam ci”. 

Jednak w rzeczywistości wciąż byłem zagniewany. 
Myślałem sobie: Bardzo wygodnie. Ty zlekceważyłeś 
sobie obowiązki ojca i męża, skazując nas na lata bólu 
i cierpienia. A teraz, jak za przyciśnięciem guzika, mam 
ci tak po prostu przebaczyć. W domu moja żona swo-
im przykładem pociągała mnie coraz bardziej do Boga. 
Nasze dzieci uczęszczały do szkoły katolickiej, ja 
zaangażowałem się w parafii i działałem w różnych 
komitetach. W wieku 39 lat postanowiłem zostać ka-
tolikiem, po czym dowiedziałem się, że żona i jej ro-
dzice modlili się o to codziennie od piętnastu lat. 
Wejście do Kościoła dało mi poczucie przynależności, 
ale wciąż nosiłem w sobie niepokój. Dopiero dziesięć 
lat później doświadczyłem głębszego, o wiele bardziej 
autentycznego, osobistego nawrócenia.

JAKO I MY ODPUSZCZAMY”
Zostałem zaproszony na rekolekcje dla mężczyzn 

i, o dziwo, zgodziłem się. Szczerze mówiąc, byłem 
przerażony. Jedną z rzeczy, których obawiałem się 
najbardziej, było przebywanie w dużej grupie obcych 
facetów, ponieważ zupełnie się wśród nich nie odnaj-
dywałem. Nie lubiłem rozmawiać o sporcie i czułem 
się onieśmielony w towarzystwie mężczyzn o moc-
nych, agresywnych osobowościach. Jednak podczas 
rekolekcji zrozumiałem, że inni mężczyźni na tym 
świecie również są poranieni i potrafią otwarcie o tym 
mówić. Moje serce zaczęło się otwierać. Pod koniec 
weekendu byłem naprawdę zadowolony, że wziąłem 
w nim udział.
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Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu
Salezjański Wolontariat Misyjny 

Młodzi Światu z Wrocławia działa 
już od ponad 10 lat na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego. Naszą 
społeczność tworzą studenci, oso-
by pracujące, rodziny. Wszystkich 
nas łączy jeden cel: chęć niesienia 
pomocy najuboższym z krajów 
trzeciego świata.

Przez cały rok prowadzimy pro-
jekty pomocowe nadsyłane od mi-
sjonarzy pracujących w Afryce, 
w Azji. W każdym kraju potrzeby 

dotyczą spraw codziennych, któ-
rych my mamy pod dostatkiem – 
 dożywianie, eduka cja dzieci i mło-
dzieży. Projekty jakie w tym roku 
realizu jemy, to m.in.: utrzymanie 
Domu dla Chłopców Ulicy w Mon-
golii, wyposażenie kliniki i przed-
szkola w Etiopii, wyposażenie 
pracowni komputerowej w  Liberii, 
utrzymanie szkoły dla głuchonie-
mych w Indiach i inne.

Prowadzimy również Adopcję 
Miłości. Jest to program polegający 
na objęciu stałym finansowym 
wsparciem konkretnej grupy dzieci 
będących pod opieką misjonarzy. 
Miesięczny koszt adopcji jednego 
dziecka to 100 złotych. Obecnie 
mamy 211 dzieci objętych adopcją, 
a rodziców adopcyjnych jest 154.

To nie koniec naszych działań. 
Nasi wolontariusze wyjeżdżają do 
krajów misyjnych, aby tam prowa-
dzić obozy wakacyjne dla dzieci, 
pomagać w prowadzeniu klinik, 
prowadzenie szkoleń dla nauczy-
cieli, pomoc przy różnego rodzaju 
pracach, czy to malowanie, remon-
towanie, naprawianie elektryki. 
W tym roku nasi wolontariusze jadą 
do Sudanu Południowego oraz do 
Liberii, aby tam wesprzeć misjona-
rzy.

W miarę, jak kruszało moje serce, zacząłem czę-
ściej przystępować do sakramentu pokuty. Pewnego 
dnia, gdy czytałem Pismo Święte oraz komentarz do 
Modlitwy Pańskiej, uderzyło mnie jedno słowo, na 
które nigdy wcześniej nie zwróciłem uwagi. Było to 
krótkie słowo, które wymawiałem bezmyślnie przez 
całe lata: „jako”. „I odpuść nam nasze winy, jako i my 
odpuszczamy naszym winowajcom”. Nagle uświado-
miłem sobie, że muszę przebaczyć mojemu ojcu i że 
potrzebuję pomocy Boga, aby przezwyciężyć niena-
wiść w moim sercu. Wyznałem Bogu swoje rozgory-
czenie i gniew w sakramencie pojednania, a kiedy to 
uczyniłem, jeszcze raz powróciły do mnie wszystkie 
zranienia. Już wcześniej dzieliłem się ze spowiedni-
kiem bolesnymi wspomnieniami z dzieciństwa, a on 
przyjmował je cierpliwie i nie nalegał na spowiedź. 
Teraz moje łzy popłynęły  swo bodnie. Czułem się tak, 
jakby Pan zdjął ze mnie przytłaczający ciężar. Było to 
niezwykle mocne doświadczenie.

Wyzwoliła mnie prawda o tym, że w przebaczeniu 
chodzi nie tyle o mój osobisty wysiłek, ile raczej o po-

zwolenie Duchowi Świętemu na wejście w moje życie. 
Ja sam nie byłem w stanie wybaczyć ojcu, ale dzięki 
świadectwu innych uczestników rekolekcji oraz potęż-
nej łasce sakramentu pokuty rozgoryczenie, które 
towarzyszyło mi przez pięćdziesiąt lat, przerodziło się 
w głęboki pokój.

OD GORYCZY DO RADOŚCI
Od tego dnia jest mi o wiele łatwiej przebaczać 

i prosić o przebaczenie. Spotkałem się osobno z każ-
dym z moich dzieci, prosząc je o przebaczenie za 
wszystkie sytuacje, w których nie sprawdziłem się jako 
ojciec. Wreszcie uwolniłem się od poczucia winy, 
które obciążało mnie przez tak wiele lat.

Z Bożą pomocą wyzbywałem się rozgoryczenia, 
warstwa po warstwie. Z poczucia odrzucenia wyrosła 
ogromna radość, która trwa, gdy codziennie doświad-
czam coraz głębszego uzdrowienia oraz dzielę się 
z innymi świadectwem uzdrawiającej miłości i miło-
sierdzia Boga.
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CZWARTEK 1.07.2021 r.
700 + Danuta FUS
900 + Zuzanna SOBIECKA (1 greg.)
1800 + +Aleksander KUCAB (1 r. śm.), Lidia, Władysław (m), 
Katarzyna, Barbara, ++ z rodz. KUCAB
PIĄTEK 2.07.2021 r.
700 + Zuzanna SOBIECKA (2 greg.)
900 + Zofia STAWIARSKA (od ucz. pogrzebu)
1800 Dziękczynna z okazji 1 rocz. ur. Witolda MISIEJUK 
z prośbą o potrzebne łaski dla rodziców
SOBOTA 3.07.2021 r. Święto św. Tomasza Ap.
700 + Zuzanna SOBIECKA (3 greg.)
900 Wynagradzająca za wszystkie grzechy i zniewagi, 
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
1800 ++ Janusz, Marianna, Franciszek, ++ z rodz. 
DYDERSKICH
NIEDZIELA 4.07.2021 r. 14 Niedziela Zwykła
730 + Leonard WĘGŁOWSKI w 22 r. śm.
900 + Zuzanna SOBIECKA (4 greg.)
1030 Dziękczynna z okazji 35 r. ślubu Grażyny i Jerzego 
z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
1200 + Józefa (k) (47 r. śm.), Stanisław FAŚCISZEWSCY 
i ++ rodzice
1800 ++ Rozalia, Bronisława (k), Magdalena, Franciszka (k), 
Jan, Michał, Piotr, Tadeusz
PONIEDZIAŁEK 5.07.2021 r.
700 + Marek TOMASZEWSKI
900 + Zuzanna SOBIECKA (5 greg.)
1800 ++ Paweł, Antonina, Franciszek, Władysław KOCIK
WTOREK 6.07.2021 r. Wsp. bł. Marii Teresy Ledóchowskiej
700 + Władysława (k) ŁUGIOWSKA
900 + Tadeusz GROCHOT
1800 + Zuzanna SOBIECKA (6 greg.)
ŚRODA 7.07.2021 r.
700 + Zuzanna SOBIECKA (7 greg.)
900 + Irena MICHALIK (od ucz. pogrzebu)
1800 1) + Marek TOMASZEWSKI
2) o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla 
Bogusławy (k)
CZWARTEK 8.07.2021 r. Wsp. św. Jana z Dukli
700 + Zygmunt RESTEL (int. od rodz. CETNARSKI, 
BARAN, DZIDEK)
900 + Mirosław LEŚNIEROWSKI (2 r. śm)
1800 + Zuzanna SOBIECKA (8 greg.)
PIĄTEK 9.07.2021 r.
700 W podziękowaniu Panu Bogu i MB Nieustającej Pomocy 
w pewnej intencji
900 + Zuzanna SOBIECKA (9 greg.)
1800 + Tadeusz BUCZEK (1 r. śm) ++ rodzice, bracia i siostry
SOBOTA 10.07.2021 r.
700 + Zuzanna SOBIECKA (10 greg.)
900 ++ rodzice: Maria (8 r. śm), Zygmunt LUBASZEWSCY
1800 + Renata KURIATA (1 r. śm.)

NIEDZIELA 11.07.2021 r. 15 Niedziela Zwykła
730 + Kazimierz ZAWADZKI (2 r. śm.) (od żony Danuty 
z rodziną)
900 + Zuzanna SOBIECKA (11 greg.)
1030 ++ Genowefa, Franciszek URBAŃCZYK, ++ z rodz. 
WOJNIAK i URBAŃCZYK
1200 ++ Michał (4 r. śm.), Julia KOROPCZUK, Maria, Piotr 
KSIĘŻOPOLSCY
1800 + Eugeniusz RYCERZ
PONIEDZIAŁEK 12.07.2021 r. Wsp. św. Brunona 
z Kwerfurtu
700 + Zuzanna SOBIECKA (12 greg.)
900 + Bożena BEDNAREK (od ucz. pogrzebu)
1800 W intencji uczestników nabożeństw majowych pod 
Krzyżem Jubileuszowym oraz za ks. Józefa, ks. Damiana 
i ks. Grzegorza
WTOREK 13.07.2021 r. Wsp. Św. Andrzeja Świerada 
i Benedykta
700 + Zuzanna SOBIECKA (13 greg.)
900 + Józef SERWIN
1800 INTENCJE FATIMSKIE
ŚRODA 14.07.2021 r.
700 + Zygmunt RESTEL (int. od Barbary i Stanisława 
KOBYLAŃSKICH z Brzeszcza)
900 + Zuzanna SOBIECKA (14 greg.)
1800 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej dla Jana w dniu urodzin
CZWARTEK 15.07.2021 r. Wsp. św. Bonawentury
700 + Zuzanna SOBIECKA (15 greg.)
900 + Zbigniew NIŻYŃSKI (od ucz. pogrzebu)
1800 Za dusze w czyśćcu cierpiące
PIĄTEK 16.07.2021 r. Wsp. NMP z Góry Karmel
700 + Maria MATYJA (od ucz. pogrzebu)
900 ++ rodzice: Katarzyna, Michał STROJEK i zm. z rodziny
1800 + Zuzanna SOBIECKA (16 greg.)
SOBOTA 17.07.2021 r.
700 + Antoni SZCZERBA
900 + Zuzanna SOBIECKA (17 greg.)
1800 ++ Maria, Michał WOŹNIAK i ich rodzice
NIEDZIELA 18.07.2021 r. 16 Niedziela Zwykła
730 ++ Józef, Maria, Stanisław
900 + Zuzanna SOBIECKA (18 greg.)
1030 + Henryk SZAFRANIEC (10 r. śm.)
1200 + Anna CZUBAK (od rodziny BANASZKIEWICZ 
i DROŻDŻ)
1800 + Józef SURMA
PONIEDZIAŁEK 19.07.2021 r.
700 + Józef KUBAS i zm. z rodziny CŁAPA i KUBAS
900 + Zuzanna SOBIECKA (19 greg.)
1800 + Jadwiga GULAK
WTOREK 20.07.2021 r.
700 + Zuzanna SOBIECKA (20 greg.)
900 ++ Henryk KUJAT, Jan i Antonina KOWALCZYK

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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1800 + Czesław MENDELEWSKI i zm. z rodz. 
MENDELEWSKICH I SREBNIKÓW
ŚRODA 21.07.2021 r.
 700 Dziękczynna z okazji 22 r. urodzin Marty GIL z prośbą 
o zdrowie, opiekę Matki Bożej i łaskę wiary
900 + Zuzanna SOBIECKA (21 greg.)
1800 ++ Helena KOWALSKA (1 r. śm.), tato Michał
CZWARTEK 22.07.2021 r. Święto św. Marii Magdaleny 
700 + Zuzanna SOBIECKA (22 greg.)
900 
1800 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz 
łaskę rozmiłowania w Trójcy Świętej dla Natalii z okazji 16 r. 
urodzin
PIĄTEK 23.07.2021 r. Święto św. Brygidy
700 Za dusze czyśćcowe
900 + Zuzanna SOBIECKA (23 greg.)
1800 ++ Łucja JAŃCZYK, zm. z rodziny, dusze w czyśćcu 
cierpiące
SOBOTA 24.07.2021 r. Wsp. św. Kingi
700 + Zuzanna SOBIECKA (24 greg.)
900 
1800 ++ Anna, Franciszek ROMANÓW
NIEDZIELA 25.07.2021 r. 17 Niedziela Zwykła
730 + Stanisław STELMACH
900 + Zuzanna SOBIECKA (25 greg.)
1030 ++ Kazimierz ROSIŃSKI, rodzice i rodzeństwo
1200 O potrzebne łaski, zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar 
bycia dobrą żoną i mamą dla Katarzyny z okazji urodzin

1800 + Anna CZUBAK (od Róży Różańcowej z okazji 
imienin)
PONIEDZIAŁEK 26.07.2021 r. Wsp. św. Joachima i Anny
700 
900 + Zuzanna SOBIECKA (26 greg.)
1800 ++ Anna, Józef, Michał, zm. z rodz. PŁAZIAK
WTOREK 27.07.2021 r.
700 
900 + Zuzanna SOBIECKA (27 greg.)
1800 + Antoni (27 r. śm.)
ŚRODA 28.07.2021 r.
700 
900 
1800 + Zuzanna SOBIECKA (28 greg.)
CZWARTEK 29.07.2021 r. Wsp. św. Marty
700 ++ Genowefa, Mieczysław KOWALCZYK
900 + Zuzanna SOBIECKA (29 greg.)
1800 ++ Władysław KOŚCIELSKI, zm. z rodziny, Michał 
PŁAZAIAK
PIĄTEK 30.07.2021 r.
700 + Zygmunt RESTEL
900 
1800 + Zuzanna SOBIECKA (30 greg.)
SOBOTA 31.07.2021 r. Wsp. św. Ignacego z Loyoli
700 
900 
1800 + Maria FALKIEWICZ

SOKI I KOKTAJLE DLA ZDROWIA I URODY
Michałowa poleca

KOKTAJL NA OLŚNIEWAJĄCĄ URODĘ
SKŁADNIKI: 150 ml wody kokosowej (najlepiej firmy 
Solevita z LIDLA), 1 szkl. umytych i odszypułkowa-
nych truskawek, garść płatków migdałowych, 1/3 ob-
ranego i pokrojonego na kawałki melona, garść 
mięty.
WYKONANIE: wszystkie składniki zmiksować na 
gładki płyn w blenderze
DZIAŁANIE: woda kokosowa zadba o jędrność, 
elastyczność i nawilżanie skóry. Truskawki mają 
działanie oczyszczające, a także usuwają przebar-
wienia i działają bakteriobójczo. Melon jako ogrom-
ne źródło witaminy C oraz beta-karotenu działa na 
skórę przeciwstarzeniowo.

ZIELONY MIX DLA URODY
SKŁADNIKI: zielony ogórek, garść szpinaku, garść 
orzechów laskowych, 300 ml wody niegazowanej, 
1 kiwi, 1 jabłko.
WYKONANIE: do kielicha blendera wrzucić wszyst-
kie umyte i pokrojone składniki i miksować do uzy-
skania jednolitej konsystencji.

DZIAŁANIE: ogórki zawierają krzemionkę, która 
korzystnie wpływa na cerę. Dodatkowo sok z ogórka 
ma dużą zawartość wody, dzięki czemu skóra zo-
stanie nawilżona. W połączeniu z kiwi oraz jabłkiem 
(źródłami odmładzającej witaminy C) oraz kwasami 
omega z orzechów to prawdziwa bomba witaminowa 
dla skóry.

ŻURAWINOWY KOKTAJL DETOKSYKUJĄCY
SKŁADNIKI: 1 jabłko, 1/2 szkl. świeżej żurawiny, 
1 łyżeczka siemienia lnianego, 1 szkl. wody, 2 dak-
tyle, 1 łodyga selera naciowego, 1 zielony ogórek.
WYKONANIE: wszystkie składniki umieścić w kieli-
chu blendera, wlać wodę i dokładnie zmiksować.
DZIAŁANIE: żurawina to jedno z najlepszych źródeł 
silnych przeciwutleniaczy, które można znaleźć 
wśród owoców. Oczyszcza organizm z zanieczysz-
czeń, zwalcza wolne rodniki, poprawia trawienie 
i stymuluje eliminację substancji, które mogą mieć 
zły wpływ na zdrowie. Razem z selerem i jabłkiem 
tworzą idealną oczyszczającą kompozycję.

Smacznego!
UWAGA! Do każdego koktajlu lub soku należy dodać kilka kropli oleju lnianego, kilka orzechów włoskich 
lub pół awokado. Dzięki temu będą mogły wchłonąć się tak ważne dla organizmu witaminy A, D, E i K.
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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:

Małżeństwo zawarli:
Karol BIELSKI i Weronika 
TOMCZYK, 5.06.2021 r.
Patryk Andrzej 
BIELAWSKI i Sandra JAROSZ, 12.06.2021 r.

Sakrament Chrztu św. 
przyjęli:

Kornel Henryk KUŹBIŃSKI, 6.06.2021 r.
Filip Oliwier TOBIASZ, 12.06.2021 r.
Piotr Robert SIEPIEROWSKI, 13.06.2021 r.
Adam KUJAT, 20.06.2021 r.

+ Maria MATYJA 
z d. Pospiech, 
zm. 15.10.2020 r., przeżyła 81 lat

+ Irena Barbara MICHALIK, 
zm. 29.05.2021 r., przeżyła 59 lat

+ Zofia STAWIARSKA z. d. Świderek, 
zm. 29.05.2021 r., przeżyła 87 lat

+ Bożena BEDNAREK z d. Krysiak, 
zm. 7.06.2021 r., przeżyła 68 lat

+ Zbigniew NIŻYŃSKI, zm. 10.06.2021 r., 
przeżył 73 lata

+ Barbara LESZEK


