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Witamy ks. Jana Putyrę

Opowieści z krypty (16)

Portatyl i biskup Heinricus Marx z Wrocławia

Witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Jana Putyrę, który wspo-
może nas w posłudze duszpasterskiej. Życzymy ks. Janowi zdrowia 
i błogosławieństwa Bożego, aby czuł się w naszej parafii jak w rodzinie.

Ks. Jan Putyra ur. 14.06.1965 r. Pochodzi z parafii Świętej Rodziny 
w Chełmsku Śląskim, obecnie w diecezji legnickiej. Tam też uczęszczał 
do szkoły podstawowej. Maturę uzyskał w Technikum Rolniczym w Bol-
kowie.

Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Towarzystwa 
Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej w Poznaniu. W tamtejszej ka-
tedrze w 1991 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk JE Księdza 
Biskupa Stanisława Napierały.

Pracował w parafiach w Polsce i za granicą. Przez ostatni rok był 
kapelanem DPS dla dzieci w Ludwikowicach Kłodzkich. Obecnie decyzją 
JE Księdza Biskupa Marka Mendyka, biskupa świdnickiego, został po-
słany do pracy w parafii św. Mikołaja w Świebodzicach.

Portatyl to ołtarzyk tablicowy, jak podaje Wikipedia, 
Używany w czasie podróży, polowań i wypraw wojen-
nych. Nazywano go „kamieniem świątyni”, służył do 
sprawowania liturgii mszalnej. W późniejszym okresie 
został zastąpiony zestawem miniaturowych sprzętów 
mszalnych, wykorzystywanych przez kapelanów woj-
skowych lub duchownych, przynoszących sakrament 
chorych (wiatyk).

Ołtarze tego typu składały się z niewielkiej czworo-
bocznej kamiennej płyty [...] Zgodnie z regulami por-
tatyl powinien być wykonany z jednolitej bryły kamie-
nia na tyle grubej, aby w środku znalazło się miejsce 
na relikwie, a na nim kielich i hostia[...] i puszka 
z komunikantami do konsekracji. Do wnętrza ołtarzy-
ka prowadziło wyżłobienie do otworu symbolizującego 
grób (sepulchrum), umieszczone pośrodku […] a za-
mykane płytą kamienną (sigillum) zamontowaną za 
pomocą poświęconego cementu. Na płycie dodatkowo 
odciskana była lakowa pieczęć biskupa.

Od spodu portatylu zamieszczano informacje o fun-
datorze, dacie konsekracji i imionach świętych, których 
relikwie umieszczono w ołtarzyku”.

Na kartce papieru, z dwiema lakowymi pieczęciami 
biskupa wrocławskiego Henricusa Marxa, widnieje 
data 17 (?) wrzesień 1902 roku i imiona świętych, 
których relikwie zostały umieszczone w portatylu. 
Powstałe załamania papieru, na których wypłowiały 
fragmenty liter, uniemożliwia jednoznaczne odczytanie 
bardzo istotnego fragmentu krótkiego tekstu. Na 
wstępnym etapie ustaleń można tylko przyjąć hipote-
zę, że jest tu mowa o relikwiach św. Donacjana(?) 
Drugiego świętego nie uda się jednak określić.

Jedynie kwerenda w Archiwum Archidiecezjalnym 
we Wrocławiu potwierdziłaby postawioną tezę lub 
zdecydowanie wykluczyłaby ją.

Pod wydrukowanym tekstem znajduje się odręczny 
podpis biskupa „+ Heinricus”
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Prace konserwacyjne kolejnego sarkofagu

Wśród pamiątek, związanych z osobą proboszcza 
Paula Hoffmanna, zachowała się fotografia biskupa 
Heinricha Marxa. Z tego względu warto przytoczyć 
jego biografię, przedstawioną w Encyklopedii – Histo-
ria Kościoła:

„Marx Heinrich (1835-1911) sufragan wrocławski, 
urodził się 3 stycznia 1835 roku w Antoniowie k. Ozim-
ka, a ochrzczony został w kościele parafialnym 
w Szczedrzyku (?). Po ukończeniu szkoły w Antonio-
wie rozpoczął naukę w gimnazjum w Opolu, gdzie 
31 lipca 1854 roku otrzymał świadectwo maturalne. 
Następnie rozpoczął studia na wydziale teologii, 
a 12 lipca 1858 roku przyjął święcenia kapłańskie. Był 
wikarym w Grzędzinie, a następnie proboszczem 
w Kujanie i Miechowicach. Pracując w parafii miecho-
wickiej był min. dziekanem. Słynął jako gorliwy dusz-
pasterz i działacz przeciwalkoholowy. 24 listopada 
1892 roku został mianowany kanonikiem kapituły 
katedralnej we Wrocławiu. Obok tej funkcji ustanowio-

no go oficjałem sądu biskupiego, przewodniczącym 
konsystorza pierwszej instancji, radcą kancelarii bi-
skupiej, kuratorem sióstr Jadwiżanek (?) konkwiktu 
dla chłopców oraz sierocińca dzieci szlacheckich. 
11 czerwca 1900 roku został wyniesiony do godności 
biskupiej jako biskup tytularny Colossy, zostając jed-
nocześnie sufraganem wrocławskim. Sakry biskupiej 
udzielił kardynał G. Koppp 24 czerwca 1900, 
a 28 czerwca został ustanowiony dziekanem katedral-
nym. Bp Marx znał d o b r z e język polski (!) Po 
przejściu do Wrocławia w1892 podjął się prowadzenia 
zajęć w Alumnacie z języka w wymiarze jednej godzi-
ny tygodniowo, a także głosił kazania i katechezy po 
polsku. 13 lutego 190 roku ze względów zdrowotnych 
zrzekł się wykładów z języka polskiego. Był pierw-
szym, który otrzymał tytuł honoris causa po reaktywo-
waniu prawa do jego nadawania na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Uroczystość odbyła się 3 maja 1904. 
Bp Marx zmarł 28 sierpnia 1911 roku [ w wieku 76 lat]”.

Maria Palichleb

Portatyl i biskup Heinricus Marx z Wrocławia

W drugim tygodniu czerwca rozpoczęły się 
pierwsze prace konserwacyjne kolejnego sar-
kofagu z krypty Hochbergów, znajdującej się 
w kościele pw. św. Mikołaja.

Tym razem jest to sarkofag należący do 
Heleny von Gellhorn, urodzonej 1 lub 14 lipca 
1610 roku, zmarłej 19 marca 1662 roku. Hele-
na była matką 10 dzieci i pierwszą żoną baro-
na i hrabiego Jana Henryka I von Hochberg, 
którego sarkofag jako ostatni odrestaurowano 
i w grudniu 2020 roku wystawiono w pomiesz-
czeniu nad kryptą.

Koszt rozpoczętego etapu konserwacji to 90 
178,17 zł, na który otrzymano dotację 90 
000,00 zł pochodzącą ze środków Departamen-
tu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Naro-
dowych i Etnicznych Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w ramach Funduszu Ko-
ścielnego. Nazwa zadania: „Pełna konserwacja 
sarkofagu Heleny von Gellhorn w krypcie 
w kościele”.

Obecny, pierwszy etap prac polegać będzie 
na wykonaniu przygotowawczych prac konser-
watorskich – wykonaniu badań pigmentów, 
spoiw, składu metalu, nawarstwień korozyj-
nych; pełnej konserwacji technicznej i estetycz-
nej polichromowanych i złoconych płaskorzeź-
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Duchowy tlen
Sezon wakacyjny w pełni. Warto 

czasem oderwać się od codzienne-
go zabiegania i uwolnić serce od 
ziemskich trosk, aby przenieść się 
na „pustynię”, czyli miejsce odosob-
nienia, gdzie łatwiej spotkać Pana 
Boga i nawiązać z Nim głębszą 
relację. Biblia nie porusza tematu 
wakacji, ale odnosi się do koncep-
cji odpoczynku i zarządzania, z 
których obie mają zastosowanie 
przy rozważaniu, czy chrześcijanie 
powinni wyjeżdżać na urlop.

Wakacyjny czas można spędzać 
na wiele sposobów. Niektórzy wolą 
aktywny wypoczynek, a inni pasyw-
ny. Szkolne dzieci mają przerwę od 
nauki, a dorośli z chęcią korzystają 
z letniej pogody i wybierają się na 
urlop. Powszechnie wiadomo, że 
wakacje są czasem specjalnie 
przeznaczonym na odpoczynek. 
Odrywamy się od szkolnych mu-
rów, nauki, książek, notatek, ośmio-
godzinnej pracy i wielu innych co-
dziennych obowiązków. Często 
zmieniamy otoczenie, by móc w 
pełni odpocząć i nie zajmować się 
domowymi sprawami. Wyjeżdżamy 
z naszego miejsca zamieszkania 
po to, aby odciąć się od,,szarej 
rzeczywistości”. Czy w tym czasie 
znajdzie się miejsce dla Boga? 
Takim miejscem mogą być np. kil-
kudniowe zamknięte rekolekcje 
wyjazdowe, organizowane przez 
różne zgromadzenia zakonne czy 
wspólnoty modlitewne. Wraca się 
stamtąd zwykle wewnętrznie umoc-
nionym, radośniejszym, z więk-

szym dystansem do zwyczajnych, 
codziennych spraw. Dobrze przyj-
rzeć się swojemu wypoczynkowi, 
czy nasza relacja z Bogiem nie 
odeszła na dalszy plan. Jezus chce 
być obecny w każdym momencie 
naszego życia, nie zrywamy prze-
cież więzi z przyjaciółmi na czas 
wakacji tylko dlatego, że postano-
wiliśmy odpocząć. Podczas wakacji 
zapraszamy przyjaciół na wspólne 
wypady nad wodę, w góry, wspólne 
grillowanie czy ogniska. Chcemy 
umacniać z nimi więź, poprzez 
wspólne spotkania. Tak samo jest 
z relacją z Jezusem. W wakacyjny 
czas możemy pogłębić swoją oso-
bistą więź z Bogiem i poświęcić 
trochę wolnego czasu na zgłębienie 
Jego tajemnicy. Często jesteśmy 
przekonani, że liczne obowiązki 
rodzinne i zawodowe, uniemożli-
wiają nam, poświęcenie się spra-
wom ducha, choćby na krótki czas. 
Tak mogą mijać miesiące i lata, a 
my możemy uważać, że nie jeste-
śmy w stanie pozwolić sobie na 
oderwanie się od codziennych 
spraw. Gdy wreszcie podejmiemy 
decyzję o udziale w takiej formie 
rekolekcji, możemy zobaczyć, że 
życie mimo wszystko toczy się 
nadal bez konsekwencji dla najbliż-
szych. Czas spędzony na wspól-
nych modlitwach i rozmowach, na 
śpiewach i indywidualnych spotka-
niach z Bogiem w ciszy świątyni czy 
klasztornej kaplicy, na spacerach 
wśród pięknych krajobrazów jest 
przyczyną, że do domu wraca się 

zawsze napełnionym autentyczną 
radością i pokojem. Jesteśmy prze-
konani, że jeśli tylko oprzemy się 
na Bogu i w pełni Mu zaufamy, 
przetrwamy nawet najtrudniejsze 
życiowe sytuacje. Żywoty wielu 
świętych są tego bardzo dobrym 
przykładem.

Taki „urlop” od rodziny i niezwy-
kłą „randkę” z Panem Bogiem 
każdy z nas chrześcijan może, a 
nawet powinien sobie sprawić przy-
najmniej raz w roku. Będzie to z 
pewnością z pożytkiem dla nas 
samych i dla naszych bliskich. War-
to przekonać się o tym osobiście.

jr

bionych aplikacji; wykonaniu ze 
stali nierdzewnej wzmocnienia 
konstrukcji skrzyni i wieka.

Koszt pełnej konserwacji całego 
sarkofagu to ok. 195 000 zł netto 
(240 000 brutto). Przy pełnym fi-
nansowaniu wszystkie planowane 
prace przy sarkofagu mogłyby za-
kończyć się do końca bieżącego 
roku. Aktualnie rozpoczęty etap 

zakończy się 10 grudnia 2021 r.  
Istnieje możliwość wsparcia finan-
sowego na rzecz kolejnych etapów 
konserwacji – datki można przele-
wać na konto parafii 69 1500 1764 
1217 6006 1271 0000.

Prace konserwatorskie, tak jak 
przy poprzednich sarkofagach, 
wykonają konserwatorzy dzieł sztu-
ki – Agnieszka i Tomasz Trzos – 

A.T. Pracownia Konserwacji Zabyt-
ków w Tychach.

Po zakończeniu prac, w po-
mieszczeniu nad kaplicą Hochber-
gów znajdą się trzy sarkofagi 
„w rodzinie” – Jana Henryka I Hoch-
berg, restaurowany obecnie sarko-
fag jego pierwszej żony Heleny von 
Gellhorn, oraz drugiej żony Zuzan-
ny Jadwigi Schaffgotsch.
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SUPER WYCIECZKA

MUZYCZNE WYSTĘPY W PARKU

Podopieczni Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
w Świebodzicach wraz z Paniami opiekunkami udali 
się na długo wyczekiwaną wycieczkę w góry. Wędrów-

ki po górach Izerskich były okazją do sprawdzenia 
kondycji fizycznej. Z wyprawy wszyscy wrócili zado-
woleni i radośni.

10 czerwca, 
w upalną sobo-
tę, w naszym 
parku wystąpił 
chór chłopięcy 
z Wrocławia 
w ramach re-
alizowanego 
projektu przez 
NARODOWE 
FORUM im. 
WITOLDA LU-
T O S Ł A W -
SKIEGO WE 
WROCŁAWIU. 
Wychowanko-
wie i opiekuno-

wie uważnie słuchali pięknego  występu. Na koniec 
podopieczni DPS zostali zaproszeni do wspólnego 
śpiewu utworu „Kaczka dziwaczka” – wyszło SUPER!!! 
Damian (podopieczny DPS) cały czas wszystkim dy-
rygował wraz z Panią Dyrygent Chóru.

Natomiast 7 lipca na terenie parku gościliśmy 
KWARTET JAZZOWY, który wystąpił z godzinnym 
programem muzycznym dla podopiecznych. Muzyka 
instrumentalna na perkusji, saksofonie oraz gitarach 
stworzyły nastrojowy klimat muzyczny. Wychowanko-
wie DPS z uwagą wysłuchali występu.
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Procesja Fatimska – 13 lipca

Spacer historyczny Spotkanie historyczne

17 lipca miał miejsce spacer historyczny zorgani-
zowany przez Lokalną Organizację Turystyczną Aglo-
meracji Wałbrzyskiej. Uczestnicy mieli okazję zapo-
znać się z ogólną historią miasta, w tym także z histo-
rią naszego kościoła, który odwiedzili. Przewodnicy 
– świebodziczanie – Tomasz Merchut i Adrian Sitko 
opowiedzieli również o krypcie Hochbergów i ostatnim 
epitafium z cmentarza, który niegdyś otaczał kościół.

18 lipca odbyło się zwiedzanie krypty Hochbergów 
podczas spotkania historycznego „W poszukiwaniu 
historii Świebodzic”. Zwiedzający obejrzeli odrestau-
rowane sarkofagi Jana Henryka I von Hochberg i jego 
drugiej żony Zuzanny von Schaffgotsch.

Kolejne spotkanie w krypcie Hochbergów odbędzie 
się 15 sierpnia o godzinie 11.30.



„Głos św. Mikołaja”, nr 8(58), sierpień 20218

NASZE REmoNtY  
– przedsionek boczny kościoła

Niedziela, 1 sierpnia
Jak mówi przysłowie: „Lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu”. Lepiej mieć coś pewnego, niż 

liczyć na coś lepszego, na co wcale nie mamy gwarancji. Tak właśnie rozumowali Izraelici skarżąc się 
Mojżeszowi. Woleliby zostać niewolnikami w Egipcie, gdzie przynajmniej mieli co jeść, niż liczyć na to, 
że Bóg doprowadzi ich do Ziemi Obiecanej. Nie chcieli iść dalej o głodzie przez pustynię! Rozumowanie 
Izraelitów wydaje się bardzo powierzchowne, nawet nas dziwi, że tak szybko zapomnieli o otrzymanych 
dobrodziejstwach!

Tak niedawno Bóg wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Rozdzielił przed nimi Morze Czerwone i dał im 
wodę na pustyni. Dlaczego tak trudno było im zaufać, że Bóg będzie dalej się o nich troszczył? Dlaczego 
nie spojrzeli szerzej, a skupili się jedynie na zaspokojeniu swoich doraźnych potrzeb?

Powiedzmy sobie po prostu, że taka jest ludzka natura. Bieżące potrzeby i problemy sprawiają, że 
zapominamy o Bożej wierności.

Tak właśnie zachowali się ludzie idący tłumnie za Jezusem w dzisiejszej Ewangelii – szukali Go nie 
dlatego, że widzieli uzdrowienia i cuda, ale ponieważ jedli „chleb do syta”. Nawet gdy Jezus powiedział 
im wprost, że jest Chlebem Bożym, który zstąpił z nieba, aby dać życie światu, oni wciąż myśleli jedynie 
o pokarmie dla ciała. Trudno jest zdobyć się na ufność, że Bóg ostatecznie z każdej bolesnej sytuacji 
wyprowadzi dobro, ponieważ najbardziej zależy nam na tym, by doznać natychmiastowej ulgi. Trudno 
nam pamiętać o Jego obietnicach, gdy widzimy przede wszystkim to, czego nam brakuje. Wciąż potrze-
bujemy jakiegoś znaku Bożej wierności, który by nam przypominał, że Jemu naprawdę na nas zależy, że 
o nas pamięta. A przecież takim znakiem jest Eucharystia. Każdego dnia Jezus ofiaruje się nam jako 
Chleb, który zstąpił z nieba. Dziś, kiedy przyjmiesz Komunię świętą, złóż przed Panem wszystkie swoje 
palące potrzeby, a następnie wzbudź w sobie ufność, że On trzyma cię w swojej dłoni.

„Panie Jezu, Ty jesteś Chlebem Żywym. Wzbudź we mnie głód pokarmu”
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Maryja duchowa Przewodniczka
Pytanie o sens i cel życia człowieka towarzyszy 

ludzkości od najdawniejszych czasów. Człowiek wie-
rzący, zastanawiając się nad tym, nie może pominąć 
perspektywy duchowej. Stając w prawdzie odkrywa, 
że bez Boga ludzkie życie nie ma sensu.

SENS I CEL ŻYCIA CZŁOWIEKA
„Bóg nieskończenie doskonały i szczęśliwy zamy-

słem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny, 
stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swe-
go szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie 
i w każdym miejscu jest On bliski człowiekowi. Powo-
łuje go i pomaga mu szukać, poznawać i miłować 
siebie ze wszystkich sił. Czyni to przez swego Syna, 
którego posłał jako Odkupiciela i Zbawiciela, gdy na-
deszła pełnia czasów. W Nim i przez Niego Bóg po-
wołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali się Jego 
przybranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego 
szczęśliwego życia.” Taki jest sens i cel życia każde-
go człowieka. Wszystkie Pisma Starego i Nowego 
Testamentu mówią właśnie o tym. I każdy z nas w głę-
bi serca przechowuje tę Bożą rzeczywistość, owe 
Boskie źródła własnej tożsamości, których nie da się 
całkowicie zasypać ani zagłuszyć. Zawsze w swym 
sumieniu człowiek rozpoznaje głos Boga, który jest 
„sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z [Jego] wolą”. 
Ale często bywa, że stłumiony popiołem powszech-
nych stereotypów i uprzedzeń Boży głos staje się le-
dwie słyszalny. Musimy przyznać, że zdarza się to 
i nam, chrześcijanom, a przecież jako ludzie wierzący 
pragniemy poznawać i pełnić wolę Bożą.

Jak zatem mamy to czynić w tym zewnętrznym 
i wewnętrznym chaosie, który dziś jest tak intensywny? 
Jak odróżnić złe duchy od tych dobrych i od własnych 
wyobrażeń, upodobań, uprzedzeń i lęków. Jak odnaj-
dywać drogi, które są nam nieznane i wydają się nam 
tak niepojęte?

ROZPOZNAĆ BOGA W SYNU
Szukanie i pełnienie woli Bożej domaga się naj-

pierw odkrycia prawdziwego obrazu Boga. Musimy 
przecież wiedzieć, za Kim podążamy. Bywa bowiem, 
że nosimy w sobie wiele fałszywych wyobrażeń 
o Bogu, wykreowanych przez historię naszego życia, 
złe spotkania, niszczące spojrzenia lub narzuconych 
nam przez ludzkie przesądy i złą wolę. I trzeba nam 
w tym odkrywaniu być niczym malarz, który zafascy-
nowany napotkanym zjawiskiem, nie mogąc ani na 
chwilę oderwać od niego oczu, przygląda mu się 
intensywnie i bada każdy szczegół, aby uchwycić 
więcej i głębiej i przelać na płótno to, co go tak olśnie-
wa.

My też potrzebujemy tak patrzeć na Boga, tak po-
znawać Go i rozpoznawać w najdrobniejszych szcze-
gółach, poruszeniach; potrzebujemy wciąż osobiście 
się z Nim spotykać i wpatrywać się w Jego Oblicze 
objawione nam w Jego Synu Jezusie Chrystusie, 
o którym opowiadają wszystkie Ewangelie.

Jezus powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. 
Sprawa zatem wydaje się prosta. Ten, który „nas 
stworzył, by uczynić nas uczestnikami swego szczę-
śliwego życia”, ma oblicze Syna. Czytajmy więc co-
dziennie, rozważajmy Boże Słowo dane nam w tak 
prosty, ludzki sposób, medytujmy, rozmyślajmy, kon-
templujmy, módlmy się... i powierzajmy Bogu, abyśmy 
się stali „Jego przybranymi dziećmi, a przez to dzie-
dzicami Jego szczęśliwego życia”; pytajmy o Jego 
wolę wobec nas i szukajmy Bożych dróg, które prze-
cież nie są naszymi drogami.

mARYJA, DUCHoWA PRZEWoDNICZKA
Jak? Bóg wie, że o to zapytamy bezradnie rozkła-

dając ręce. Dlatego dał nam duchową Przewodniczkę, 
najczulszą Matkę, która jest dla nas wzorem życia 
i zawierzenia Bogu, jest też realną pomocą na każde 
dziś, jest Nauczycielką na drogach życia wewnętrz-
nego i Pośredniczką wszelkich łask. Ona zna cel, do 
którego zdążamy, bo swoją ziemską pielgrzymkę 
szczęśliwie zakończyła w niebie w pełni zjednoczona 
z Bogiem, i zna pragnienie Ojca względem każdego 
z nas. Zna też wszystkie nasze wątpliwości, wykręty, 
opory, ludzkie słabości, które nam tak przeszkadzają 
w tej drodze. Wie też, że nie będzie łatwo, gdyż w każ-
dej chwili możemy zrezygnować, ale zna cenę, jaką 
zapłacił Jej Syn, abyśmy doszli. Chce nam towarzy-
szyć, pokazywać, którędy iść, i wspierać, abyśmy się 
nie zniechęcili; chce utulić, gdy Słowo dotyka w nas 
tego, co zbyt boli, i odkrywa to, o czym chcielibyśmy 
już nie pamiętać. Lecz jak inaczej może nas uleczyć, 
oczyścić, uświęcić? Zapalmy świecę, jeśli pozwoli nam 
wejść w nastrój skupienia, usiądźmy wygodnie w fo-
telu, weźmy do ręki różaniec i.. przypatrzmy się Maryi.

FIAt mARYI
Oto Anioł obwieścił Jej przedziwną wolę Boga, 

a Ona odrzekła: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi 
się stanie”. Jak rozumieć te słowa, które dziś być może 
brzmią dla nas bardziej literacko niż realnie, ale też 
wciąż zachwycają bo wyczuwamy, że ukryta jest 
w nich również nasza głęboka tęsknota i fascynacja 
świętością Boga i pięknem Maryi. A czy uświadamia-
my sobie, że tymi słowami Maryja radykalnie powierza 
się Bogu, a to znaczy, że dla Boga pozbawia się tego, 
co zdążyła już sobie wymarzyć i ukochać? Ale brzmi 
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Niedziela, 8 sierpnia
Dzisiejsze czytanie z pozoru wydaje się mało wymagające. Po prostu staraj się kochać ludzi. Jednak 

Paweł na tym nie kończy. W praktyczny i konkretny sposób tłumaczy nam, na czym ta miłość ma polegać. 
Nie chodzi tylko o wystrzeganie się „gniewu” i jego łagodniejszej formy „złości”. Nie ma też miejsca na 
„gorycz”, „wrzaskliwość” czy „znieważanie”, a nawet „uniesienie”. Miłość, do której wzywa nas Paweł, 
charakteryzuje się dobrocią miłosierdziem i wreszcie przebaczeniem.

Przebaczenie. To ono jest fundamentem wszystkiego. Nasza zdolność do okazywania innym dobroci 
i miłosierdzia zależy przede wszystkim od tego, czy potrafimy – a przynajmniej czy je-steśmy gotowi 
spróbować – przebaczać tym, którzy nas krzywdzą. Bez przebaczenia nasza miłość jest warunkowa: 
„Oczywiście, że cię kocham, ale tylko wtedy, jeśli będziesz dla mnie dobry. Jeśli mnie zranisz, nie ręczę 
za nic”.

Nie taka jest miłość Jezusa do nas. Jego miłość jest bezwarunkowa i nie ma takiej chwili, w której On 
by nas nie kochał. Nawet gdy jesteśmy uwikłani w grzech, którego nie potrafimy przezwyciężyć, On mimo 
to jest nam całkowicie oddany. To nie znaczy, że nie obchodzi Go nasz grzech. Jezus pragnie, byśmy 
żałowali za grzechy, gdyż wtedy będziemy w stanie przyjąć Jego przebaczenie, które uzdrawia nasze 
serca. Prosi nas też, abyśmy okazywali sobie nawzajem podobne miłosierdzie i miłość.

Nie zawsze jest to łatwe. Czasami wydaje się wręcz niemożliwe. Niektóre krzywdy wydają się zbyt 
ciężkie, aby je przebaczyć. Ale Jezus rozumie to jak mało kto. Dlatego jest nieskończenie cierpliwy. Kocha 
nas także wtedy, gdy zmagamy się z niemożnością przebaczenia. Jego miłość kruszy nasze serca i daje 
nam łaskę okazywania miłosierdzia.

Paweł zalecał Efezjanom życie tą miłością jaką okazał nam Jezus, gdy „samego siebie wydał za nas 
w ofierze”. Jezus nigdy nas nie przekreślił, nawet wtedy, gdy oznaczało to dla Niego pójście na krzyż. My 
także nie przekreślajmy nikogo!

„Panie, naucz mnie kochać innych Twoją miłością – miłością, która przebacza.”

w nich jeszcze jedna nuta, która być może nam umy-
ka.

To pragnienie Maryi. Maryja bowiem już pragnie, 
aby Bóg uczynił to, co zamierzył. Fiat – tak, pragnę 
być Matką choć jest to dla mnie niepojęte. Fiat – tak, 
pragnę, aby w związku z tym moje plany i moje ma-
rzenia przestały istnieć. Fiat – z całego serca pragnę, 
abyś odtąd kierował moim życiem, i ufam, że cokolwiek 
się stanie, jestem w Twoich rękach. Jej zgoda jest 
przede wszystkim pra-gnieniem. Maryja powierza się 
Bogu z gorącym pragnieniem przyjęcia tego, co On 
ofiaruje.

SŁUŻEBNICA POKORNA
Możemy się zastanawiać, czy tak młoda dziewczy-

na w pełni zdawała sobie sprawę, czego pragnie i na 
co wyraża zgodę? Wiele światła w tej kwestii rzucają 
słowa anioła, którymi pozdrawia Maryję: „łaski pełna”. 
My się tak nie pozdrawiamy. „Łaski pełna”, czyli za-
przyjaźniona z Bogiem i w pełni otwarta na Jego łaskę. 
Jak to możliwe? Z pewnością jako pobożna Żydówka 
od wczesnego dzieciństwa modliła się Psalmami 
i rozważała Torę. Ze świętych Pism poznawała Boże 
plany i działanie względem narodu wybranego, dialo-
gowała z Bożym słowem i wsłuchiwała się w każde 
wewnętrzne poruszenie. Badała je i zadawała pytania, 
a każdą łaskę zachowywała w swoim sercu. Tak 
kształtowała się Jej głęboka wrażliwość na poruszenia 

Ducha i dojrzewała Jej wiara. Znała też obietnicę Boga 
i wraz z własnym narodem oczekiwała zapowiedzia-
nego Mesjasza.

Dlatego gdy przemówił do Niej anioł, wiedziała, kim 
jest Ten, który z Nią mówi, i o co Ją prosi, choć to, co 
usłyszała przerastało możliwości Jej zrozumienia. Nie 
skupiła się jednak na tym, że nie rozumie, niczego też 
nie dociekała ani nie zastanawiała się nad tym, jak się 
odnajdzie w nowej rzeczywistości wobec Józefa, ro-
dziny, ludzkiej opinii, obowiązującego Prawa. Wie 
tylko, że Bóg powierzył Jej nieprawdopodobną misję 
bycia Matką Syna Bożego, o którym słyszała, że 
przyjdzie, i że tego pragnie; ale wie także, że jest zbyt 
słaba, krucha i nic nieznacząca, żeby się z tym samej 
zmierzyć. Jest służebnicą pokorną, bezgranicznie 
ufającą Bogu.

A Bóg w swej dobroci znając ten stan duszy Maryi 
nie pozostawia Jej w ciemnościach, nie dopuszcza do 
tego, aby po ludzku nie miała się na czym oprzeć. 
Daje Jej znak, który potwierdzi Jego wolę wobec Niej 
i Jego wszechmoc we wszelkim działaniu. „A oto rów-
nież krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości 
syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za 
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic  niemożliwego”.

WZRAStANIE W WIERZE
Przypatrzmy się Maryi, jeśli pragniemy powierzyć 

Jej swoją drogę, swoje życie.
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Szkoła zawierzenia

To bardzo ważne, żeby uchwycić istotę Jej radykal-
nego zawierzenia Bogu w chwili Zwiastowania. Ale 
też trzeba zrozumieć dalszą drogę Jej dojrzewania 
w wierze i otwierania się na łaskę poprzez adorowanie 
Dziecka, codzienną modlitwę, odczytywanie znaków 
ukrytych w zwykłych wydarzeniach, rozpoznawanie 
głosu Boga najpierw w tym, co mówi Józef, a następ-
nie w obecności i dziełach Syna.

To wszystko kształtowało w Maryi niezwykłą wraż-
liwość na wewnętrzne poruszenia Ducha, rodziło 
w Niej jeszcze głębszą pokorę i pokój, uczyło uważ-
nego skupienia.

Ewangelia mówi, że Maryja „zachowywała wszyst-
kie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Nie 
znaczy to, że każde zdarzenie roztrząsała i analizo-
wała w szczegółach, a to, co usłyszała na przykład od 
sąsiadek, rozkładała na czynniki pierwsze próbując 
dociec, co miały na myśli. Nie! To, co usłyszała i co 
zobaczyła, odnosiła do Boga. Z Nim rozważała. Jego 
pytała, co by miało znaczyć dla Niej to lub inne słowo, 
znak czy wydarzenie. Znała Pisma, modliła się Psal-
mami. Cała rzeczywistość, w której żyła, przemawia-
ła do Niej Bożym słowem i Bożą obecnością.

Zanim Bóg obwieścił Jej, że będzie Matką Pana, 
była „pełna łaski”. Zwiastowanie

Zwiastowanie nie spadło na Nią jak grom z jasnego 
nieba, choć z pewnością było niczym wewnętrzne 
tsunami. Ale to dlatego, że Boża rzeczywistość zawsze 
jest dla człowieka tajemnicza i niepojęta, fascynująca 
i przerażająca zarazem. Również dla Maryi. Była 
przecież jak my, tylko i aż stworzeniem Bożym.

PRZYPATRZMY SIĘ SOBIE
Z pewnością i my jako osoby wierzące powierzamy 

się Bogu w różnych okolicznościach naszego życia. 
Spontanicznie powierzamy Mu swoje problemy pro-
sząc, by je rozwiązał, może trochę licząc, że uwzględ-
nione zostaną nasze ludzkie oczekiwania. Powierza-
my drogie nam osoby: jeśli chorują by wyzdrowiały, 
jeśli mają kłopoty, by minęły. Każdy z nas powierza 

Bogu to, z czym sobie nie radzi, co przerasta jego siły, 
możliwości, co jest jego cierpieniem, ale też powie-
rzamy Mu swoje pragnienia i nadzieje, i wyrażamy 
wdzięczność. To dobrze, bo za każdym razem podej-
mujemy z Nim dialog wierząc, że jest i że nas słucha.

Ale zdarza się, że Bóg milczy, a wtedy być może 
niepokoimy się, zaczynamy się niecierpliwić, wątpić, 
lękać... Jeśli tak jest, to zapytajmy siebie dlaczego? 
Zapytajmy, kim jest dla nas Bóg? Jak Go słuchamy? 
Czy rzeczywiście chcemy, aby to On rozwiązał nasz 
konkretny problem? Czy oczekujemy na Jego odpo-
wiedź?

Czy potrafimy Go słuchać tak jak Maryja? I czy jak 
Ona, pragniemy pełnić Jego wolę i chodzić Jego dro-
gami? Bo może, nawet bezwiednie, wciąż zaciągamy 
Go na swe podwórka, aby „cudował” na zawołanie, 
jak chcieli ci z Nazaretu? To zasadnicza różnica.

SPoJRZENIE mARYI
Maryja zupełnie zmienia nasz punkt odniesienia 

i perspektywę drogi, można powiedzieć, że rewolu-
cjonizuje wszystko, choć nie tak od razu. Jeśli zapra-
gniemy powierzać Bogu nie tylko doraźne sprawy 
i problemy, ale samych siebie, czyli wszystko, może-
my Ją prosić, żeby otoczyła nas opieką, by była naszą 
Matką i Nauczycielką, Wspomożycielkom i Pośred-
niczką łask.

A wtedy zawsze będzie nas prowadziła za Bogiem, 
nie pozwoli Go nam wyprzedzać ani lękiem i niecier-
pliwością, ani zwątpieniem czy własnym osądem 
spraw, a tym bardziej pochopną decyzją, której kon-
sekwencje mogłyby być opłakane. Jeśli się Jej odda-
my na własność, będzie nas prowadzić w tempie

w kolejności wydarzeń według Bożych zamierzeń 
i nigdy nie pozwoli, abyśmy zeszli z tej drogi. Ale 
przede wszystkim nauczy nas innego, nowego spoj-
rzenia na to, co nas otacza i co nam się przydarza. 
Spojrzenia dalszego, głębszego, jakby poza to, co 
widzimy i pojmujemy; nadprzyrodzonego rozumienia 
tych rzeczy, tak jak je widzi Bóg.

O to w Kanie Galilejskiej jest 
hucznie, radośnie i beztrosko, bo 
właśnie odbywa się wesele. Nie-
trudno wyobrazić sobie, jak to jest, 
bo my również bywamy na wielu 
uroczystościach i świętujemy prze-
różne okazje.

„I była tam Matka Jezusa”. Jak 
dobrze, że Ją zaproszono. Ona 
jedna bowiem dostrzegła pewien 
brak, który gdyby się ujawnił, byłby 

dla młodych bardzo przykrym incy-
dentem już na początku ich wspól-
nej drogi.

JAK PATRZEĆ SERCEM
Maryja zauważa ten brak, zanim 

jeszcze nastąpił; brak wina, lecz nie 
w momencie, gdy kielichy były już 
puste – to byłoby za późno – ale 
gdy jeszcze cieszyło oczy i podnie-
bienia swoim kolorem i smakiem, 

i nikt niczego nie przeczuwał. Je-
dynie Ona swoim spojrzeniem po-
trafiła ogarnąć nie tylko to, co ze-
wnętrzne, powierzchowne, pozor-
ne, co nam tak często tylko się 
wydaje. Gdy zabawa trwa na całe-
go. Ona dostrzega zagrożenie ra-
dości i rodzi się w Niej współczucie 
dla gospodarzy, którzy za chwilę 
zostaną skompromitowani wobec 
całej wsi. Nie robi alarmu, zamie-
szania, ale też nie pozostaje obo-
jętna wobec ich problemu. Jej 
spojrzenie jest uważne, ale zara-
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Niedziela, 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Kiedy anioł Gabriel oznajmił Maryi, że będzie miała Syna, zapytała: „Jakże się to stanie?”.
A kiedy anioł zapewnił ją że stanie się to mocą Ducha Świętego, Maryja uwierzyła jego słowu. Właśnie 

z tego powodu w dzisiejszej Ewangelii na uroczystość Wniebowzięcia, Elżbieta nazywa Maryję „błogo-
sławioną” ponieważ uwierzyła.

Dziewicze narodziny nie są jedyną prawdą naszej wiary, której nie da się wyjaśnić w sposób naturalny. 
Możemy również zastanawiać się, w jaki sposób Jezus mógł być w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem 
oraz jak to się stało, że po trzech dniach przebywania w grobie powstał z martwych. Chociaż jednak nie 
wiemy, jak to się stało, to wiemy dlaczego, aby nasz kochający Bóg mógł ocalić nas od grzechu i  śmierci. 
Wzięcie Maryi do nieba z duszą i ciałem jest kolejną prawdą, której nie da się wyjaśnić na poziomie  natury.

Tu znowu nie wiemy, jak to się stało, ale wiemy dlaczego. Odpowiadając „tak” na słowa anioła, Mary-
ja zgodziła się urodzić Zbawiciela Świata. Dzięki temu „tak”, odegrała kluczową rolę w historii zbawienia. 
A Bóg uhonorował Ją, dając Jej pełny udział w owocach zwycięstwa Jezusa nad śmiercią już teraz, zanim 
jeszcze Pan powróci w chwale. My także mamy nadzieję, że przyjdzie dzień, w którym zakosztujemy 
owoców zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Przy Jego powtórnym przyjściu to, co zniszczalne, stanie się 
niezniszczalne. Nasze ciała powrócą do życia jako ciała duchowe i ujrzymy Maryję w całym Jej pięknie 
i chwale. Nie wiemy, jak się to stanie. Ale tu właśnie jest miejsce na wiarę. Jak powiedziała Elżbieta do 
Maryi: Błogosławieni, którzy uwierzyli. Błogosławieni jesteśmy, jeśli wierzymy, że wypełnią się wszystkie 
Boże obietnice. A jeśli ta wiara nie przychodzi nam łatwo, wystarczy, że zwrócimy się do Maryi, naszej 
Matki. Ona zawsze jest gotowa wstawiać się za nami i prowadzić nas w otwarte ramiona Jej Syna,  Jezusa.

„Maryjo, Matko Boża, módl się za mnie.”

zem współodczuwające. Maryja 
zawsze patrzy sercem. I właśnie 
tego chce nas uczyć. Jeśli się Jej 
powierzymy, pokaże nam, że do 
Boga zdążamy przez bliźnich i za-
angażowanie serca w ich sprawy, 
nawet jeśli nas o nic nie proszą. 
Prośmy Maryję, Matkę uważną 
i zauważającą wszystkie nasze 
braki, aby nauczyła nas dostrzega-
nia ludzi, który znajdują się w za-
sięgu naszego wzroku, i współod-
czuwającego, serdecznego spoj-
rzenia, gdy je na nich kierujemy; by 
nigdy nie byli dla nas niewidzialni.

 JAK UWAŻNIE SŁUCHAĆ
Samo spojrzenie czasami jednak 

nie wystarczy. Maryja natychmiast 
wstawia się u Syna. Działa. „Nie 
mają już wina”. Czy Jezus tego nie 
wiedział? Ale dopiero Jej ufna in-
terwencja niejako odwraca bieg 
wydarzeń. „O niewiasto, wielka jest 
twoja wiara; niech ci się stanie, jak 
pragniesz!”, powie Jezus na innym 
miejscu do innej kobiety. I nasza 
wiara ma być właśnie taka, aktywna 
i nieustępliwa. Jeśli w chwilach 
porażek zdarza nam się z rezygna-
cją mówić: „Widać miało tak być”, 

to Maryja natychmiast nam odpo-
wiada: „Zróbcie wszystko, cokol-
wiek wam powie” mój Syn. A czy 
robimy? Wobec męża, żony, dzieci, 
rodziców, sąsiadów, współpracow-
ników; wobec tych wszystkich, 
których mamy tak blisko? Przeja-
wiamy czasem skłonność wzrusza-
nia się do głębi, prawie do łez, 
z powodu różnych odległych nie-
szczęść, a mijamy obojętnie, czę-
sto z pośpiechem, cierpiącego bli-
skiego, szczególnie gdy jest nim 
uciążliwy krewny czy sąsiad, byle 
tylko nie zakłócił naszej przestrzeni 
„świętego” spokoju. Czy z maksy-
malną intensywnością wsłuchuje-
my się w to, co do nas mówi Jezus 
tu i teraz? Jeśli nie usłyszymy Jego 
głosu, ryzykujemy, że zaczniemy 
działać na własną rękę, po omacku, 
a wtedy możemy nawet na śmierć 
się zaharować i nie napełnić ani 
jednej stągwi, a potem załamywać 
ręce biadoląc: oj, taka moja dola. 
Jeśli nie usłyszymy Jego głosu, nie 
doświadczymy też cudu. Ale jest 
też faktem, że często boimy się Go 
usłyszeć i nawet gdy narzekamy 
z powodu milczenia Boga, to tak 
naprawdę obawiamy się tego, co 

mógłby nam powiedzieć. Intuicyjnie 
wyczuwamy, że gdy pozwolimy 
sobie usłyszeć Jego głos, będzie-
my musieli coś zrobić, coś zoba-
czyć, dokonać wyboru. Bo Jego 
głos jest zobowiązujący i wymaga-
jący. Budzi nas z otępienia, kwe-
stionuje nasze dotychczasowe 
wybory, obnaża naszą letniość, 
pozorne życie, małą wiarę. Dlatego 
często wolimy być głusi lub słuchać 
czego innego.

A my musimy wyleczyć się z tej 
głuchoty, zrezygnować z usprawie-
dliwiania się, żeby tylko nie podej-
mować ryzyka związanego z wyj-
ściem poza życie bezpieczne, wy-
godne i bez obawy, że dosięgnie 
nas i zrani krzyk biedaka czy roz-
pacz cierpiącego. Przyznajmy, że 
to nas przerasta.

JAK ROZPOZNAWAĆ GŁOS 
BOGA

Maryja, Niewiasta słuchająca 
i posłuszna, jest nam też potrzeb-
na, abyśmy zapragnęli – jak kiedyś 
Ona – pośród hałasu, w którym 
żyjemy, w codziennych roztargnie-
niach, nieustannym pośpiechu 
i zamartwianiu się tysiącem spraw, 
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rozpoznawać głos Boga. Jeśli się 
Jej powierzymy, Ona, Mistrzyni 
kontemplacji, wprowadzi nas w ar-
kana tej sztuki, dzięki której ośmie-
limy się słuchać i odróżniać głos 
prawdziwy od tych, które prawdą 
nie są. Nauczymy się docierać do 
istoty rzeczy, odkrywać tajemniczą 
rzeczywistość ukrytą pod nieocze-
kiwanymi spotkaniami czy wyda-
rzeniami i odczytywać ją w świetle 
Bożej miłości i prawdy. Będziemy 
mieli odwagę opuścić wygodne 
„legowisko”, zakwestionować wła-
sne wybory i decyzje i pójść za 
Nim... jak zawsze w nieznane. Ale 
tylko wówczas będziemy mogli się 
zadziwić, jak dobra była, na przy-
kład, nasza ostatnia porażka czy 
strata; i jak zbawienne było spotka-
nie, które nas kosztowało tyle wy-
siłku.

Prośmy Maryję, Dziewicę kon-
templującą aby nauczyła nas wsłu-
chiwać się w głos Boga i rozpozna-
wać znaki Jego obecności. Prośmy 
ją o żarliwą wiarę i nadprzyrodzoną 
odwagę działania zgodnie z Bożą 
wolą.

JAK OTWIERAĆ SIĘ NA IN-
NYCH

Musimy też wiedzieć, że gdy 
zapraszamy Maryję, Ona zawsze 
przychodzi z Synem. Zawsze jest 
z Nim. Jeżeli Ją zapraszamy do 
siebie, jeśli się Jej zawierzamy, On 
również przyjdzie. Tak jak w Kanie 
Galilejskiej.

Lecz nie zdziwmy się, że gdy 
otworzymy drzwi, wraz z Nimi uj-
rzymy tłum nieznanych nam ludzi. 
Bo Jezus i Maryja nigdy nie są 
sami. Zawsze towarzyszą Im tłumy, 
jak czytamy o tym w Ewangeliach. 
I wraz z Nimi wkraczają w nasze 
życie, zadomawiają się w nim, bu-
rzą nasz spokój i wypełniają sobą 

przestrzeń, którą do tej pory mieli-
śmy tylko dla siebie.

Możemy mieć nawet odczucie, 
że coś tracimy, i zrodzić się w nas 
może nawet opór. Jezus – tak, oni 
– nie! Ale jeśli sądzimy, że nasz 
honorowy Gość zostawi swoich 
przyjaciół i sam zasiądzie z nami 
do stołu, to się łudzimy. Gdy chce-
my gościć Maryję i Jezusa, musimy 
otworzyć się na innych, wpu-ścić 
ich do domu i pozwolić, by się roz-
gościli w naszych sercach.

To nie jest łatwe, bo mamy natu-
ralną skłonność do odgradzania 
się, izolowania i zamykania się we 
własnych sprawach. Jeśli jednak 
powierzymy się Maryi, Ona oczyści 
nasze serca z lęku, egoizmu, za-
zdrości i uzdolni je do miłości bliź-
niego, która zawsze jest miarą 
naszej miłości do Jezusa.

Prośmy Maryję, aby nauczyła 
nas chrześcijańskiej gościnności, 
otwartości serca i aktywnego 
współczucia dla innych.

JAK ŻYĆ W OBECNOŚCI SYNA
Maryja w Kanie Galilejskiej mówi 

nam o jeszcze jednej, bardzo waż-
nej sprawie. O tym, że Jezus i Ona 
ukochali proste zwyczajne domy, 
ubogie rodziny i ich codzienność, 
gdzie tak często może czegoś za-
braknąć. I że pragną w nich prze-
bywać i uczestniczyć w życiu ich 
domowników. Jeśli się Jej powie-
rzymy, jeśli zaprosimy Ją do siebie, 
to Ona tak jak wtedy, gdy z pośpie-
chem wybrała się do Ain Karim, do 
domu Elżbiety, i zamieszkała u niej 
z Jezusem w swoim łonie zamiesz-
ka również u nas. Zamieszka z Je-
zusem. Możemy być tego pewni. 
Przyjdą z pośpiechem i odtąd nasz 
dom stanie się Ich domem, stanie 
się domowym kościołem, a nasza 
codzienność nieustanną liturgią 
czasem i miejscem uświęconym Ich 

obecnością. Wtedy już nie tylko 
odwiedzamy Jezusa w kościele 
z okazji niedzielnej Mszy świętej lub 
innych uroczystości, ale zawsze 
mamy Go przy sobie. Maryja bę-
dzie w nas pamięcią o Jego nie-
ustannej obecności przy nas i za-
wsze będzie nam o Nim przypomi-
nała.

WSZYSTKO NA WŁAŚCIWYM 
mIEJSCU

Św. Augustyn powiedział: „Jeśli 
Bóg jest na pierwszym miejscu, 
wtedy wszystko jest na właściwym 
miejscu”. I właśnie o to chodzi. Lecz 
bez Maryi, naszej Matki, jest to 
trudne. Obowiązki codziennego 
życia raz po raz odrywają nas od 
Boga, a różne przedmioty i sprawy 
wabią ku sobie, schlebiając naszym 
skłonnościom i naturalnym uczu-
ciom. Odnajdujemy w sobie też lęk, 
ponieważ podświadomie łączymy 
obecność Jezusa z przeczuciem 
utraty, z wyrzeczeniem, jakimś po-
mniejszeniem stanu posiadania, 
czego tak bardzo się obawiamy.

Jeśli powierzymy się Maryi, Ona 
najpierw pokaże nam, że Syn nie 
przychodzi po to, by nam cokolwiek 
odebrać i skomplikować życie, ale 
by nadać mu pełnię, pozbawić nie-
trwałości i braku sensu; że prosi 
nas wyłącznie o wyrzeczenie się 
radości zbyt małych o ograniczo-
nych, które tak szybko się wyczer-
pują, aby nam ofiarować znacznie 
więcej, nawet na płaszczyźnie 
ludzkiej. „Zaprawdę, powiadam 
wam: Nikt nie opuszcza domu, 
braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub 
pól z powodu Mnie i z powodu 
Ewangelii, żeby nie otrzymał sto-
kroć więcej teraz, w tym czasie, 
domów, braci, sióstr, matek, dzieci 
i pól, wśród prześladowań, a życia 
wiecznego w czasie przyszłym”.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niego-
dziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to 
prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę 
dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Warto odmawiać każdego dnia…
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EUCHARYStIA – CUD NAD CUDAmI
KoNSEKRACJA

Niedziela, 22 sierpnia
Zbliżając się do końca życia Jozue chce mieć pewność, że jego lud dochowa wierności Bogu. Dlatego 

pyta: „Komu służyć chcecie?”. Czy chcecie służyć Panu, Bogu waszemu, czy obcym bogom okolicznych 
narodów?

Wiemy, co było potem. Pamiętamy, jak często Izraelici łamali zawarte z Bogiem przymierze. Tak się 
też stało po śmierci Jozuego, ale dopiero wtedy, gdy ludzie, którzy „oglądali wszystkie dzieła Pana” 
umarli i nastało „inne pokolenie, które nie uznawało Pana ani też tego, co uczynił dla Izraela”.

Co więc sprawiło, że ludzie zgromadzeni tego dnia wokół Jozuego zdołali dochować przymierza? 
Zauważmy, że składając swoje zobowiązanie wspominali to wszystko, co Bóg już dotąd dla nich uczynił. 
Wyprowadził ich z niewoli, opiekował się nimi w drodze do Ziemi Obiecanej, wypędził zamieszkujące tam 
ludy. Znając dobroć Boga, Jego wierność i potężne czyny, byli w stanie złożyć Mu obietnice, a następnie 
ich dotrzymać.

Wszyscy miewamy mniejsze lub większe problemy z dotrzymaniem naszych zobowiązań wobec Pana. 
Jakże często w modlitwie porannej podejmujemy jakieś postanowienie, by złamać je, zanim jeszcze 
wybije południe! Gdy jednak stajemy wobec nieuniknionej pokusy służenia „cudzym bogom”, próbujmy 
za przykładem tych Izraelitów przywoływać na pamięć to, co Bóg dla nas uczynił.

Kiedy więc następnym razem będziesz zmagać się z pokusą przypomnij sobie dobroć Ojca, który 
posłał swego Syna, aby stał się jednym z nas. Wspomnij Jego miłosierdzie, którego doświadczasz, gdy 
przebacza ci wszystkie grzechy. Wspomnij na dar Ciała i Krwi Jezusa w Eucharystii lub na „potężne 
czyny”, których dokonał w twoim własnym życiu.

Rozmyślanie nad tymi faktami wzbudzi w tobie większą ufność, że obfitość łaski Bożej pomoże ci 
przezwyciężyć wszelki grzech. A wówczas, pełen miłości i wdzięczności, będziesz mógł całym sercem 
zawołać wraz z Jozuem: „Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu”.

„Ojcze, spraw, abym nigdy nie zapominał o tym, co dla mnie uczyniłeś”

Kiedy rozpoczyna się moment konsekracji w czasie 
Mszy Świętej, wszyscy przyjmują postawę klęczącą. 
Istotnie jest to najważniejszy moment w czasie Eu-
charystii, kiedy Bóg staje się obecny na ołtarzu w spo-
sób fizyczny i dostrzegalny ludzkim okiem. Dlatego 
odpowiednią postawą w tym momencie jest postawa 
adoracji i wpatrywania się w milczeniu w „Tego, Który 
Jest”. Dlaczego postawa jest tak ważna w liturgii? 
Ponieważ człowiek jest harmonijną jednością duszy, 
ducha i ciała. Nawet jeżeli duch jest ospały, to ciało 
w tym momencie niejako „zmusza” duszę do uniżenia 
przed Bogiem.

Pierwszym elementem momentu konsekracji jest 
EPIKLEZA. Kapłan wyciąga obie dłonie nad chlebem 
i winem i prosi Ducha Świętego, aby okrył sobą te 
dary, mówiąc: „Uświęć te dary mocą Twojego Du-
cha…”

Gest włożenia rąk jest w liturgii zawsze symbolem 
Ducha Świętego. Pięknym uzasadnieniem tego gestu 
jest biblijny moment zwiastowania, kiedy to Archanioł 
Gabriel obiecuje Maryi: „Duch Święty zstąpi na ciebie 
i moc Najwyższego okryje Cię cieniem”, a wtedy Sło-
wo staje się Ciałem. Ten moment, w którym kapłan 
przywołuje Ducha Świętego nad chlebem i winem, 
powinien być również chwilą, w której każdy z uczest-

ników liturgii będzie w duszy prosił o to, aby Duch 
Święty przebóstwił jego samego, aby go uświęcił 
i uczynił zdolnym do tego, by w nim samym Słowo 
mogło stawać się ciałem.

Epikleza jest aktem zawsze skutecznym, ponieważ 
jest zawsze zgodna z wolą Bożą. W momencie kon-
sekracji Kościół wypełnia w sposób doskonały wolę 
Bożą, którą Jezus wyraził podczas Ostatniej Wiecze-
rzy. Bóg zstępuje w czasie konsekracji w konkretnym 
celu. Tym celem jest zbawienie zgromadzonego ludu, 
które dokonuje się poprzez spożywanie konsekrowa-
nego chleba. Jezus nie staje się obecny na ołtarzu tak 
po prostu, dla samego siebie. On przychodzi ze wzglę-
du na człowieka, aby dać mu życie, którego pozbawił 
się wchodząc w grzech. Dlatego słyszymy w czasie 
epiklezy: „Uświęć te dary, aby stały się DLA NAS 
Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa…”

Po epiklezie następuje ANAMNEZA. Anamneza, to 
przypomnienie wydarzeń zbawczych: „On to, w dzień 
przed swoją męką, wziął chleb…” Nie chodzi o do-
słowne przytoczenie z Biblii słów, które padły podczas 
Ostatniej Wieczerzy, ale o wierność Kościołowi: Ko-
ściołowi bowiem zostały powierzone sakramenty 
i tylko w jedności z nim są one sprawowane ważnie. 
Dlatego też do Kościoła należy władza ustalenia for-
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muł sakramentalnych, czyli słów, jakie należy wypo-
wiedzieć nad chlebem i winem, aby stały się ciałem 
i krwią Jezusa.

Anamneza nie jest też odgrywaniem sceny z Ostat-
niej Wieczerzy, ponieważ nie jest to widowisko teatral-
ne, ale uobecnienie Jezusa w Jego Ciele i Krwi. Stąd 
np. kiedy padają słowa: Wziął chleb, błogosławił, łamał 
i rozdawał uczniom…”, to w tym momencie kapłan 
owszem bierze białą hostię do rąk, ale już jej nie łamie, 
ani nie rozdaje wiernym.

Na uwagę zasługuje również w tym momencie sama 
osoba kapłana, który konsekruje chleb i wino. Zajmu-
je on bowiem w tym momencie ważną rolę we wspól-
nocie wierzących, stając się samym Chrystusem i to 
w sposób dosłowny, ponieważ jak wierzymy w Koście-
le, kiedy kapłan konsekruje, to czyni to sam Jezus 
Chrystus. Catalina Rivas, tak opisuje to w swoich 
mistycznych wizjach: „Celebrans wypowiedział słowa 
Konsekracji. Był on człowiekiem normalnego wzrostu, 
ale nagle zaczął rosnąć, napełniając się światłem, 
nadzwyczajnym światłem koloru pomiędzy bielą i zło-
tem, które go ogarnęło i stało się bardzo silne wokół 
głowy. Z tego powodu nie mogłam dostrzec rysów. 
Kiedy podniósł Hostię zobaczyłam Jego ręce. Na 
wierzchu dłoni miał jakieś znaki, z których emanowa-
ło dużo światła. To był Jezus! To On otaczał Sobą 
celebransa, otaczał z miłością jego ręce. W tym mo-
mencie Hostia zaczęła rosnąć i stała się wielka. Uka-
zała się cudowna twarz Jezusa patrzącego na swój 
lud.

To nie o kapłana chodzi czy odprawia „ładnie czy 
brzydko” – niekiedy tak mówią uczestnicy liturgii: Ale 
fajny Ksiądz, tak ładnie odprawia, cały czas jest we-
soły i uśmiechnięty”. W centrum Eucharystii zawsze 
jest Jezus, który w tym momencie Umiera na krzyżu, 
dlatego, jeżeli zbyt mocno skupimy się na formie ce-
lebracji, na sposobie zachowania Księdza, możemy 
stracić, tego, który jest tu najważniejszy.

Konsekrowana Hostia jest w rzeczywistości ciałem 
Jezusa konającym na krzyżu. Najlepsi specjaliści ze 
świata nauki, badający cuda Eucharystyczne stwier-
dzają, że jest to tkanka mięśnia sercowego w agonii, 
które posiadającego jeszcze białka. Jest to zatem 
żywe serce, które jednak umiera. Kapłan trzyma więc 
w swoim ręku konające Serce Boga! Jak rzadko to 

sobie uświadamiamy! Gdyby było inaczej, to płakali-
byśmy ze szczęścia i przejęcia, a już na pewno nie 
bylibyśmy znudzeni, rozproszeni, zaspani. Również 
wielu kapłanów nie zdaje sobie z tego sprawy i trak-
tują konsekrowaną hostię jak rzecz, którą można 
nawet bez pardonu rzucić o stół. Mistycy mówią, że 
wielu kapłanów jest w czyśćcu, bo niegodnie sprawo-
wali Eucharystię

Maryja podpowiada nam, jak powinniśmy przezy-
wać moment konsekracji. Zachęca, aby odwzajemnić 
wzrok miłości Boga, choćby to miał być wzrok Piotra, 
który wyparł się Mistrza, wzrok Barabasza, który żyje 
dlatego, że Ten umiera, ale niech to nie będzie wzrok 
Judasza, który uciekł od wzroku Jezusa (bo nie wy-
trzymał tego spojrzenia miłości). W Fatimie Anioł 
dyktuje dzieciom nawet modlitwę, którą mają odma-
wiać w tym momencie: „Boże, wierzę w Ciebie, wielbię 
Ciebie, ufam Tobie i kocham Ciebie. Proszę, przebacz 
tym, którzy nie wierzą, nie uwielbiają, nie ufają i nie 
kochają Ciebie”....Przebaczenie i Miłosierdzie... Mat-
ka Boża wzywa również, by powiedzieć Jezusowi 
o swojej miłości do Niego: „A teraz powiedz Mu, jak 
bardzo Go kochasz i złóż hołd Królowi Królów”.

W momencie konsekracji wszyscy jesteśmy porwa-
ni na Kalwarię, bo dla Boga nie ma ograniczenia 
czasu i miejsca. Jezus jest na krzyżu, z którego wy-
pływają strumienie krwi wprost do kielicha. Jezus 
modli się za Ciebie: „Ojcze przebacz im…” oraz mówi 
do Ciebie: „Pragnę” – pragnę Twojej miłości…

Zaraz po konsekracji Kościół wskazuje, że oto do-
konał się największy z cudów i najgłębsza tajemnica 
naszej wiary. wtedy cały lud wyznaje jednomyślnie 
wiarę Kościoła, który sprawując Eucharystię głosi 
śmierć Jezusa, wyznaje wiarę w Zmartwychwstanie 
oraz przygotowuje się na przyjście Jezusa na końcu 
czasów.

To wyznanie wiary Kościoła daje nam niezawodną 
nadzieje, że Eucharystia będzie sprawowana aż do 
końca czasów, czyli do powtórnego przyjścia Pana na 
ziemię. W czasach, kiedy martwimy się spadkiem 
liczby powołań możemy martwić się czy kiedyś będzie 
komu sprawować Eucharystię. Kościół, a przez niego 
Sam Bóg zapewnia nas, że nigdy nie będziemy po-
zbawieni tego największego z sakramentów. Bóg sam 
się o to zatroszczy.

TRASA PIESZEJ PIELGRZYMKI DIECEZJI ŚWIDNICKEJ  
NA JASNĄ GÓRĘ  1-8 sierpnia 2021 r.

Dzień I – Niedziela – ŚWIDNICA – RATAJNO – 25,5 km
Dzień II – Poniedziałek – RATAJNO – JEGŁOWA – 31,3 km
Dzień III – Wtorek –JEGŁOWA – GRACZE – 35,2 km
Dzień IV – Środa – GRACZE – POPIELÓW – 26,0 km
Dzień V – Czwartek – POPIELÓW – LASKOWICE – 32,0 km
Dzień VI – Piątek – LASKOWICE – ŁOMNICA – 32,0 km
Dzień VII – Sobota – ŁOMNICA – CISIE – 30,0 km
Dzień VIII – Niedziela – CISIE – JASNA GÓRA – 27,0 km
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Apostolstwo Trzeźwości 
Diecezji Świdnickiej

Niedziela, 29 sierpnia
Faryzeusze i uczeni w Piśmie, przywiązujący tak wielką wagę do mycia rąk, prawdopodobnie poczu-

liby się jak u siebie w domu wśród naszych pandemicznych obostrzeń. Oczywiście zależało im nie tyle 
na higienie, ile na czystości rytualnej, niemniej jednak ich dokładność pod tym względem budzi szacunek. 
Mimo to Jezus słusznie nazwał ich rytualne praktyki „ludzką tradycją”. Nigdzie w Piśmie Świętym Bóg 
nie nakazuje swemu ludowi tak rygorystycznej dbałości o czystość własną oraz czystość przedmiotów 
codziennego użytku. Jednak to, co na początku praktykowali kapłani, przerodziło się w rodzaj papierka 
lakmusowego dla wszystkich Izraelitów. Jeśli nie myłeś rąk w określony sposób, byłeś nieczysty. Twoja 
wiara była ułomna – a nawet, co gorsza, ty sam byłeś ułomny.

Tego typu testy mogą znacznie uprościć rzeczywistość, faryzeusze korzystali z nich jednak w niewła-
ściwy sposób. Aby ocenić, co jest czyste, a co nieczyste, powinni byli przede wszystkim skupić się na 
tym, co kryło się wewnątrz ich serc, a nie na tym, co mogło zanieczyścić ich z zewnątrz.

I Jezus im to powiedział: „To, co wychodzi z człowieka” – jego własne grzeszne skłonności – „to czyni 
człowieka nieczystym”.

Nasze zalecenia co do mycia rąk mają na celu zapobieżenie chorobie, ale to wcale nie znaczy, że nie 
możemy wpaść w tę samą pułapkę co faryzeusze. Możemy skupić się bardziej na tym, co na „zewnątrz” 
– na grzechach współczesnej mentalności i postępowaniu innych – zamiast stawić czoło grzesznym 
pożądaniom w naszych sercach. Szczerze mówiąc, konfrontacja z własnym grzechem nie jest przyjem-
na. O wiele łatwiej jest piętnować grzechy otaczających nas ludzi. Jezus przyszedł wybawić nas od 
grzechu i zawsze możemy liczyć na to, że udzieli nam łaski skutecznego uporania się z tym, co mamy 
„wewnątrz”. Proś więc dziś Pana, aby zbadał twoje serce. Proś Go, by pokazał ci, na jakie grzechy jesteś 
najbardziej podatny i aby cię z nich oczyszczał. „Jezu, oczyszczaj dziś moje serce!”

Wkrótce minie rok jak powstał Apostolat Trzeźwości 
Diecezji Świdnickiej. Warto przybliżyć jego dotychcza-
sowe działania.

20 września 2020 r. – inauguracja Apostolatu w pa-
rafii Trójcy Świętej w Boguszowie-Gorcach. Trzeźwa 
niedziela w Boguszowie-Gorcach i Lesieńcu. Podczas 
Mszy św. wierni usłyszeli świadectwa osób, które 
uwolniły się od obsesji picia alkoholu. Osób, które 
zaczęły pięknie żyć bez środków zmieniających świa-
domość.

22 września 2020 r. – rozpoczęcie działalności 
Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego przy Poradni 
Rodzinnej Diecezji Świdnickiej. Punkt ma swoją sie-
dzibę w Świdnicy, przy ul. Budowlanej 4 i jest czynny 
w każdy wtorek w godz. 17.00-19.00 (z wyjątkiem 
świąt kościelnych, państwowych oraz ferii i wakacji).

26 i 27 września 2020 r. – w Rekolekcyjnym Domu 
Chleba w Osłej k. Bolesławca, miało miejsce spotka-
nie (po raz pierwszy w historii), Apostolatów Trzeźwo-
ści diecezji legnickiej i świdnickiej. Spotkaniu prze-
wodniczył ks. Bronisław Piśnicki, Duszpasterz Trzeź-
wości Diecezji Legnickiej. Spotkanie to miało charak-

ter szkoleniowo-formacyjno-integracyjny. Uczestniczy-
ło w nim 18 wolontariuszy i wolontariuszek z aposto-
latu legnickiego i 10 ze świdnickiego. Zajęcia w formie 
warsztatowej, przeprowadził socjoterapeuta o. Paweł 
Tarnowski OFM.

8 listopada 2020 r. – w parafii katedralnej św. Sta-
nisława i św. Wacława w Świdnicy członkowie Apo-
stolatu uczestniczyli we wszystkich Mszach Świętych. 
Część z nich przekazała ustne świadectwo swojego 
zdrowienia z choroby alkoholowej. Po każdej Mszy 
Świętej rozdawano ulotki Apostolatu i rozmawiano 
z wiernymi opuszczającymi katedrę. Wydarzenie od-
było się za zgodą księdza dziekana Piotra Śliwki, 
proboszcza parafii katedralnej. Ogromnym wsparciem 
w tym przedsięwzięciu był opiekun i przyjaciel aposto-
latu ksiądz Paweł Traczykowski.

21 lutego 2021 r. – Niedziela Trzeźwościowa w pa-
rafii pw. św. Maksymiliana Maria Kolbego w Wałbrzy-
chu, ul. B. Krzywoustego 53 A (dzielnica Gaj). Wierni 
wysłuchali świadectw zdrowienia z choroby alkoholo-
wej. Po każdej Mszy Świętej rozdawano ulotki Apo-
stolatu.
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26 marca 2021 r. – członkowie Apostolatu Trzeźwo-
ści współorganizowali i wyruszyli tego dnia na Ekstre-
malną Drogę Krzyżową. Msza św. w intencji uczest-
ników EDK odbyła się w kościele pw. Świętego Miko-
łaja w Świebodzicach o godz. 20.00. Jak co roku 
odprawił ją proboszcz ksiądz Józef Siemasz. Po Mszy 
św. prawie 40 osób wyszło na Trasę czerwoną św. 
Mikołaja o długości 43 km.

18 kwietnia 2021 r. – Niedziela Trzeźwościowa 
w parafii pw. św. Mikołaja w Brzeźnicy k. Barda. Człon-
ków Apostolatu zaprosił proboszcz ksiądz Piotr Szpi-
łyk. Msze św. ze świadectwami członków DZAT odby-
ły się o godz. 7.30, 9.30 oraz 11.15. Na miejscu był 
zespół wspierający (ulotki, informacje, indywidualne 
rozmowy).

9 maja 2021 r. – Niedziela Trzeźwościowa w para-
fii pw. św. Antoniego z Padwy w Pieszycach. Trady-
cyjnie członkowie uczestniczyli w Mszach św. Podzie-
lili się z wiernymi swoimi świadectwami uwolnienia się 
od nałogu. Na miejscu był zespół wspierający (ulotki, 
informacje, indywidualne rozmowy).

13 czerwca 2021 r. – pod hasłem „Trzeźwością 
pokonywać kryzys” członkowie Apostolatu współorga-
nizowali i uczestniczyli w XXIII Międzydiecezjalnej 
Pielgrzymce Diecezji Legnickiej i Diecezji Świdnickiej 
w Intencji Trzeźwości Narodu. Celem pielgrzymów 
było Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszo-
wie. Za Jej wstawiennictwem uczestnicy modlili się 
w intencji trzeźwości naszego narodu.

27 czerwca 2021 r. Kolejna Niedziela Trzeźwościo-
wa w Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Kró-
lowej Rodzin w Wambierzycach. Msze św. ze świa-
dectwami członków DZAT: 7.30, 9.00, 11.00, 12.30 
i 18.00. Na miejscu był zespół wspierający (ulotki, 
informacje, rozmowy indywidualne).

W sobotę, 3.07.2021, rozpoczął działalność waka-
cyjny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny DZAT 
w Wambierzycach przy Sanktuarium Matki Boskiej 
Wambierzyckiej Królowej Rodzin. Wolontariusze DZAT 
pełnią dyżury w każdy wakacyjny weekend w soboty 
od godz. 10.00 i w niedziele do godz. 14.00.

Apostolat Trzeźwości zaprasza w każdą pierwszą 
sobotę miesiąca o godz. 18:00 do katedry świdnickiej 
na Msze św. w intencji osób uzależnionych od nałogów 
oraz rozwoju apostolstwa trzeźwości.

W każdy wtorek zapraszamy do parafii Zmartwych-
wstania Pańskiego w Wałbrzychu, ul. 11 listopada 9 
(dzielnica Stary Zdrój) na modlitwę różańcową w in-
tencji trzeźwości i osób uzależnionych. Początek 
o godz. 17.30.

WARTO PRZYPOMNIEĆ:
Duszpasterzem Apostolatu Trzeźwości Diecezji 

Świdnickiej jest ks. Rafał Chudy.

Do głównych zadań i celów Apostolatu należy:
– uświadamianie, że alkoholizm to choroba;
– kształtowanie w ludziach nowych obyczajów i za-

chowań, bez alkoholu;
– krzewienie w społeczeństwie postawy abstynen-

cji i wstrzemięźliwości od alkoholu;
– budowanie odpowiedniej postawy wobec osób 

uzależnionych;
– udzielanie informacji, związanych z uzależnie-

niem, bądź współuzależnieniem;
– Msze św. i pielgrzymki w intencji trzeźwości;
– pomoc w organizacji rekolekcji szkolnych i para-

fialnych;
– opieka duchowa nad uzależnionymi i współuza-

leżnionymi.
Apostolat Trzeźwości Diecezji Świdnickiej opiera 

się na wolontariacie osób świeckich, które w swoim 
życiu miały problem z uzależnieniem, niejednokrotnie 
przez długie lata i jego bolesnymi konsekwencjami dla 
nich i ich najbliższych, a dziś chcą nieść pomoc innym 
w wyjściu z ich nałogów i uzależnień.

Członkowie AT podejmują szereg innych działań na 
różnorodnych polach krzewienia trzeźwości. Działają 
w stowarzyszeniach i klubach abstynenckich. Służą 
we wspólnotach AA. Uczestniczą w wyjazdach i warsz-
tatach trzeźwościowych (Częstochowa, Licheń, Krze-
szowice i inne).

KONTAKT:
Apostolat – tel. 602 138 815
Ks. Rafał 600 310 251, Andrzej 600 440 974, Rysiek 

535 145 615, Przemek 600 829 727
Przyjdź! Czekamy! Służymy!
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NIEDZIELA 1.08.2021 r. 18 Niedziela Zwykła
730 + Maria GÓRNIAK (1 greg.)
900 + Zuzanna SOBIECKA
1030 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i zdrowie 
dla Haliny STELMACH
1200 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 
na dalsze lata życia dla Jadwigi i Henryka WOZOWCZYK 
z okazji 50 r. ślubu
1800 + Helena URBANIAK (1 greg.)
PONIEDZIAŁEK 2.08.2021 r.
700 + Maria GÓRNIAK (2 greg.)
900 O ulgę w cierpieniu i wypełnienie się woli Bożej 
w życiu Wiktorii
1800 + Helena URBANIAK (2 greg.)
WtoREK 3.08.2021 r.
700 + Maria GÓRNIAK (3 greg.)
900 O ulgę w cierpieniu i łaskę zdrowia dla Józefa (m) 
i Czesława (m)
1800 + Helena URBANIAK (3 greg.)
ŚRODA 4.08.2021 r. św. Jana Marii Vianneya
700 + Maria GÓRNIAK (4 greg.)
900 + Bronisława SOROKA (9 r. śmierci)
1800 + Helena URBANIAK (4 greg.)
CZWARtEK 5.08.2021 r.
700 + Helena URBANIAK (5 greg.)
900 + Maria GÓRNIAK (5 greg.)
1800 + Ks. prob. Kan. Władysław LOREK (37 r. śm.) 
– intencja od Róż Różańcowych
PIĄTEK 6.08.2021 r. Przemienienie Pańskie
700 + Helena URBANIAK (6 greg.)
900 + Maria GÓRNIAK (6 greg.)
1800 + Helena PIĄTEK, ++ z rodziny PIĄTEK, 
SZCZUCKICH, ZGÓDKA
SOBOTA 7.08.2021 r.
700 + Helena URBANIAK (7 greg.)
900 Wynagradzająca za wszystkie grzechy i zniewagi 
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
1800 1) + Maria GÓRNIAK (7 greg.)
2) + Olga CICHUTA (9 r. śmierci), + Stanisław (m), 
++ z rodz. KOZIÓW i CICHUTÓW
NIEDZIELA 8.08.2021 r. 19 Niedziela Zwykła
730 + Maria GÓRNIAK (8 greg.)
900 ++ Zofia, Eugeniusz KUDŹ, ++ Zofia, Zygmunt 
MARUD
1030 ++ rodzice: Karolina, Klemens JANECZEK, ++ Anna, 
Józefa (k), Irena, ++ z rodziny
1200 ++ Janina, Roman STAMBORSCY
1800 1) + Helena URBANIAK (8 greg.)
2) + Antoni NARONOWICZ, ++ z rodz. NARONOWICZ, 
EWIRKO, DOPORT, MIŚ
PONIEDZIAŁEK 9.08.2021 r. św. Teresy Benedykty 
od Krzyża
700 + Maria GÓRNIAK (9 greg.)

900 O łaskę i pomoc Bożą w wyjściu z trudnej sytuacji 
materialnej dla rodziny GRZYB
1800 + Helena URBANIAK (9 greg.)
WTOREK 10.08.2021 r. św. Wawrzyńca
700 + Maria GÓRNIAK (10 greg.)
900 + Marek ABELUNAS (od uczest. pogrzebu)
1800 + Helena URBANIAK (10 greg.)
ŚRODA 11.08.2021 r. św. Klary
700 + Maria GÓRNIAK (11 greg.)
900 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 
Nieustającej Pomocy i światło Ducha Świętego dla 
Marcina
1800 1) + Anna CZUBAK (1 rocz. śmierci)
2) + Helena URBANIAK (10 greg.)
CZWARtEK 12.08.2021 r.
700 + Helena URBANIAK (12 greg.)
900 + Maria GÓRNIAK (12 greg.)
1800 ++ Ludmiła, Aleksander GOCZKOWSCY, + Daniel 
SOKOŁOWSKI, ++ z rodz. GOCZKOWSKICH, 
GROCHOWICZÓW i SOKOŁOWSKICH
PIĄTEK 13.08.2021 r.
700 + Helena URBANIAK (13 greg.)
900 + Józef SERWIN
1800 1) INTENCJE FATIMSKIE
2) + Maria GÓRNIAK (13 greg.)
SOBOTA 14.08.2021 r. św. Maksymiliana Marii Kolbego
700 + Helena URBANIAK (14 greg.)
900 + Maria MAŁOWSKA (1 rocz. śmierci)
1800 1) + Ludwik PASIERBEK (34 rocz. śmierci)
2) + Maria GÓRNIAK (14 greg.)
NIEDZIELA 15.08.2021 r. Wniebowzięcie NMP
730 + Helena URBANIAK (15 greg.)
900 + Marianna MARSZAŁEK (2 rocz. śmierci), + Tadeusz 
MARSZAŁEK (22 rocz. śmierci)
1030 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne łaski 
dla Marii TALARSKIEJ i całej rodziny
1200 ++ z rodz. FAŚCISZEWSKICH, ++ Jan, Maria, Józefa 
(k), Anna, Helena, Stanisław (m), Antoni, Maria, 
Stanisława (k)
1800 1) ++ Kazimierz (1 rocz. śmierci), Andrzej (3 rocz. śmierci) 
PIJAROWSCY
2) + Maria GÓRNIAK (15 greg.)
PONIEDZIAŁEK 16.08.2021 r.
700 + Władysław DUBIELECKI (od uczestników pogrzebu)
900 + Helena URBANIAK (16 greg.)
1800 1) Za dusze w czyśćcu cierpiące
2) + Maria GÓRNIAK (16 greg.)
WTOREK 17.08.2021 r. św. Jacka
700 + Maria GÓRNIAK (17 greg.)
900 + Helena URBANIAK (17 greg.)
1800 + Bożena KOWALEC
ŚRODA 18.08.2021 r.
700 + Maria GÓRNIAK (18 greg.)

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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900 + Helena URBANIAK (18 greg.)
1800 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej dla Zosi ŚLUSARCZYK z okazji 
urodzin
CZWARtEK 19.08.2021 r.
700 + Maria GÓRNIAK (19 greg.)
900 + Helena URBANIAK (19 greg.)
1800 ++ rodzice: Czesław (30 rocz. śmierci), Zofia (6 rocz. 
śmierci) ŚLUSARCZYK, + siostra Halina (7 rocz. śmierci), 
++ z rodz. ŚLUSARCZYK
PIĄTEK 20.08.2021 r. św. Bernarda
700 + Maria GÓRNIAK (20 greg.)
900 + Stefan GULAK (37 rocz. śmierci)
1800 1) + Helena URBANIAK (20 greg.)
2) ++ Andrzej, Wacław, Katarzyna, Jadwiga JAROŃSCY, 
++ Stefania, Jan, Aleksander, Mieczysława (k), Stanisław 
DZIDUCH, + Katarzyna WOLF
SOBOTA 21.08.2021 r. św. Piusa X
700 Za dusze czyśćcowe
900 + Maria GÓRNIAK (21 greg.)
1800 1) + Helena URBANIAK (21 greg.)
2) ++ Maria, Józef MACIEJEWSCY
NIEDZIELA 22.08.2021 r. 22 Niedziela Zwykła
730 + Helena URBANIAK (22 greg.)
900 ++ z rodz. DYDUCH: Jan, Franciszka (k), Jakub, 
Edmund
1030 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski 
dla Radosława z okazji 20 rocz. urodzin
1200 Dziękczynna w intencji Klary (2 rocz. urodzin) oraz 
Norberta i Katarzyny (5 rocz. ślubu) z prośbą o potrzebne 
łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże
1800 + Maria GÓRNIAK (22 greg.)
PONIEDZIAŁEK 23.08.2021 r.
700 + Maria GÓRNIAK (23 greg.)
900 + Janina GUCWA (od uczestników pogrzebu)
1800 + Helena URBANIAK (23 greg.)
WTOREK 24.08.2021 r. św. Bartłomieja Apostoła
700 + Maria GÓRNIAK (24 greg.)
900 ++ Stefania (k), Piotr, Stanisław, Roman NIDERLA 
(w rocz. śmierci)

1800 1) + Helena URBANIAK (24 greg.)
2) ++ Anna, Adam KRZYSTEK
ŚRODA 25.08.2021 r.
700 + Katarzyna DYJAK (od uczest. pogrzebu)
900 + Maria GÓRNIAK (25 greg.)
1800 + Helena URBANIAK (25 greg.)
CZWARTEK 26.08.2021 r. NMP Częstochowskiej
700 + Stanisław (m) GAMZA (od uczest. pogrzebu)
900 + Helena URBANIAK (26 greg.)
1800 + Maria GÓRNIAK (26 greg.)
PIĄTEK 27.08.2021 r. św. Moniki
700 + Maria GÓRNIAK (27 greg.)
900 + Helena URBANIAK (27 greg.)
1800 O zdrowie, błogosławieństwo Boże, dary Ducha 
Świętego dla Urszuli i jej rodziny (intencja od Katarzyny 
i Danuty)
SOBOTA 28.08.2021 r. św. Augustyna
700 + Helena URBANIAK (28 greg.)
900 + Maria GÓRNIAK (28 greg.)
1800 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary 
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla Mirosławy (k) 
i Waldemara SZYMAŃSKICH
NIEDZIELA 29.08.2021 r. 22 Niedziela Zwykła
730 + Helena URBANIAK (29 greg.)
900 ++ Krystyna, Edward STUS
1030 + Maria GÓRNIAK (29 greg.)
1200 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Świętej Rodziny dla Agnieszki, Wiesława, Pauliny 
i Michała
1800 1) + Władysław KOŚCIELSKI, ++ z rodziny, + Michał 
PŁAZIAK
2) + Aleksandra TYMOCZKO (20 rocz. śmierci)
PONIEDZIAŁEK 30.08.2021 r.
700 + Maria GÓRNIAK (30 greg.)
900

1800 + Helena URBANIAK (30 greg.)
WtoREK 31.08.2021 r.
700 + Paweł KOCIK (1 greg.)
900

1800 + Klara SAJPEL

ANANASOWIEC Z WIŚNIAMI
Michałowa poleca

SKŁADNIKI:
1 puszka ananasów (ok. 400 g) 
+ 3 łyżki zalewy z ananasów,
150 g biszkoptów,
4 jaja,
2 łyżeczki proszku do piecze-
nia,
5 łyżek mąki,
4 łyżki cukru,
ok. 100 g drylowanych wiśni 
ze słoika,
masło do natłuszczenia formy

WYKONANIE:
1. Ananasy osączyć z zalewy i pokroić w kawałki. Biszkopty pokruszyć.
2. Piekarnik rozgrzać do temp. 200 stopni. Tortownicę o śr,24 cm wyłożyć 
papierem do pieczenia, Spód posmarować odrobiną masła, ułożyć równo 
biszkopty i docisnąć. Następnie ułożyć ananasy i wiśnie.
3. Jaja zmiksować z cukrem na puszystą masę. Wsypać przesianą mąkę 
z proszkiem do pieczenia, wlać zalewę z ananasa i dokładnie wymieszać 
do połączenia składników. Tak przygotowane ciasto wyłożyć ostrożnie na 
owoce.
4. Tortownicę włożyć do piekarnika i piec ok. 30 min. upieczone ciasto 
wystudzić. Podawać udekorowane wiśniową frużeliną.

Smacznego!
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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

Wikariusz: ks. Grzegorz Banda

Rezydent: ks. Jan Putyra

www.swmikolajswiebodzice.pl

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Małżeństwo zawarli:
Patryk Krzywania i Justyna 
Maria Wojtowicz, 10 lipca 
2021 r.

Sakrament Chrztu św. 
przyjęli:

Emilia Paszula, 25.07.2021 r.
Nikolas Jacek Kiriakidis, 31.07.2021 r.
Mia Markowicz Kiriakidu, 31.07.2021 r.

+ Marek Abelunas, 
zm. 4.07.2021 r., 
przeżył 63 lata

+ Katarzyna Joanna Dyjak, zm.7.07.2021 r., 
przeżyła 46 lat

+ Stanisław Gamza, zm. 10.07.2021 r., 
przeżył 83 lata


