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Grota Matki Bożej Niepokalanej
– ulica Patronacka

Grotę Matki Bożej Niepokalanej
poświęcił dziekan dekanatu Świebodzice. Proboszcz naszej parafii
ks. Józef Siemasz w dniu 25 lipca
2021 r. po odprawieniu Mszy św.
w intencji ofiarodawców o godz.
18.00, następnie po Mszy św. przejście na ul. Patronacką i jej uroczyste poświęcenie. W przejściu do
groty księdzu dziekanowi towarzyszył ks. Jan Putyra rezydent naszej
parafii, oraz wierni przybyli na Mszę
św. i na poświęcenie Groty Matki
Bożej Niepokalanej. Przy Grocie

w czasie poświęcenia śpiewano
pieśni Maryjne i odmówiono Litanię
Loretańską. W latach 1980-1982
w kryzysie mieszkaniowym powstała Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa która otrzymała teren do
wybudowania własnymi siłami
domy wielorodzinne. Był to teren
po byłym przedszkolu, które prowadziły siostry zakonne, a przy Grocie
(kaplicy) modliły się i odprawiały
majówki. Następnie przedszkole
przejęła oświata, gdzie dalej władza
cywilna je prowadziła. (cd. na str. 3)

XVIII Piesza Pielgrzymka
Świdnicka na Jasną Górę

W niedzielę 1 sierpnia wszyscy pielgrzymi o godzinie 8:30 spotkali się w katedrze świdnickiej na Mszy
świętej sprawowanej przez bp. Adama Bałabucha.
Ksiądz biskup mówił o motywach pielgrzymowania,
którymi powinny być życie w prawdzie oraz oczyszczenie swoich motywów szukania i chodzenia za
Jezusem. Po Eucharystii wszyscy ruszyli na szlak
pielgrzymkowy – w tym roku z małymi zmianami.
Zmiany te dotyczyły trasy. Pogoda w pierwszym dniu
nie była zachęcająca – deszcz, chłód i brak słońca
robiły swoje, jednak jak podkreślał przewodnik grupy
5 – ks. Krzysztof Papierz – im trudniejsze warunki,
tym większa łaska od Boga. Atmosfera w naszej grupie była bardzo radosna i rodzinna (w końcu na pielgrzymce wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną).
Codzienne poranne Msze święte umacniały nas na

duszy, grupa muzycznych zawsze dbała o to, żeby
repertuar był znany i dopasowany tak, aby każdy mógł
się włączyć w modlitwę poprzez śpiew. Konferencje
wygłaszane przez księży z różnych grup pomagały
nam lepiej zrozumieć Boga, a strefy ciszy pozwalały
nam na to, aby móc z Nim porozmawiać, poprosić
o radę, pomoc, czy po prostu najzwyczajniej się pomodlić. Wieczorne apele przygotowywane przez poszczególne grupy również miały za zadanie przybliżyć
nas do Boga, aczkolwiek były one bardziej poświęcone Jego Matce – Maryi, do której tronu zmierzaliśmy.
Choć w tym roku zmieniła się liczba pielgrzymów, nie
zmieniło się podejście mieszkańców, którzy z życzliwością i otwartością podejmowali pątników w swoich
miejscowościach, na trasie, postojach czy miejscach
noclegowych. Kiedy idzie pielgrzymka (cd. na str. 2)
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w wielu miejscowościach jest święto.
Mieszkańcy wzruszają się, wychodzą z pozdrowieniami, starają się jak najlepiej ugościć, nakarmić czy
napoić pielgrzymów. Tak było w Jaźwinie czy Ratajnie,
gdzie był pierwszy nocleg, jeszcze na terenie naszej
diecezji. Kolejne bazy były w Jegłowej, Graczach,
Popielowie, Laskowicach, Łomnicy i Cisiach. Nie możemy zapomnieć o księżach, którzy przyjechali do
pielgrzymów z poczęstunkiem, wśród nich był ks.
Józef Siemasz. Oczywiście na trasie nie mogło zabraknąć popularnej belgijki, którą z uśmiechem na
ustach tańczyli pielgrzymi grupy 5. Wracając jeszcze
do apeli – niezapomniany był ostatni grupowy, kiedy
to każda grupa miała go w swoim własnym gronie. Tak
więc na naszym zaczęło się od posilenia pątników
pizzą, następnie pielgrzymi odtańczyli poloneza i belgijkę, a później zagrali w kalambury z hasłami religijnymi z całego Pisma Świętego. Po grze nadszedł czas
na odśpiewanie apelu i podziękowania. Kiedy słońce
zachodziło przyszła chwila „chrztu” pierwszych pielgrzymów. Przygotowano miski z wodą… Dziewczyny
oszczędzono i polano im tylko głowy, za to panowie
(cd. ze str. 1)
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byli cali przemoczeni. W ostatnim dniu Pieszej Pielgrzymki Świdnickiej padał deszcz, na szczęście w połowie trasy ustał i wszyscy mogli wyschnąć i wejść do
Częstochowy w słońcu. Na Jasnej Górze tradycyjnie
pielgrzymi zatańczyli belgijkę i weszli grupami na Wały
Jasnogórskie. Grupy przedstawił ks. Krzysztof Iwaniszyn. Po prezentacji pielgrzymi udali się do Kaplicy
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Cudownego Obrazu by oddać się Maryi, a następnie
uczestniczyli we wspólnej Mszy św. Po Eucharystii
sprawowanej przez bp. Marka Mendyka nadszedł
najsmutniejszy czas dla pielgrzymów – czas pożegnania. Jednak wierzymy, że za rok znowu się spotkamy
i będziemy razem pielgrzymować do Tronu Matki
Bożej.
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Grota Matki Bożej Niepokalanej
Na terenie gdzie stoją teraz budynki był
ogród i sad oraz mury Groty (kapliczki) bez wizerunku
czy figury Matki Bożej. Przy niwelowaniu terenu pod
budowę oraz kopaniu fundamentów, postanowiono
nie burzyć murów Groty, ponieważ nie kolidowały
z budową. Po wybudowaniu domów, Grota została
zapomniana i przez ponad 30 lat stała bez odnowienia.
19.05.2021 r. powstał Komitet Odbudowy Kapliczki,
który zebrał datki na odbudowę i zakupił figurę Matki

(cd. ze str. 1)

Bożej Niepokalanej oraz zorganizował jej odnowienie,
Komitet Odbudowy Kapliczki dziękuje wszystkim darczyńcom za wsparcie oraz kapłanom naszej parafii za
uroczyste poświęcenie Groty (kapliczki) oraz błogosławieństwo.
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WAKACYJNY WYPOCZYNEK

W dniach od 16 do 21 sierpnia 2021 r. – jedenastu
wychowanków Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci
w Świebodzicach wraz z opiekunkami przebywali
w Pobierowie nad morzem na wakacyjnym projekcie
harcerskim. Program obozu był bardzo ciekawy i wy-

pełniony po brzegi – tak jak woda w morzu Bałtyckim.
Pogoda była słoneczna ale też i czasem bardzo
wietrzna. Apetyt chłopcom dopisywał, humor również
(chociaż czasem dzień był za krótki, a noc jeszcze
krótsza – śmiali się chłopcy).

Śladami Prymasa Tysiąclecia

Przed paru laty wzięłam udział
w pielgrzymce śladami Prymasa
Tysiąclecia zorganizowanej przez
Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich, która pozwoliła mi zbliżyć
się nieco do tego Sługi Bożego.
Przypominam sobie te parę miejsc
i tamte przeżycia w przededniu jego
beatyfikacji.
ZUZELA
Pierwszym miejscem postoju
była Zuzela nad Bugiem, niewielka
wieś na pograniczu Mazowsza
i Podlasia, gdzie 3 sierpnia 1901
roku przyszedł na świat przyszły
Prymas Polski. Tu spędził pierwsze
dziewięć lat swojego życia i tu od-

bierał pierwsze lekcje wiary i patriotyzmu. Codziennie całą rodziną
klękali do wspólnej wieczornej
modlitwy pod obrazem „Białej
i Czarnej Pani” – Matki Boskiej
Częstochowskiej i Ostrobramskiej.
Tutaj także pomagał przy budowie
nowego kościoła parafialnego, którą nadzorował jego ojciec Stanisław
Wyszyński. Niespełna 8-letni Stefek pomagał nosić cegły z zacumowanych na Bugu „berlinów” (łodzi
transportowych). „Dźwiganie ich
było pierwszym moim przyczynkiem do budowy kościoła, najpierw
materialnego, później duchowego”
– wspominał po latach. W Zuzeli
też uczestniczył w nocnych wypra-

wach ojca i jego przyjaciół do lasu,
gdzie razem stawiali krzyże przy
drogach i na kopcach, czyli mogiłach po-wstańców styczniowych.
ANDRZEJEWO
Kolejny etap pielgrzymki to oddalone o 20 kilometrów Andrzejewo, gdzie rodzina Wyszyńskich
przeniosła się w 1910 roku. Tam
ostatniego dnia października tegoż
roku, w wyniku komplikacji po porodzie, zmarła w wieku 33 lat mama
Stefka, a po miesiącu nowo narodzona siostra Zosia; obie zostały
pochowane na cmentarzu parafialnym. „Moja matka umierała prawie
miesiąc” – wspominał. „My dzieci,
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siedząc w szkole z lękiem nasłuchiwaliśmy, czy nie biją dzwony kościelne. Byłby to znak, że matka już
nie żyje. Kiedyś po powrocie ze
szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej
łóżku, a matka zwróciła się do mnie
słowami: «Stefan, ubieraj się».
Ponieważ był koniec października,
zrozumiałem, że mam gdzieś iść.
Włożyłem palto. Spojrzała na mnie
i powiedziała: «Ubieraj się, ale nie
tak, inaczej się ubieraj, odświętnie»„. Był to symboliczny gest,
którym matka chciała przeznaczyć
Stefka do służby kapłańskiej. Wtedy jeszcze o takiej drodze nie
myślał, ale po tym traumatycznym
doświadczeniu, jakim była śmierć
matki i siostry, zaczął częściej zwracać się do Matki Niebieskiej, „Tej,
która nie umiera”.

Stefan Wyszyński bardzo czcił
Matkę Bożą w tym Jej wizerunku
i odwiedzał gietrzwałdzkie sanktuarium wiele razy.

STOCZEK KLASZTORNY
I wreszcie Stoczek Klasztorny
zwany też Warmińskim, gdzie ks.
kardynał spędził chyba najcięższe
12 miesięcy swojego życia
(12.10.1953 -6.10.1954). W miarę
zbliżania się do klasztoru droga
staje się coraz węższa i bardziej
kręta. Bujna zieleń miejscami nie
przepuszcza promieni słonecznych. Jest pięknie, tajemniczo,
czasami wręcz bajkowo. Przychodzi refleksja... Wtedy, w październiku 1953 roku, wcale tak nie było.
Było ciemno, zimno, okna samochodu pomazane były błotem, żeby
zmniejszyć widoczność. I męcząca
niewiedza, dokąd teraz droga proŁOMŻA
Następnie zawitaliśmy do Łomży, wadzi. „Czuję się tak bardzo «rzegdzie w czasie I wojny światowej czą», że o nic nie pytam” – na-pisał
Stefan Wyszyński uczęszczał przez Stefan Wyszyński następnego dnia
dwa lata do gimnazjum. Ukończył w „Zapiskach więziennych”. „Pa
je w 1917 roku. W trakcie nauki nowie w ceracie” nie są skorzy
mieszkał w internacie, którego wy- do r ozmowy ani żadnych wyjachowawca wymagał, aby uczniowie śnień.
My zajeżdżamy przed budynek
często bywali w katedrze. Szczególnie w Adwencie budził wycho- pięknie otynkowany, na ganku kwit-wanków wcześniej, żeby przed ną pelargonie, w dali widać wspaszkolą zdążyli na roraty. To właśnie niały ogród. Na spotkanie wychodzi
wtedy krystalizowała się decyzja ksiądz proboszcz. Wtedy, w 1953
młodego Stefana co do dalszych roku, Prymas zanotował: „Zajeżjego losów. „W katedrze ŚWIĘTA dżamy przed jasno oświetloną
LIPKA I GIETRZWAŁD Kolejne dwa bramę obitą świeżymi deskami (...).
miejsca pielgrzymowania to: Świę- Podwórze w ciemnościach robi na
ta Lipka, gdzie 11 sierpnia 1968 mnie wrażenie więzienne”. Następroku kardynał Stefan Wyszyński nego dnia tak to widział: „Jest to
dokonał aktu koronacji obrazu Mat- duży dom, stary budynek poklaszki Bożej Świętolipskiej i wygłosił torny, świeżo opuszczony przez
kazanie w trakcie uroczystej sumy, nieznanych nam mieszkańców. (...)
którą odprawiał kardynał Karol Pokoje noszą ślady świeżej roboty,
Wojtyła, Gietrzwałd. Tu 10 września bardzo tandetnej. Pod domem śla1967 roku, w 90-lecie objawień, dy wylanej farby, rozrzucone pędzwraz z kardynałem Wojtyłą ukoro- le, śmieci powrzucane do sadzawnował koronami papieskimi cudow- ki podokiennej. Na murach zabytny obraz Matki Bożej Gietrzwałdz- kowego domu znać, że śmiecie
kiej, zatwierdzając jednocześnie były wyrzucane oknami. Znajdujekult tych objawień. Gietrzwałd to my fragmenty sprzętu liturgicznego:
miejsce jedynych objawień Maryj- połamane lichtarze, rozbite kropielnych w Polsce, które zostały oficjal- nice, jakieś resztki krzyżyków i finie uznane przez Kościół. Prymas gurek Matki Bożej”.

Nasze pokoje na drugim piętrze
domu klasztornego są schludne,
widne, pachnące czystością i świeżą pościelą. Zupełnie inaczej
mieszkał tu ks. Prymas. Wtedy
warunki uwięzienia były bardzo
ciężkie. Klasztor był zniszczony,
woda spływała po ścianach na
kamienne posadzki. W pomieszczeniach przydzielonych ks. Stefanowi były wprawdzie piece, ale
bardziej dymiły niż grzały. Trzeba
było palić dwa razy dziennie, a i tak
ściany zamieniały się w lodowe
tafle. „Od dnia przyjazdu do Stoczka do końca pobytu ani w dzień, ani
w nocy nie rozgrzałem stóp” –
wspominał.
Obok klasztoru znajduje się
wspaniale zrewaloryzowany zabytkowy ogród w stylu barokowym,
rozległy i przytulny, ozdobne krzewy i kwiaty dodają mu uroku, ławki
ustawione w zaciszu drzew i rozrośniętych krzewów zachęcają by
usiąść i zadumać się nad swoim
życiem. Ale w 1953 roku, kiedy
oglądał go Prymas wraz z przydzielonymi mu „towarzyszami doli”,
czyli ks. Stefanem Skorodeckim
i siostrą Marią Leonią Graczyk, nie
był to widok budujący: „Wiele drzew
wyciętych. Drzewa stojące przy
wysokim parkanie, niemal wszystkie są okręcone drutem kolczastym
do wysokości parkanu (...). Wszędzie pełno zaniedbań i śmieci (...).
Cały parkan jest otoczony od zewnątrz latarniami; festony drutów,
kabli i przewodników zwisają zewsząd”.
Prymas przeżył tam cały rok, co
nie pozostało bez wpływu na jego
zdrowie: „W takich warunkach zacząłem odczuwać różne dolegliwości. Nóg nie mogłem rozgrzać nawet w środku nocy. Ręce mi popuchły. Podobnie oczy mi zapuchły.
Odczuwałem wielki ból w okolicy
nerek i w całej jamie brzusznej.
Każdego dnia przechodziłem bóle
głowy (...), a leki dołączone do paczek zostały skonfiskowane (...).
Nasi nadzorcy nie posiadali nic,
zazwyczaj trwało kilka dni, zanim
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nam dostarczono jaki proszek od
bólu głowy”.
Po roku zastępca komendanta
po rutynowej wizycie w izbie Prymasa zakomunikował mu: „Ponieważ klimat tutejszy i stan domu nie
służy księdzu, dlatego Rząd postanowił zmienić warunki klimatyczne.
Należy w ciągu dnia dzisiejszego
zebrać swoje rzeczy, a jutro o godz.
10.00 rano wyjedziemy samolotem
na nowe miejsce pobytu. Jest to
bardzo daleko, na drugim krańcu
Polski”.
Rzeczy do pakowania było niewiele, jeszcze tylko ostatnia przechadzka. „W czasie dłuższego
spaceru żegnaliśmy nasz ogród
i obliczaliśmy nasze pro i contra
w Stoczku. Nacierpieliśmy się tutaj
wskutek ciężkiej zimy, wilgotnego
domu, stęchlizny całego parteru,
która docierała na górę, uporczywych wiatrów od morza, które
trwały kilka miesięcy letnich, niemal
bez przerwy, zimnicy i lichych pieców dymiących potwornie: obydwaj
byliśmy w stanie pół chorobowym
cały rok. Siostra nabawiła się chronicznego kataru, ksiądz ischiasu,

a ja reumatyzmu nóg... To była
strona sanitarno-zdrowotna naszego pobytu w Stoczku. Strona duchowa przedstawiała się znacznie
lepiej. Nasza kapliczka żyła. Pan
Jezus mieszkał w futerale na kielich. Mszę świętą odprawialiśmy
bez portatylu. Rozśpiewaliśmy się.
Okres Bożego Narodzenia spędziliśmy na kolędach, które w święta
zajmowały nam kilka godzin wieczornych. Odprawialiśmy dość
często Msze święte śpiewane.
Krzepiliśmy ducha swego nowennami (...). Słowem, żyliśmy w ciągłej modlitwie, która pokonywała
wszystkie nasze bóle, smutki i zawody” – zapisał ten niezwykły człowiek i kapłan ze wszech miar
godny naśladowania i wyniesienia
na ołtarze.
Ponieważ „Ojczyznę kochał bardziej niż własne serce”, wtedy,
w Stoczku, zrozumiał znaczenie
Matki Najświętszej w Kościele polskim jako siły jednoczącej, w imię
której można poruszyć Polaków
i zmobilizować do każdej wielkiej
i słusznej sprawy. To tam, w stoczkowym więzieniu, po trzytygodnio-
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wych rekolekcjach, 8 grudnia 1953
roku, w uroczystość Niepokalanego
Poczęcia NMP, ks. kardynał dokonał osobistego oddania się w macierzyńską niewolę Matce Najświętszej. Tam, i w późniejszych miejscach uwięzienia, Prudniku i Komańczy, obmyślał swój największy,
trwający lat dziesięć program
duszpasterski: Wielką Nowennę
i obchody millenium Chrztu Polski.
„Królestwo Boże to miłość, życzliwość i dobroć” – pisał, i na tym jest
oparty Dekalog Społecznej Krucjaty Miłości, którą ogłosił w liście
pasterskim na Wielki Post w 1967
roku.
Jego też kochali, za Jego trumną
szła cała Polska i cała Polska modliła się o beatyfikację. Życie tego
prawego człowieka, pokornego
kapłana, biskupa i kardynała zatroskanego o powierzony mu lud,
rozważnego męża stanu, Prymasa
Tysiąclecia oparte było na fundamencie wiary, na zawierzeniu
wszystkiego Bogu przez Maryję. To
było życie nieustannej modlitwy
i pracy.

EUCHARYSTIA – CUD NAD CUDAMI

MODLITWA EUCHARYSTYCZNA

Modlitwa Eucharystyczna, to szczyt i ośrodek całej
Eucharystii. Jest to modlitwa UWIELBIENIA I UŚWIĘCENIA: Uwielbienie Boga za wielkie rzeczy, których
dokonuje w historii zbawienia oraz za uświęcanie ludu
przez Ducha Świętego. Jest to więc szczególny moment, w którym można Bogu złożyć własne dziękczynienie: dostrzec w swoim życiu dobroczynne działanie
Stwórcy i uwielbić Go za to. Uwielbienie zawsze jest
darem Ducha Świętego, dlatego uwielbiając Boga,
człowiek w szczególny sposób otwiera się na działanie
Trzeciej Osoby Boskiej.
Tekst Modlitwy Eucharystycznej ma wyraźny charakter trynitarny – kierowany jest przez Jezusa do Ojca
w Duchu Świętym. Ponieważ, jak poucza nas Pismo
W tej części Mszy Świętej mają miejsce konkretne
Święte, nie mamy innego Pośrednika jak Jezus, dlatego zawsze do Boga modlimy się przez Jezusa, nie modlitwy wstawiennicze:
Pierwsza z nich, to druga epikleza (prosimy, aby
pomijając przy tym ich osobowej relacji, jaką jest Duch
Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących
Święty.
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ciało i krew Chrystusa). Celem Eucharystii nie jest
konsekracja sama w sobie, ale budowanie Kościoła
(bez Eucharystii i wspólnotowego w niej uczestniczenia, bez Komunii nie zbudujemy Kościoła), a tym,
który buduje Kościół jest Duch Święty, dlatego o Niego najpierw prosi wspólnota wierzących. Duch Święty jest działaniem Bożym w nas – on gromadzi, on
uzdrawia, on przemienia.
Po tej prośbie następuje modlitwa za wszystkie
stany Kościoła: za wszystkich wierzących, a nawet za
niewierzących i wrogów Kościoła, bo Chrystus umarł
za WSZYSTKICH.
Wreszcie Kościół w modlitwie wspomnienie zmarłych, ponieważ wszystkie dusze czyśćcowe tworzą
razem ze świętymi i nami, którzy pozostajemy jeszcze
na ziemi jeden Kościół.
Na końcu wspomina się świętych. Jest to prośba
o dołączenie do ich grona. Eucharystia bowiem ma
nas doprowadzić do nieba, dlatego tak bardzo jej

potrzebujemy. Wspominając świętych również prosimy
o ich wstawiennictwo i uświadamiamy sobie jak powinno wyglądać nasze życie. Dlatego możemy powiedzieć, że Eucharystia powinna kształtować życie
chrześcijanina.
Ostatnim i szczytowym elementem Modlitwy Eucharystycznej jest DOKSOLOGIA, czyli uwielbienie
Trójjedynego Boga. To jest moment, w którym Bóg ma
przyjąć naszą ofiarę, tzn. nie tylko konsekrowany chleb
i wino, ale również nas samych, którzy pragniemy się
Mu ofiarować w miłości.
Uwielbienie, które wypowiada Kościół ustami kapłanów, ma również troisty charakter: PRZEZ CHRYSTUSA – bo to dzięki niemu możemy Boga uwielbiać
i uczestniczyć w Eucharystii; Z CHRYSTUSEM – bo
tylko w łączności z Nim możemy się Bogu podobać;
W CHRYSTUSIE – ponieważ jesteśmy włączeni
w Chrystusa jako członki Jego Mistycznego Ciała
i w Nim ofiarowani Ojcu.

Michałowa poleca

KREM Z PIECZONEJ PAPRYKI I MORELI

SKŁADNIKI (6 porcji):
5 czerwonych papryk,
1 cebula, 2 ząbki czosnku,
olej, 2 puszki krojonych
pomidorów, 0,5 litra
bulionu warzywnego,
1 łyżeczka tymianku,
1 łyżeczka słodkiej,
mielonej papryki, 8 moreli,
sól, pieprz, listki bazylii
do dekoracji, grzanki
do podania

WYKONANIE:
1. Papryki myjemy, przekrawamy na pół, usuwamy gniazda nasienne
i układamy na blaszce wyłożonej pergaminem. Wstawiamy do piekarnika
rozgrzanego do 220 stopni i pieczemy 15-20 minut z funkcją grilla. Wyjmujemy, studzimy, obieramy ze skórki. Miąższ kroimy w kostkę.
2. Cebulę obieramy i kroimy w drobną kostkę. Czosnek obieramy i siekamy. W garnku rozgrzewamy olej, szklimy cebulę z czosnkiem. Dodajemy
pomidory i chwilę smażymy. Wkładamy paprykę i wlewamy bulion. Dodajemy suszony tymianek, mieloną paprykę i przekrojone na pół, pozbawione pestek morele (dwie odkładamy). Gotujemy ok. 10 minut, miksujemy
na krem. Doprawiamy solą i pieprzem. Dekorujemy pokrojonymi, pozostawionymi morelami i listkami bazylii. Podajemy z grzankami.

PAPRYKI Z SOCZEWICĄ I SEREM FETA

SKŁADNIKI (5 porcji):
1 cebula, 1 łyżka masła
klarowanego, pół młodej
cukinii, 2 ząbki czosnku,
100 g pokrojonych pomidorów z puszki, 1 łyżeczka ziół
prowansalskich, sól, pieprz,
100 g ugotowanej soczewicy,
100 g sera feta, 1 łyżka
posiekanej kolendry,
5 długich, słodkich papryk,
3 gałązki pomidorów
koktajlowych

WYKONANIE:
1. Cebulę obieramy, kroimy w kostkę i podsmażamy na rozgrzanym maśle. Dodajemy pokrojoną w drobną kosteczkę cukinię oraz przeciśnięty
przez praskę czosnek i smażymy 2-3 minuty. Wkładamy pomidory z puszki i dusimy kolejne 2-3 minuty, od czasu do czasu mieszając. Doprawiamy
ziołami, solą i pieprzem. Dodajemy soczewicę, mieszamy i doprowadzamy do wrzenia. Zdejmujemy z ognia. Dodajemy pokrojoną w małą kostkę
ser feta i kolendrę, całość mieszamy.
2. Papryki myjemy, osuszamy, usuwamy końce z ogonkiem i nasiona.
Wypełniamy farszem. Kładziemy z pomidorkami koktajlowymi na rozgrzanej patelni grillowej. Opiekamy, aż na powierzchni pojawią się brązowe
paski.
Smacznego!
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Spotkać Chrystusa
w życiowych zmaganiach

Mniej więcej rok temu udzielałem
sakramentu bierzmowania w jednej
z parafii, kiedy podeszła do mnie
pewna babcia z dziewczynką i powiedziała: „Księże arcybiskupie,
moja wnuczka ma do księdza pytanie”.
Zapytałem więc dziewczynkę:
„Jakie masz do mnie pytanie?”,
a ona odrzekła: „Księże arcybiskupie, dlaczego mój brat urodził się
z autyzmem?”
„Widzisz” – powiedziałem – „nie
umiem ci do końca odpowiedzieć
na to pytanie. Jest to tajemnica.
Kiedy ty i ja trafimy do nieba, to
pewnie, jeśli Bóg pozwoli, zadamy
Mu dużo podobnych pytań. Ale
pozwól, że i ja cię o coś zapytam:
Kochasz swojego brata?”
„No pewnie” – powiedziała
dziewczynka.
„Cóż” – kontynuowałem – „Mogę
powiedzieć ci tyle: twoje życie będzie nieskończenie bogatsze dzięki twojej miłości do brata, a jego
życie będzie nieskończenie bogatsze dzięki twojej miłości do niego.”
Umiejętność życia z tego typu
tajemnicami – i dostrzeganie daru,
który jest także częścią tych tajemnic – jest dla nas o wiele cenniejsza, niż wszystkie podejmowane
przez nas zadania i wszystkie nasze osiągnięcia. Chciałbym więc
dziś rozważyć wraz z wami nasze
powołanie do przyjmowania tajemnic i darów, jakie niesie nam życie.
ŻYĆ TAJEMNICĄ
Soren Kierkegaard, duński filozof
żyjący w XIX wieku, powiedział
kiedyś: „Życie jest nie tyle problemem, który trzeba rozwiązać, ile
tajemnicą którą trzeba żyć”. Pojęcie
towarzyszenia komuś – czego
uczyła się ta dziewczynka wobec

swojego brata i o czym tak często
mówi papież Franciszek – pomaga
nam odejść od patrzenia na niepełnosprawność czy wszelkie inne
życiowe zmagania, jak na problemy
do rozwiązania. Poprzez towarzyszenie sobie nawzajem wchodzimy
w Bożą tajemnicę, którą mamy żyć.
Chcę podzielić się z wami dwiema historiami z życia mojego brata
George’a, który ma zespół Downa,
ponieważ ukazują one doskonale
ideę towarzyszenia. Kiedy we wrześniu 1989 roku zmarła nasza
mama, wkrótce po pogrzebie George wprowadził się do mnie na
plebanię, gdzie mieszkałem jako
proboszcz parafii w Pensylwanii.
Mieszkaliśmy razem przez dwanaście lat, najpierw na dwóch kolejnych plebaniach, a następnie
w domu biskupim.
Pierwsza historia miała miejsce
pewnego poranka po Mszy świętej,
niedługo po przeprowadzce George’a na moją plebanię. Musiałem
wyglądać na zniechęconego, gdyż
George podszedł do mnie, objął
mnie ramionami i powiedział: „Nie
martw się. Mama jest w niebie. A ty
masz mnie”.
Była to dla mnie głęboka lekcja
teologii, przesłanie o towarzyszeniu sobie nawzajem, życiu tajemnicą zamiast prób rozwiązywania
wszystkich problemów. Nie ma co
się bać. Życie wieczne jest darem,
za którym wszyscy tęsknimy, a ja
mam brata George’a, który towarzyszy mi w drodze.
Druga historia pochodzi mniej
więcej z tego samego okresu. Była
sobota rano, a ja przeglądałem listę
spraw do załatwienia w ciągu dnia.
„Zobacz, George” – powiedziałem
– „tu są wszystkie sprawy, które
musimy dziś załatwić”. 1 wymieni-

łem je po kolei. Kiedy skończyłem,
George zwrócił się do mnie, spojrzał mi w oczy i powiedział: „Dzień
dobry”. W zaledwie dwóch prostych
słowach przypominał mi, że życie
to coś więcej niż lista spraw do
załatwienia. To przede wszystkim
spotkanie z człowiekiem, którego
mam przed sobą – tajemnica i dar
tego spotkania. (Oczywiście zaraz
potem zapytał: „A gdzie moja
kawa?”).
CZAS NA SŁUCHANIE
Mówiąc o towarzyszeniu sobie
nawzajem, skupiamy się na przebywaniu z drugą osoba, na byciu
dla niej, a nie na szukaniu szybkiego rozwiązania każdego jej problemu. Kilka lat temu zachorowałem
na raka, co zmusiło mnie do zrezygnowania z pełnienia wielu obowiązków arcybiskupa. W tym czasie rozważałem historię nawiedzenia z Ewangelii według św. Łukasza.
Matka Najświętsza, będąc już
brzemienna i nosząc Jezusa
w swoim łonie, udała się w odwiedziny do swojej krewnej Elżbiety,
która oczekiwała narodzin Jana
Chrzciciela. Kiedy byłem w seminarium, mówiono nam, że historia
ta jest dla nas wzorem służby innym. Jednak dochodząc do siebie
po chemioterapii zauważyłem coś,
co umykało mojej uwadze przez
pięćdziesiąt z górą lat. Było to
ostatnie zdanie tej historii. Łukasz
zapisał: „Maryja pozostała u niej
około trzech miesięcy”. Miała czas,
aby z nią pobyć.
Jeśli naprawdę chcemy przyjąć
drugą osobę – kimkolwiek by ona
była – jako ta-jemnicę i dar, a niejako problem, musimy być gotowi
wejść w jej życie i być z nią, jak
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Maryja z Elżbietą. Wszystko zaczyna się od słuchania, a zwłaszcza
słuchania na modlitwie. Jeśli zaniesiemy Bogu na modlitwie intencje
tej osoby, staniemy się bardziej
otwarci na to, by jej towarzyszyć.
Zarazem jednak bądźmy gotowi
wysłuchać również i tej osoby – być
przy niej. Nie jest tak, jak czasem
myślimy: „Najpierw się pomodlę,
a potem już będę wiedział, co mam
robić”. Owszem, powinniśmy pielęgnować w sobie nawyk słuchania
Boga na modlitwie, ale potrzebujemy także wyjść i słuchać ludzi.
Ponieważ Chrystusa spotyka się
nie tylko w cichej modlitwie, ale
także w sobie nawzajem. Nie wolno
nam pro-wadzić wygodnego życia,
gdzie modlitwa jest ucieczką od
innych. Potrzebujemy słuchać ludzi, ponieważ przez nich przemawia Bóg.
POMOCNI W INTERPRETACJI
Towarzyszenie sobie nawzajem,
jak to czyniły Maryja i Elżbieta, jest
ważne dla nas wszystkich. Moi rodzice nie byli przygotowani na
przyjęcie George’a. Ucząc się
opieki nad dzieckiem z zespołem

Downa, potrzebowali ludzi, którzy
mogliby im pomóc jakoś zinterpretować, że tak powiem, te doświadczenia. Troszczyli się o mojego
brata z miłością, która przetrwała
sześćdziesiąt lat, ale potrzebowali
wsparcia ludzi gotowych wysłuchać
ich nadziei i trosk oraz pomóc im
dostrzec rękę Boga tam, gdzie oni
sami nie potrafili jej rozpoznać.
Moi rodzice znaleźli tę pomoc
u lekarza rodzinnego oraz u proboszcza naszej parafii. Obaj oni
udzielili nieocenionego wsparcia
zarówno mojemu bratu, jak i im.
Znaleźli czas na to, by wysłuchać
moich rodziców i pomóc im zrozumieć te aspekty funkcjonowania
mojego brata, które ich niepokoiły.
Chociaż ani jeden, ani drugi nie
zdawał sobie sprawy z tego, co
robił, obaj pomagali moim rodzicom
dostrzec dar i tajemnicę, jakimi był
dla nich George.
CHLUBIĆ SIĘ ZE SŁABOŚCI
Towarzyszenie mojemu bratu
George’owi nauczyło mnie także
wiele o mnie samym. Wspominając
go, co jakiś czas przebiegam myślą
ostatni rok przed jego przepro-

Niedziela, 5 września

wadzką do domu opieki, kiedy
zdarzało mi się tracić do niego
cierpliwość. I kiedy o tym myślę,
widzę, że trzeba także zaakceptować własną słabość i nieudolność
w opiece nad innymi. Jak mówił św.
Paweł: „Najchętniej więc będę się
chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa”.
Chcę pozostawić wam jeszcze
jedną myśl. Jeśli chcemy traktować
kogoś z szacunkiem, nie ma miejsca na protekcjonalizm. Nie ma
miejsca na patrzenie z góry. Kiedy
byłem nastolatkiem, drażniło mnie,
gdy ludzie traktowali mojego brata
protekcjonalnie – nawet mając najlepsze intencje. Kiedy dowiadywali się, że mój brat ma zespół Downa,
mówili do mnie: „O, George na
pewno jest miły i dobry”. A ja odpowiadałem: „Tak, w niektóre dni jest
dobry, a w inne nie bardzo. Ja też
w niektóre dni jestem dobry,
a w inne nie bardzo”. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Wszyscy potrzebujemy Chrystusa w naszym życiu.
A Chrystus potrzebuje nas. Kościół
potrzebuje nas wszystkich, aby żyć
w pełni.

Jeśli poczynania Jezusa w dzisiejszej Ewangelii wydają ci się dziwne, nie jesteś w tym odosobniony.
Niecodziennie widujemy człowieka wkładającego palce w czyjeś uszy lub dotykającego czyjegoś języka.
Ale jest to przecież ten sam Człowiek, który polecił uczniom jeść swoje ciało i pić swoją krew, który uzdrowił trędowatego i położył błoto na oczy niewidomego.
Analizując punkty wspólne wszystkich tych sytuacji, moglibyśmy podsumować je jednym słowem: intymność. Nie w znaczeniu romantycznym czy sentymentalnym, ale jako współczująca bliskość. Chodzi
o intymny kontakt z Bogiem, który kocha swój lud, który wchodzi z pokorą w nasze poranione, pełne
chaosu i komplikacji życie, niosąc nam uzdrowienie i zbawienie.
Dotykając uszu i języka głuchoniemego Jezus wskazał na te części ciała, które powodowały jego izolację. Da do zrozumienia, że doskonale wie, czego potrzebuje ten człowiek i że nie zawaha się temu
zaradzić. I poprzez fizyczny dotyk przywrócił go do życia. Człowiek ten nie był już uwięziony w ciszy. Mógł
usłyszeć słowa swoich bliskich. Mógł do nich mówić i otwierać przed nimi swoje serce.
Jezus jest także bardzo blisko ciebie. Zna ciebie lepiej niż ty znasz sam siebie. Widzi wszystko, co
izoluje cię od innych – może jest to grzech, a może lęk, niepokój czy choroba. Ten sam Jezus, który
westchnął dotykając głuchoniemego, zna twój ból i chce cię uwolnić. Dlatego prosi, byś przestał się przed
Nim bronić, pozwolił Mu wejść do twego serca i uzdrowić to, co boli.
Dziś Jezus przyjdzie do ciebie w osobisty, intymny sposób w sakramencie Eucharystii. Otwórz swoje
serce i przyjmij Go. Pozwól Mu wejść w twoją wewnętrzną ciszę i poranienie, aby mógł cię uzdrowić.
„Jezu, wejdź do mego serca. Przyjdź, Panie, i niech Twój dotyk przyniesie mi uzdrowienie.”
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Przyjdź królestwo Twoje Panie
Ostatnie osiemnaście miesięcy było dla nas trudne.
Być może wciąż doświadczamy poczucia kruchości
i niepewności z powodu ciągnącej się pandemii. Media codziennie zalewają nas wiadomościami, które nie
zawsze są budujące. Doświadczenie to może jednak
stać się dla nas zachętą do przybliżenia się do Boga
i pogłębienia życia modlitewnego. On jest „wiekuistą
skałą” jedyną naszą gwarancją bezpieczeństwa, jedyną nadzieją. Odkrycie na nowo lub pogłębienie
relacji z Nim uchroni nas od zamartwiania się czy
zniechęcenia. On jest Tym, który przybliża się do nas
zwłaszcza w czasach kryzysu. Jest Tym, który kocha
nas nieskończenie i wciąż pragnie nas wspierać oraz
dodawać nam otuchy.
POTRZEBA MODLITWY
Wszyscy potrzebujemy regularnego stawania pod
spojrzeniem Boga, przyjmowania Jego delikatnej
obecności, karmienia się Jego miłością i Jego słowem.
To właśnie tam, w bliskości Boga pokoju, w tym „oceanie pokoju, którym jest Trójca Święta”, jak mawiała
Katarzyna Sieneńska, odnajdziemy pokój serca. Jest
tam wszystko, czego potrzebujemy, żeby stawiać
czoło kolejnym sytuacjom z wiarą i zaufaniem. Jan
Paweł II pisał w adhortacji apostolskiej „Novo Millenio
Ineunte”, że chrześcijanin, który się nie modli, jest
„chrześcijaninem w zagrożeniu”.
Nasze życie modlitewne ma dwa aspekty. Pierwszy
z nich to uczynienie całego naszego życia, na ile to
tylko możliwe, rozmową z Bogiem. W ciągu dnia,
z prostotą i zażyłością kierujmy ku Niemu nasze serca i myśli wierząc, że On zawsze patrzy na nas z miłością Rozmowę tę może podtrzymać wszystko, co
dzieje się w naszym życiu – piękno pomaga nam
oddawać Mu chwałę i dziękczynienie, trudności mobilizują do proszenia o pomoc, nawet nasze grzechy
skłaniają do modlitwy o przebaczenie! Powinno
to być dla nas zachętą. Wszystko to, co dobre, i to,
co złe, staje się okazją do rozmowy z Bogiem i
przybliżania się ku Niemu, tak jak dziecko zbliża się
do ojca.
Drugi aspekt wymaga od nas regularnego czasu,
który spędzamy tylko z Bogiem – chwil, w których
pozostawiamy wszystkie swoje życiowe sprawy, aby
trwać w Jego obecności. Możemy zacząć od piętnastu
minut dziennie, a od czasu do czasu modlić się dłużej,
na przykład adorując przez godzinę Najświętszy Sakrament w kościele parafialnym. W tym czasie Bóg
będzie wylewał na nas swoją łaskę. W Jego obecności będziemy napełniać się mocą i nadzieją a nasze
serca zostaną przemienione.

PRZESZKODY W MODLITWIE
Starając się o wierność w modlitwie, napotkamy
przeszkody. Możemy odkryć w sobie opór przed
otwarciem się na Boga. Może pojawić się w nas lęk,
że jeśli zaczniemy modlić się regularnie, Pan każe
nam wznieść się ponad przeciętność lub wprowadzi
nas na drogę, na której utracimy część kontroli nad
naszym życiem. Możemy poczuć się znużeni czy
zniechęceni pozornym brakiem postępów. Diabeł
będzie robił wszystko, żeby oderwać nas od modlitwy,
ponieważ wie, że dusza, która się modli, jest dla niego stracona. Dodajmy do tego jeszcze ciągłe oddziaływanie mediów we współczesnym społeczeństwie,
jak również lęk przed samotnością i ciszą. O wiele
łatwiej jest prze-glądać strony internetowe niż trwać
w ciszy w obecności Boga!
Inną przeszkodą jest fałszywa koncepcja modlitwy,
która jest szeroko rozpowszechniona. Sądzimy często,
że aby przynieść nam pokój, umocnić naszą wiarę
i rozniecić miłość, modlitwa musi być „udana” – odprawiona w sposób tak doskonały, jak to tylko możliwe
– tak, abyśmy byli z niej zadowoleni. Nie jest to jednak
chrześcijańska wizja modlitwy.
Modlitwa nie jest wyczynem, ale przyjęciem Boga
w naszym ubóstwie, w naszej bezsilności. Nie chodzi
w niej o skuteczność, o osiągnięcie określonych wyników, ale o przebywanie z Bogiem. Jak mówi Teresa
z Lisieux, Bóg nie potrzebuje naszych dzieł, ale pragnie naszej miłości.
Czasami czujemy się ubodzy, rozproszeni, pozbawieni entuzjazmu, słabi niedoskonali, ale nie ma to
żadnego znaczenia. Powiedziałbym nawet, że to
właśnie dzięki naszej słabości modlitwa staje się nie
pięknym dokonaniem, z którego jesteśmy dumni, ale
wołaniem ubogiego. „Biedak zawołał, a Pan go usłyszał” mówi psalm. I jest to jedyna modlitwa, która
przenika niebiosa. Paradoksalnie modlitwa biedaka
jest modlitwą radosną a radość ta płynie z przekonania, że miłość Boża jest nieskończenie większa niż
nasze ograniczenia.
Dobrze jest otrzymywać na modlitwie łaski i oświecenia, ale nie jest to konieczne. Aby dotykać Boga na
modlitwie i być przez Niego dotykanym, nie potrzeba
szczególnych natchnień czy pociech. Potrzeba jedynie
wierności i wytrwałości, szczerego aktu wiary i zaufania, wyrażenia naszego autentycznego pragnienia
miłości.
Podobają mi się słowa młodego francuskiego filozofa chrześcijańskiego, Martina Steffensa: „W codzienności naszego życia dzielimy się ze światem
naszymi talentami. Na modlitwie ofiarujemy naszą
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bezsilność. Dlatego nasza modlitwa jest zawsze możliwa i zawsze jest na nią odpowiedni czas... Nigdy nie
musimy czekać na dogodne okoliczności, jeśli tym, co
ofiarujemy na modlitwie, jest nasza pokorna kondycja
kobiet i mężczyzn”.
ŚWIAT POTRZEBUJE NASZEJ MODLITWY
Świat zdecydowanie potrzebuje naszej modlitwy.
Potrzebuje nawiedzenia i dotyku Bożego miłosierdzia,
ponieważ jedynie w relacji z Bogiem może zostać
odnowiony i zbawiony. Ludzkie środki, jak działania
o charakterze politycznym czy społecznym, są niewystarczające. Mamy być jak strażnicy, o których mówi
prorok Izajasz, postawieni przez Boga na murach
Jerozolimy: „Przez cały dzień i całą noc nigdy nie
zamilkną”, będą wciąż przypominać Bogu o Jego
obietnicach. Nie pozwolą Bogu spocząć, dopóki nie
ześle swego zbawienia świętemu miastu! Jak ewangeliczna wdowa wobec niesprawiedliwego sędziego,
nie damy Bogu spokoju, dopóki nie zaprowadzi
sprawiedliwości, czyli dopóki nie okaże miłosierdzia
światu.
Istnieje dziś tak wielka potrzeba modlitwy wstawienniczej w intencji odnowy Kościoła, przywódców
państw, odpowiedzialnych za gospodarkę, za służbę
zdrowia, chorych i wszystkich, którzy w trudny i bolesny sposób doświadczają skutków pandemii.
Każdy chrześcijanin, na mocy powszechnego kapłaństwa wiernych, zobowiązany jest do posługi mo-
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dlitwy wstawienniczej. Każdy z nas ma obowiązek
pytać Ducha Świętego, które spośród niezliczonych
potrzeb świata i Kościoła Bóg nam powierza. Nie
wolno prosić jedynie w tych intencjach, które przychodzą nam na myśl spontanicznie, jak potrzeby nasze
i naszych bliskich, ale trzeba modlić się także w tych
intencjach, które powierza nam sam Bóg. Mam o wiele większe prze-konanie, że moja modlitwa okaże się
owocna, gdy nie wynika ona z moich osobistych
upodobań, ale prosi mnie o nią Pan.
Nasza modlitwa za świat powinna być konkretna,
ale nie zawsze musimy wyrażać ją wprost. W swoich
refleksjach o modlitwie Teresa z Lisieux przypomina
nam, że niekoniecznie trzeba za każdym razem wyszczególniać wszystkie nasze intencje. Czasami
wystarczy po prostu przebywać w obecności Boga,
pozwolić Mu się pociągnąć, aby wielka liczba dusz
w ślad za nami rozpoczęła swój bieg ku Bogu. Tak
właśnie zinterpretowała werset: „Pociągnij mnie za
sobą! Pobiegnijmy!”. Już samo nasze trwanie w ciszy
adoracji, bycie tam dla Boga i tylko dla Niego, dla Jego
chwały i niczego więcej, jak świeca płonąca w ciszy,
pociąga wiele dusz do Boga! Pamiętajmy o tym.
PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE
Chociaż Bóg nie zawsze odpowiada na naszą modlitwę tak Jak tego oczekujemy, to zawsze powoduje
ona jakąś przemianę w nas i w świecie. Przyciąga
obecność Boga i przybliża Jego królestwo.

Spróbuj przedstawić sobie wiarę jako płomień w twoim sercu. Chociaż jest ona przede wszystkim
darem od Boga, nie zapłonie jasno, jeśli nie będzie podsycana. Bez dopływu paliwa szybko zacznie
zamierać. A wiemy wszyscy, co podsyca naszą wiarę: modlitwa, sakramenty i słowo Boże. Istnieje jednak
i inne „paliwo”, bez którego nie możemy się obyć, a są nim dobre uczynki.
Dzisiejsze drugie czytanie przypomina nam mocno, że nasza wiara jest nie tylko sprawą pomiędzy
Panem a nami. Jesteśmy częścią większego organizmu, Ciała Chrystusowego, zjed-noczonego przez
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Kiedy więc miłujemy swego bliźniego, miłujemy Pana, a to sprawia,
że nasz ogień wiary rośnie i płonie jasnym płomieniem.
Wiemy, że Bóg wzywa nas do troski o naszych braci i siostry, którzy znajdują się w potrzebie – jest to
jeden ze sposobów odpowiedzi na miłość, którą On wlał w nasze serca. Jednak wśród codziennej krzątaniny i problemów życiowych łatwo jest skupić się wyłącznie na swoich własnych sprawach. Często
potrzeba wiele świadomego wysiłku, by spojrzeć dalej niż tylko na potrzeby własne i garstki najbliższych.
Dlatego czasem nie dostrzegamy ubogich żyjących pośród nas. Nie znaczy to jednak, że oni nie istnieją
i nie potrzebują naszej pomocy.
Z pewnością już pełnisz wiele dobrych uczynków. Być może wspierasz wybrane organizacje charytatywne, przygotowujesz posiłki dla bezdomnych, opiekujesz się samotną sąsiadką. Jednak cokolwiek
robisz, zapytaj od czasu do czasu Jezusa, czy nie powinieneś zainteresować się jeszcze czymś innym.
Podczas modlitwy On może podsunąć ci pomysł nowego zaangażowania w parafii czy współczującego
wspierania cierpiących w dalekim kraju. A przede wszystkim będzie zadowolony, że troszczysz się o to,
co leży Mu na sercu, i czynisz wszystko, co w twojej mocy, aby podsycać płomień wiary we własnym
sercu.
„Jezu, daj mi serce czułe na potrzeby bliźnich i pokaż mi, co mogę dla nich uczynić.”
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Wydaje mi się, że w tych wyjątkowych czasach,
w których żyjemy, nasza modlitwa powinna być błaganiem o przyjście królestwa. Nie znamy czasów ani
chwil, które Ojciec wyznaczył swą władzą i w swej
mądrości, ale wyraźnie widzimy dziś, że świat zmierza
do końca. Znajdujemy się w jednym z przełomowych
momentów dziejów, przypominających głębokie ruchy
tektoniczne, wyznaczające zmianę ery geologicznej.
Według słów św. Pawła całe stworzenie „Jęczy i wzdy-
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cha” w oczekiwaniu swego odkupienia. Świat przeżywa bóle porodu, które są przygotowaniem na przyjście
nowego nieba i nowej ziemi. Prośba, jaką wypowiadamy w „Ojcze nasz” «Przyjdź królestwo Twoje» –
nabiera dziś szczególnego znaczenia. Niech więc
najgłębszym wołaniem naszej modlitwy będzie to
wypowiedziane przez Ducha i Oblubienicę pod koniec
Księgi Apokalipsy: „Amen. Przyjdź, Panie Jezu!”. Maranatha!

Czego może nas dziś nauczyć Józef

Kiedy papież Franciszek w grudniu 2020 roku ogłosił specjalny rok
poświęcony św. Józefowi, odebrałem to jako znak nadziei. W tych
trudnych czasach, w jakich żyjemy,
Józef z pewnością będzie nas
ochraniał i prowadził. Możemy zaufać, że tak jak czuwał nad Dzieciątkiem Jezus i Jego Matką, tak
dziś będzie czuwał nad całym Kościołem.
Te właśnie racje stoją za przepięknym listem apostolskim papieża Franciszka „Patris Corde” („Ojcowskim sercem”). Ojciec Święty
zapragnął zaprosić cały Kościół do
zawierzenia się Józefowi, do wzywania go i naśladowania: „Wszyscy
mogą znaleźć w św. Józefie (...)
orędownika, pomocnika i przewodnika w chwilach trudnych”.
„Stróż Odkupiciela”, jak nazywamy Józefa, miał dyskretną, lecz
niezmiernie ważną rolę w historii
zbawienia. Bóg wybrał tego męża
sprawiedliwego, aby czuwał nad
ukrytym i kruchym początkiem
wspaniałej historii – nad tajemnicą
Najświętszej Maryi Panny i tajemnicą Dzieciątka Jezus. Chciałbym
przedstawić kilka refleksji nad rolą
św. Józefa w naszym życiu oraz
nad tym, czego może on nauczyć
nas, zmagających się z kryzysami
dzisiejszego świata.
ODNOWA DUCHOWA
Skoro papież zaprasza nas
w tym czasie do zwrócenia się ku
św. Józefowi, to zapewne dlatego,
że jego zdaniem Bóg wzywa nas
do przeżywania nowego początku

i uciekania się do czujnej po-mocy
tego Świętego. To prawda, że Kościół wydaje się dziś bardzo zniszczony, a w niektórych przestrzeniach przypomina wręcz ruinę. Ale
Pan może sprawić, że nawet w ruinach zakwitną kwiaty.
Jestem przekonany, że w dzisiejszym Kościele rodzi się coś nowego. Jest jeszcze ukryte i kruche, ale
kryje w sobie wielki potencjał wzrostu i rozkwitu. Św. Józef będzie
czuwał nad tym nowym początkiem, tak jak czuwał nad Świętą
Rodziną. Będzie pomagał nam
rozpoznawać nowe dzieła Ducha
Świętego, abyśmy mogli je chronić
i szerzyć.
Pośród burz i zewnętrznego zamętu, jakiego dzisiaj doświadczamy, Bóg wzywa nas do głębszego
życia wewnętrznego. Zawierzmy
więc naszą drogę wiary św. Józefowi i podejmijmy to, co konieczne
do wszelkiej odnowy duchowej –
szukajmy Boga na modlitwie, odkrywajmy Jego obecność w głębi
naszych serc, wyczuwajmy poruszenia Ducha Świętego, który nas
prowadzi i ożywia. Św. Teresa
z Avila zachęca: „Kto nie odnalazł
jeszcze mistrza, który by go nauczył modlitwy wewnętrznej, niech
sobie tego chwalebnego Świętego
weźmie za mistrza i przewodnika,
a pod wodzą jego nie zbłądzi”.

w niepokój, buntowniczy nastrój,
rozgoryczenie, pretensje czy izolację. Zaczynamy nerwowo szukać
fałszywego poczucia bezpieczeństwa w drobiazgowym trzymaniu
się przepisów, sztywności czy ciasnocie poglądów. Z tych i innych
powodów naprawdę potrzebujemy
naśladować cnoty, jakie wykazywał
św. Józef. Jeśli pójdziemy za jego
przykładem, to nie będzie wytrącać
nas z równowagi to, co dzieje się
wokół nas. Będziemy natomiast
znajdować konstruktywne rozwiązania – pełne miłości reakcje – na
problemy, przed którymi stajemy.
Chciałbym tu podjąć refleksję
zwłaszcza nad trzema cnotami św.
Józefa: jego milczeniem, czystością i posłuszeństwem Bogu.

• Milczenie Józefa
Nie przekazano nam ani jednego
słowa św. Józefa; Pismo Święte
przedstawia go jako człowieka milczenia. Nie znaczy to, że nie potrafił mówić – po prostu mówił tylko
wtedy, gdy było to potrzebne,
w sposób trzeźwy i rozsądny. Ta
cecha „człowieka sprawiedliwego”,
jakim uznaje go Ewangelia, dotyczy
w sposób szczególny jego korzystania z daru mowy.
Dzisiaj widzimy, że hałas i zbędne słowa mogą mieć druzgocące
skutki, szkodliwe także dla naszego
życia modlitewnego. Ponadto
NAŚLADOWANIE CNÓT JÓZEFA mowa, której się nie kontroluje lub
Pandemia, a także wszystkie która jest pozbawiona dyskrecji,
inne kryzysy i konflikty, które prze- może wyrządzić straszliwe szkody.
żywamy, mogą doprowadzić nas do Panuje dziś powszechne poczucie,
stanu, w którym łatwo popadamy że im więcej rozmawiamy o danym
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problemie, tym bardziej przybliżamy się do jego rozwiązania, podczas gdy czasem dzieje się zupełnie na odwrót.
Oczywiście słowa są pożyteczne
i niezbędne, a milczenie czasem
bywa winą gdy na przykład ukrywa
grzeszne uczynki, które należy
wydobyć na światło. Trzeba jednak
uważać na to, by nie mówić za dużo
ani zbyt szybko. Czasami słowa
służą jedynie wyrażeniu naszych
zmartwień, lęków i uraz, skutkiem
czego sytuacja wydaje nam się
jeszcze cięższa i bardziej skomplikowana, niż jest w rzeczywistości.
Trzeba najpierw przyjąć daną
sytuację w ciszy, pozwolić jej dojrzeć w naszym sercu i modlitwie,
przyjąć to, co wydaje się niezrozumiałe. Wyrzekając się chęci zrozumienia i kontrolowania wszystkiego, co się dzieje, będziemy w stanie cierpliwie czekać, aż Bóg ukaże
nam, w jaki sposób możemy odpowiedzialnie zareagować na tę konkretną sytuację.
Ewangelia pokazuje nam, że
w życiu Józefa było wiele niezrozumiałych sytuacji. Jednak dzięki

postawie milczenia, akceptacji,
wiary i modlitwy zdołał ostatecznie
zrozumieć i wykonać to, czego Bóg
od niego oczekiwał. W ten sposób
był w stanie uchronić piękno ukrytego planu Boga i ofiarować się
całkowicie na Jego służbę.
• Czystość Józefa
Jedną z najpiękniejszych cnót
św. Józefa była czystość. Czystość
to coś o wiele szerszego niż tylko
wstrzemięźliwość seksualna. Jest
to wejście z drugą osobą w relację
pozbawioną wszelkich form zawłaszczenia, manipulacji, kontroli
i przemocy. Czystość oznacza poszanowanie drugiej osoby, jej wolności, tajemnicy, emocji i jej niepowtarzalnego powołania, jak również
szacunek dla jej ciała. Jest to
przede wszystkim spojrzenie wiary
i miłości, którym odkrywamy głębokie piękno każdej osoby oraz to, co
w niej wyjątkowe i bezcenne. Postrzegamy drugą osobę nie jako
przedmiot, którym możemy dysponować, ale jako „ziemię świętą”, do
której możemy zbliżać się jedynie
zdejmując sandały, jak uczynił to
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Mojżesz zbliżając się do ognistego
krzewu.
Człowiek czysty to ten, który nie
jest dla innych zagrożeniem,
zwłaszcza dla najsłabszych i najbardziej podatnych na zranienia.
Przeciwnie, jest w stanie zapewnić
ochronę, czułość, poczucie bezpieczeństwa i szacunek wszystkim,
których Pan stawia na jego drodze,
a w szczególności pokornym i ubogim. Nie używa swojej siły po to, by
upokarzać innych i wynosić się
ponad nich, ale by bronić najmniejszych i najsłabszych.
Wierzę, że poprzez Józefa Pan
pragnie uzdrawiać wszelkie deformacje męskości i ojcostwa oraz
dawać światu mężczyzn, którzy
będą ojcami według Bożego Serca.
Tacy mężczyźni będą w stanie całkowicie poświęcić się służbie pięknu i tajemnicy powierzonych im
osób. Ale czystość nie jest tylko dla
mężczyzn; przykład św. Józefa
może pomóc także kobietom.
Wszyscy przecież niezależnie od
płci przeżywamy pokusy zawłaszczania innych, manipulowania nimi
czy uwodzenia ich dla własnego

Uczniowie zostali przyłapani na gorącym uczynku i doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Jezus
zapytał ich, nad czym tak dyskutują, i nie mieli innego wyjścia, niż się przyznać, że wdali się właśnie
w burzliwy spór o to, który z nich jest najważniejszy.
W odpowiedzi Jezus polecił im skupić się na służbie, a nie na własnej wielkości. Z pewnością mówił
im to już nie po raz pierwszy i z pewnością nie ostatni!
Jednak zamiast, wydawałoby się konsekwentnie, pouczyć ich na temat służby, zaczął mówić o przyjmowaniu dzieci w Jego imię. Dlaczego zmienił temat?
Otóż Jezus wcale nie zmienił tematu. Po prostu miał inną definicję służby niż Jego uczniowie – i prawdopodobnie inną niż my. Ponieważ my, podobnie jak uczniowie, myślimy o służbie w kategoriach ilości
i owoców. Jednak Jezus patrzy na to inaczej. Jeśli do twojej grupy biblijnej należy pięćdziesiąt osób, a do
grupy twojego bliźniego tylko pięć, nie musi to wcale oznaczać, że jesteś lepszym sługą. Jeśli ty poświęcasz cały swój wolny czas na różne zaangażowania w parafii, a twój bliźni jest w stanie wygospodarować
na to zaledwie jedną godzinę w tygodniu, nie wynika z tego automatycznie, że twoja służba jest cenniejsza.
Co czyni cię sługą? Gotowość do przyjęcia Jezusa niezależnie od tego, w jakiej pojawi się postaci.
Jesteś sługą, gdy godzisz się „tracić” swój czas dla dziecka czy innej bezradnej osoby. Jesteś sługą, gdy
godzisz się naśladować pokorę Jezusa, który umył nogi swoim uczniom. Jesteś sługą, gdy godzisz się
naśladować współczucie Tego, który ujął się za kobietą złapaną na cudzołóstwie.
Jezus obiecał, że ten, kto stanie się „ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”, będzie „pierwszym”.
Obyśmy wszyscy chcieli uczyć się pokornej służby na wzór Chrystusa.
„Jezu, daj mi serce sługi. Daj mi serce pełne miłości na wzór serca Twego.”
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zysku. Św. Józef jest dla każdego
z nas wzorem tego, jak mogą wyglądać czyste, uporządkowane,
pełne miłości relacje.
• Posłuszeństwo Józefa
Pismo Święte podkreśla posłuszeństwo Józefa. Za każdym razem, gdy Pan przemawia do niego
we śnie, Józef natychmiast wykonuje to, co mu polecono. To posłuszeństwo nie było łatwe, gdyż Pan
prowadził go zaskakującymi drogami. Było to jednak posłuszeństwo
pełne ufności w mądrość i wierność
Boga, posłuszeństwo przepojone
synowską miłością, kreatywnością
i osobistą inicjatywą.
Ten rodzaj posłuszeństwa Bogu
jest dziś szczególnie potrzebny. Nie
możemy już dłużej się łudzić, że
uda nam się rozwiązać kryzysy
i problemy współczesnego świata
jedynie przy pomocy własnych sił,

zdolności, inteligencji i mądrości.
Musimy odnowić w sobie posłuszeństwo poprzez poddanie swojej
woli Bożym planom. Takie posłuszeństwo Bogu wyzwoli nas spod
wpływu negatywnych prądów tego
świata, pozwoli podejmować dobre
decyzje oraz uczyni nasze życie
pięknym i owocnym.
To dzięki posłuszeństwu Józef
był w stanie ocalić reputację Maryi,
a może i Jej życie; pamiętajmy, że
mogła zostać ukamienowana. To
jego posłuszeństwo ocaliło Dzieciątko Jezus przed prześladowaniem Heroda. Jeśli my także chcemy ocalić to, co najcenniejsze
i najpiękniejsze na tym świecie,
a co jest zagrożone przez siły zła,
możemy to uczynić przez nasze
posłuszeństwo Bogu.
Nie zawsze wiemy dokładnie, co
jest wolą Bożą w danej sytuacji, ale
zawsze miejmy w sercach wielkie
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pragnienie czynienia Jego woli
i prośmy Go, aby objawił nam swoje drogi. Wtedy możemy być pewni,
że On nas poprowadzi. Istnieje
wiele sposobów praktykowania
posłuszeństwa: wierność słowu
Boga i Kościołowi, wewnętrzna
uległość poruszeniom Ducha Świętego, poddanie sobie nawzajem
stosownie do stanu, w jakim żyjemy. Będąc posłuszni Bogu jak Józef, znajdziemy w sobie dość wolności i mocy, by sprostać temu, co
przynosi każdy kolejny dzień,
i spokojnie podejmować nasze
obowiązki. Prośmy więc św. Józefa,
aby był naszym nauczycielem
i przekazywał nam piękne postawy
swego serca.
W tym szczególnym roku poświęconym św. Józefowi powierzmy się temu świętemu. On będzie
nas chronił, prowadził i pokazywał
nam, jak żyć w trudnych czasach.

18 września – Święty Stanisław Kostka,
patron Polski, młodzieży i dzieci

Stanisław Kostka urodził się
w Rostkowie na Mazowszu
(dokładny dzień urodzenia nie
jest znany), w tradycyjnej
chrześcijańskiej rodzinie. Rodzice: Jan Kostka – kasztelan
zakroczymski i Małgorzata
z Kryskich. Stanisław miał
starszego brata Pawła, z którym uczył się w domu pod
okiem miejscowego kapelana
Jana Bilińskiego. Mając czternaście lat wraz ze swoim bratem został wysłany na studia
za granicę. Rodzice wybrali
dla nich szkołę prowadzoną
przez jezuitów w Wiedniu,
gdzie uczyli się greki, niemieckiego i włoskiego. Początkowo
Stanisławowi nie szła nauka,
ponieważ nie posiadał odpowiedniego przygotowania.
Jednak pod koniec trzeciego

roku należał już do najlepszych
uczniów. Był niezwykle pracowity i sumienny. Równolegle
z nauką ćwiczył się w pobożności, umartwieniach i kontemplacji w myśl regulaminu gimnazjum: „Taką pobożnością,
taką skromnością i takim poznaniem przedmiotów niech
się uczniowie starają ozdobić
swój umysł, aby się mogli podobać Bogu i ludziom pobożnym, a przyszłości ojczyźnie
i sobie samym przynieść korzyść”. Jezuici w prowadzonej
przez siebie szkole przywiązywali szczególną uwagę do
codziennego uczestniczenia
uczniów we Mszy świętej,
przystępowania do sakramentów świętych i wysłuchiwania
się w kazania. Ponadto,
wszystkich uczniów obowiązy-

16

„Głos św. Mikołaja”, nr 9(59), wrzesień 2021

wała wspólna modlitwa (rano, przed i po lekcjach,
wieczorem). Jezuici zwracali również uwagę na pobożność, posłuszeństwo, czystość obyczajów, sumienność i pilność w nauce, właściwe zachowanie
i ogładę zewnętrzną. Prawdopodobnie podczas pobytu w szkole Stanisław uświadomił sobie, że pragnie
wstąpić do Towarzystwa Jezusowego (Zakonu Jezuitów). Nie dbał o zabawy, towarzystwo, hałaśliwe
spotkania studenckie przy winie. Kolegom Stanisława
jego pobożność wydawała się przesadna. Musiał
znosić kpiny, a nawet bicie zarówno od swojego brata, Pawła, jak i od kolegów.
W pierwszej połowie grudnia 1565 roku Stanisław
zapadł na poważną chorobę. Przyczyną były nocne
czuwania, posty, umartwienia, które osłabiły organizm
chłopca. Po kilku dniach wysokiej gorączki Stanisław
przypuszczał, że jest bliski śmierci, więc poprosił
o sprowadzenie księdza, jednak nikt nie potraktował
jego woli na poważnie. Po zignorowaniu prośby chory zaczął modlić się do świętej Barbary, patronki dobrej
śmierci. Doznał wówczas widzenia, w którym Święta
przynosi Komunię do jego pokoju. Ponadto, Stanisław
podczas swojej choroby poprosił o wstawiennictwo
Matkę Bożą i doznał kolejnego widzenia, w którym
Maryja złożyła mu Dzieciątko na wyciągnięte ręce.
W tym widzeniu otrzymał od Niej również polecenie,
aby wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Zamierzenie taki powziął Stanisław już wcześniej, jednak teraz
umocnił się ostatecznie w swoim postanowieniu. Zaczął szybko wracać do zdrowia. Przekonany, że to

Niedziela, 26 września

Matka Najświętsza cudem go uzdrowiła, stał się jeszcze gorętszym Jej wielbicielem i sługą.
Jezuici przyjmowali kandydatów tylko za zgodą
rodziców, dlatego Stanisław napisał do ojca, prosząc
o zezwolenie na wstąpienie do Towarzystwa Jezusowego. Spotkał się jednak ze zdecydowaną odmową,
dlatego też postanowił uciec. Później zwrócił się
z prośbą do prowincjała o. Wawrzyńca Magiussa,
który nie mając zgody rodziców, również zdecydowanie
odmówił jego przyjęcia. Zakon nie chciał narażać się
na zarzut, że zwabia młodych ludzi do swego zgromadzenia wbrew woli ich rodziców. Jeden z jezuitów
pomógł Stanisławowi dając mu list polecający i każąc
mu się skierować do Augsburga. Stanisław w przebraniu żebraka pokonał wiele kilometrów, a jego brat,
który urządził za nim pościg nie zdołał go zatrzymać.
Stanisław udał się najpierw do Augsburga, a następnie do Dylingi, mając nadzieję, że może będzie
przyjęty przez prowincjała Jezuitów w Niemczech,
Ojca Piotra Kanizjusza – prowincjała Górnych Niemiec. Zacny Ojciec Piotr Kanizjusz, późniejszy święty,
przekonał się o wielkiej wartości Stanisława i dał mu
radę: jeśli chcesz być zakonnikiem, idź do samego
generała Ojców Jezuitów do Rzymu. Wystawił też
Stanisławowi wspaniałą opinię, pisząc: „Spodziewam
się po nim rzeczy przedziwnych”. Podczas długiej
i bardzo uciążliwej podróży Stanisław napisał list do
rodziców.
W październiku tego 1567 roku wysłano Stanisława
wraz z dwoma innymi kandydatami do Rzymu, gdzie

Mojżesz nie miał o to pretensji. Stwierdził to bardzo jasno. Kiedy Eldad i Medad otrzymali Ducha Bożego i prorokowali, chociaż nie należeli do siedemdziesięciu starszych ludu zebranych wokół namiotu
spotkania, aby prorokować, Mojżesz nie widział w tym żadnej niestosowności.
Dlaczego? Ponieważ duch i uniesienie prorockie pochodziło od Boga, a nie od Mojżesza. To nie Mojżeszowi miały przynieść chwałę dary duchowe wylane na starszych Izraela, ale Panu. Jak sam powiedział,
byłby szczęśliwy gdyby cały lud Pana prorokował! Byłby zachwycony, gdyby wszyscy weszli w tak bliski
kontakt z Panem jak on i swobodnie przekazywali Jego słowo. My, jak Jozue, któremu nie podobało się
prorokowanie Eldada i Medada, czasami mamy ochotę dyktować Bogu, w jaki sposób ma działać w życiu
innych ludzi. Mojżesz uczy nas otwartości na to, że Pan może działać w zupełnie niespodziewany sposób.
Podobnej nauki udziela Jezus swoim uczniom w dzisiejszej Ewangelii. Kiedy skarżą się, że ktoś, kto
nie chodzi z nimi, w imię Jezusa wyrzuca złe duchy, Nauczyciel mówi, żeby się tym nie przejmowali. Bóg
działa także i przez tego człowieka.
Często my, jak uczniowie, uważamy, że Bóg powinien działać według konkretnego scenariusza, a jeśli tak się nie dzieje, czujemy się zagrożeni. Jednak Jezus powiedział: „Kto bowiem nie jest przeciwko
nam, ten jest z nami”. Wskazał uczniom szersze horyzonty, aby w przyszłości umieli rozpoznawać działanie Ducha Świętego i z Nim współpracować. Ta postawa okazała się szczególnie ważna, gdy w Jezusa zaczęli wierzyć poganie.
Bóg patrzy na różne sytuacje inaczej niż my. Nas może obciążać opór przed zmianą czy niechęć do
bycia zaskakiwanym. Ale Bóg tak bardzo pragnie działać w życiu ludzi i wylewać na nich swego Ducha,
że wykracza poza nasze scenariusze. Kwestionuje nasze ciasne poglądy. I jest to bardzo pozytywne.
„Panie, poszerzaj moje horyzonty, abym mógł rozpoznać Twoje działanie.
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spełniło się jego pragnienie i przyjęto go do nowicjatu
Towarzystwa Jezusowego. Ojciec próbował go za
wszelką cenę odzyskać, ale Stanisław był już dorosły
i miał prawo decydować o sobie.
W pierwszych miesiącach 1568 roku święty przyjął
śluby zakonne. Stanisław Kostka spędził w rzymskim
nowicjacie niespełna 10 miesięcy. Wróciły dolegliwości zdrowotne. Zmarł z wyczerpania w nocy z 14 na
15 sierpnia 1568 roku.
Relikwia głowy św. Stanisława znajduje się w nowicjacie jezuickim w Gorheim koło Sigmaringenm natomiast ciało spoczywa w kościele św. Andrzeja w Rzymie.
W 1605 roku papież Paweł V zezwolił na zawieszenie jego obrazu w kościele św. Andrzeja w Rzymie i na
zawieszenie przy nim lamp i wotów. Papież Klemens
X w 1670 roku pozwolił jezuitom na odprawianie Mszy
św. ku czci św. Stanisława, a w cztery lata później

Grób św. Stanisława Kostki w Rzymie
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ogłosił go jednym z głównych patronów Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litwy. Kanonizował Stanisława Kostkę papież Benedykt XIII wraz z Alojzym
Gonzagą w 1723 roku, jest pierwszym, który dostąpił
chwały ołtarzy w Towarzystwie Jezusowym. Kiedy
w dwa lata później otworzono grób Stanisława, znaleziono w nim nietknięte ciało.
W roku 1926, w 200-lecie kanonizacji, odbyła się
uroczystość sprowadzenia do Polski małej części jego
relikwii. W uroczystościach jubileuszowych wziął
udział sam prezydent państwa, Ignacy Mościcki.
W Rostkowie nie zachował się dwór Kostków, ale
w sąsiednim Przasnyszu znajduje się kościół ufundowany przez Pawła Kostkę ku czci świętego brata.
„Do wyższych rzeczy jestem stworzony i dla nich
winienem żyć” – takie było hasło Stanisława w czasie
pobytu w Wiedniu. W Rzymie zmienił je na inne: „Początkiem, środkiem i końcem rządź łaskawie, Chryste”.
W ikonografii św. Stanisław przedstawiany jest w stroju zakonnym,
w towarzystwie anioła udzielającego mu Komunii św., jego atrybutem są także lilie.
Święty Stanisławie, Twojej opiece się polecam i proszę Cię,
abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem
wspierał i ratował we wszystkich
potrzebach moich
i wyjednał mi łaskę wiernego
naśladowania cnót twoich.
Spraw to, abym Bogu dochował
wierności
pośród wszelkich dróg tego
życia
i zasłużył sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha
bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę
dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć
do piekła. Amen.
Warto odmawiać każdego dnia…
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Intencje mszalne w kościele parafialnym
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach

ŚRODA 1.09.2021 r.
7.00 + Paweł KOCIK (2 greg.)
9.00 ++ Zofia, Stanisław KRUPA
18.00 ++ Rozalia BOMBA, mąż Leszek TADRZAK,
Bronisława (k) WALFOŚ
CZWARTEK 2.09.2021 r.
7.00 + Paweł KOCIK (3 greg.)
9.00 ++ Jan (7 rocz. śm.), Stanisław (20 rocz. śm.)
– intencja od rodziny
18.00 I) O Boże błogosławieństwo dla wspólnoty Odnowy
w Duchu Świętym w nowym roku formacji
II) O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego
i opiekę Matki Bożej dla ks. Grzegorza z okazji imienin
PIĄTEK 3.09.2021 r. wsp. św. Grzegorza Wielkiego
7.00 + Paweł KOCIK (4 greg.)
9.00 ++ rodziców: Maria TOPOLNICKA, Bazyli
TOPOLNICKI, + siostra Sylwia FICEK z domu
TOPOLNICKA
18.00 O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski,
asystencję Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks.
Grzegorza z okazji imienin (intencja od Róż
Różańcowych)
SOBOTA 4.09.2021 r.
7.00 + Helena GARLIŃSKA (7 rocz. śm.), + Stanisław
GARLIŃSKI, ++ Jan, Katarzyna KUSZKIEWICZ
9.00 Wynagradzająca za wszystkie grzechy i zniewagi,
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
18.00 I) + Paweł KOCIK (5 greg.)
II) + Maria WIŚNIEWSKA (5 rocz. śm.)
NIEDZIELA 5.09.2021 r. 23 Niedziela Zwykła
7.30 + Paweł KOCIK (6 greg.)
9.00 + Bronisław TETNOWSKI (z okazji imienin)
10.30 I) + Jan OLESIŃSKI (rocz. śm.)
II) Dziękczynna z okazji 90 rocz. urodzin Marii ŻEBRYK,
o potrzebne łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże
12.00 I) + Irena BROSZCZAK
II) + Czesław KOBIERSKI i ++ z rodziny
18.00 Dziękczynna z okazji 70 roczn. urodzin Jerzego,
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski
PONIEDZIAŁEK 6.09.2021 r.
7.00 + Teresa WŁODARKIEWICZ (od uczest. pogrzebu)
9.00 + Paweł KOCIK (7 greg.)
18.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie,
opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Wojciecha
w dniu urodzin
WTOREK 7.09.2021 r.
7.00 Kazimiera (k) KOWALSKA (od uczest. pogrzebu)
9.00 + Paweł KOCIK (8 greg.)

18.00 I) Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo,
opiekę Matki Bożej, o łaskę zdrowia oraz Boże
prowadzenie dla córki Magdaleny i jej najbliższych
II) + Regina PERWENIS (z okazji imienin)
ŚRODA 8.09.2021 r. święto Narodzenia NMP
7.00
9.00 + Paweł KOCIK (9 greg.)
18.00 O ochronę przed złem za wstawiennictwem
św. Michała Archanioła dla Franciszka i Klary
CZWARTEK 9.09.2021 r.
7.00 + Paweł KOCIK (10 greg.)
9.00 + Jan WROPAJ (39 rocz. śm.), ++ rodziny WROPAJ
i SOLA
18.00 ++ Tadeusz, Stanisław PANKIEWICZ
PIĄTEK 10.09.2021 r.
7.00 + Paweł KOCIK (11 greg.)
9.00 + Barbara KIEŁTYKA (1 roczn. śm.)
18.00 + Bogumiła KALETA
SOBOTA 11.09.2021 r.
7.00 + Józef KUBAS (od rodziny KUJAWA)
9.00 + Paweł KOCIK (12 greg.)
18.00 I) Za dusze w czyśćcu cierpiące
II) + Janina PUTEREK (12 rocz. śm.), ++ Walenty,
Czesław PUTEREK
NIEDZIELA 12.09.2021 r. 24 Niedziela Zwykła
7.30 + Paweł KOCIK (13 greg.)
9.00 ++ Helena, Czesław, Krzysztof
10.30 + Mieczysław CHOJNIAK (15 rocz. śm.), ++ Amelia,
rodzice i rodzeństwo
12.00 I) + syn Mirosław RAWSKI (14 rocz. śm.)
II) + Anna MISIACZYK (30 rocz. śm.), + Wanda
MISIACZYK (6 rocz. śm.)
18.00 + Wita MICHALAK (2 rocz. śm.)
PONIEDZIAŁEK 13.09.2021 r. wsp. św. Jana Chryzostoma
7.00 + Paweł KOCIK (14 greg.)
9.00 + Józef SERWIN
18.00 INTENCJE FATIMSKIE
WTOREK 14.09.2021 r. święto Podwyższenia Krzyża Św.
7.00 + Paweł KOCIK (15 greg.)
9.00 + Stanisława STANISZEWSKA (int. od córki)
18.00 + Lidia KUCAB (11 rocz. śm.), + Aleksander
i ++ z rodziny KUCAB i KUŹNIR, + Eugenia, + Jan BUŚKO
ŚRODA 15.09.2021 r. wsp. NMP Bolesnej
7.00 + Andrzej JĘDRZEJAK (od uczest. pogrzebu)
9.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i światło Ducha Świętego dla wnuczek
18.00 I) + Paweł KOCIK (16 greg.)
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II) + Helena PRZEPIÓRA (1 roczn. śm.), + Kazimierz
PRZEPIÓRA (10 roczn. śm.), + Artur PALUCH (15 rocz.
śm.), + Lidia CHLEBOWSKA (10 roczn. śm.)
CZWARTEK 16.09.2021 r. wsp. św. Korneliusza i Cypriana
7.00 + Urszula GAŁĄZKA (od uczest. pogrzebu)
9.00 + Wiesław BARCZYN (15 roczn. śm.), + Grzegorz
BARCZYN
18.00 + Paweł KOCIK (17 greg.)
PIĄTEK 17.09.2021 r.
7.00
9.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski, łaski dla
Hanny z okazji urodzin
18.00 + Paweł KOCIK (18 greg.)
SOBOTA 18.09.2021 r. święto św. Stanisława Kostki
7.00 + Paweł KOCIK (19 greg.)
9.00 + Bronisław JAWORSKI (13 roczn. śm.), ++ rodzice
18.00 + Józefa (k) SZTEBEL (2 rocz. śm.)
NIEDZIELA 19.09.2021 r. 25 Niedziela Zwykła
7.30 ++ Anna SOBCZAK (16 rocz. śm.), Zenon
SOBCZAK (11 roczn. śm.)
9.00 + Daria (4 roczn. śm.), ++ Dymitr, Ludwik
10.30 + Marianna PIECZENIAK, + Anna SIEWIERSKA
12.00 I) + Paweł KOCIK (18 greg.)
II) ++ syn Robert, ++ rodzice: Kazimierz, Michalina
BUJARSCY, + Elżbieta KRASIŃSKA, + Jan KOBYLECKI
18.00 ++ Ignacy, Antonina, Józef, Wanda SZEWCZYK
PONIEDZIAŁEK 20.09.2021 r. wsp. św. Andrzeja Kim
Taegon i Pawła Chong Hasang i Towarz.
7.00 + Zbigniew SADOWSKI (od uczest. pogrzebu)
9.00 + Eugenia MIERZEJEWSKA PATYNEK (13 rocz. śm.)
18.00 + Paweł KOCIK (21 greg.)
WTOREK 21.09.2021 r. święto św. Mateusza Ap. i Ew.
7.00 + Zbigniew RATAJCZAK (od uczest. pogrzebu)
9.00 + Stefania KACZOROWSKA, + Stanisław
18.00 + Paweł KOCIK (22 greg.)
ŚRODA 22.09.2021 r.
7.00 + Paweł KOCIK (23 greg.)
9.00 ++ Mieczysław, Janina GOLEC
18.00 ++ rodzice: Franciszek, Maria DĄBROWSCY,
+ siostra Halina CIESIELSKA
CZWARTEK 23.09.2021 r. wsp. św. Ojca Pio
7.00 Za dusze czyśćcowe
9.00 + Paweł KOCIK (24 greg.)
18.00 O miłosierdzie Boże i błogosławieństwo dla całej
rodziny i nawrócenie najbliższych
PIĄTEK 24.09.2021 r.
7.00 + Damian NADOLSKI (od uczest. pogrzebu)
9.00 + Paweł KOCIK (25 greg.)
18.00 ++ Jan, Jacek, Franciszek, Zofia SAMULSCY,
++ Jan, Stanisława (k) MUZYK, ++ z rodziny
SAMULSKICH, WIECZORKÓW, MUZYKÓW
SOBOTA 25.09.2021 r.
7.00 + Paweł KOCIK (26 greg.)
9.00 ++ Jan, Maria KUBICCY
18.00 I) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Marka w dniu urodzin
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II) Dziękczynna za dar zdrowia i pomyślny przebieg
operacji, z prośbą o opiekę Maryi dla całej rodziny
NIEDZIELA 26.09.2021 r. 26 Niedziela Zwykła
7.30 + Adela WĘGŁOWSKA, ++ Jan, Leonard,
Franciszek, Petronela, Paweł
9.00 + Edward DYMCZAK (1 rocz. śm.), + Helena MAZUR
10.30 Dziękczynna za 25 lat pożycia małżeńskiego Moniki
i Marcina BANASZKIEWICZ z prośbą o Boże
błogosławieństwo dla całej rodziny (intencja od rodziców)
12.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, asystencję
Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. Damiana
z okazji imienin (intencja od Róż Różańcowych)
18.00 + Paweł KOCIK (27 greg.)
PONIEDZIAŁEK 27.09.2021 r. wsp. św. Wincentego
a Paulo
7.00 + Stefania KAJDAS (od uczest. pogrzebu)
9.00
18.00 + Paweł KOCIK (28 greg.)
WTOREK 28.09.2021 r. wsp. św. Wacława
7.00 + Paweł KOCIK (29 greg.)
9.00 Dziękczynno-błagalna w intencji Neli (10 roczn. urodzin)
i Michała (40 roczn. urodzin)
18.00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, zdrowie
i opiekę Matki Bożej oraz Świętego Patrona dla Marka
w dniu imienin
ŚRODA 29.09.2021 r. święto św. Archaniołów Michała,
Gabriela, Rafała
7.00 + Paweł KOCIK (30 greg.)
9.00 + Maria PIWOŃSKA
18.00 + Władysław KOŚCIELSKI, ++ z rodziny, + Michał
PŁAZAIAK
CZWARTEK 30.09.2021 r. wsp. św. Hieronima
7.00
9.00 + Marek WYRZYKOWSKI (od uczest. pogrzebu)
18.00 + Jadwiga JAROŃSKA (1 greg.)
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Sakrament Chrztu św.
przyjęli:
Pola Matuszak, 20.08.2021 r.

V Letni Festyn Parafialny
u Mikołaja

Bramę wieczności
przekroczyli:
+ Damian Nadolski, zm.
5.08.2021 r. przeżył 36 lat
+ Wiesław Latocha, zm. 7.08.2021 r.
przeżył 77 lat
+ Andrzej Jędrzejak, zm. 12.08.2021 r.
przeżył 66 lat
+ Urszula Gałązka, zm. 13.08.2021 r.
przeżyła 89 lat
+ Zbigniew Sadowski, zm. 16.08.2021 r.
przeżył 73 lata
+ Zbigniew Ratajczak, zm. 13.08.2021 r.
przeżył 60 lat
+ Stefania Kajdas, zm. 22.08.2021 r.
przeżyła 87 lat
+ Marek Wyrzykowski, zm. 22.08.2021 r.

niedziela 5 września
Świebodzice, pl. Kościelny 2
Rozpoczęcie godz. 8.30 – stoiska z grillem, kuchnia: zupa grochowa, bigos, pierogi, ciasta,
kawa, herbata, napoje, wata, popkorn oraz dmuchaniec dla dzieci, zabawa fantowa
estynu
godz. 14.00 Występ Zespołu Muzycznego „Podzamek Boys”
c h ó d z f ny
o
D
godz. 14.30 Występ Zespołu Ludowego „Dobromierzanie”
c zo
p r ze z n a c j ę
godz. 15.00 Występ Zespołu Tanecznego „Świebodziczanie”
e n owa
godz. 15.30 Zabawę taneczną prowadzi Zespół Muzyczny „Podzamek Boys” na r
m
w nasz y
godz. 17.30 Losowanie głównych nagród z zabawy fantowej
w i t ra ż y l e
ko ś c i e
godz. 19.00 Zabawę taneczną prowadzi Zespół Muzyczny „Podzamek Boys”
W tym dniu nie gotujemy obiadów w domach tylko przychodzimy na festyn parafialny na:
pyszną grochówkę, bigos, pierogi ruskie, gril, ciasta, napoje

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
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www.swmikolajswiebodzice.pl
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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

