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W Domu Pomocy Społecznej 
dla Dzieci w Świebodzicach 

Jasełka w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci 
w Świebodzicach w wykonaniu Wychowanków pod 
opieką i reżyserią pani Marty i pani Justyny – pracow-
ników DPS.

Wcześniej wszyscy w kaplicy uczestniczyli w uro-
czystej Mszy św. sprawowanej przez ks. proboszcza 
Józefa Siemasza w intencji Pracowników DPS, Człon-
ków Stowarzyszenia Maria Teresa oraz Wychowan-
ków.

Drodzy Parafianie,
św. Matka Teresa z Kalkuty powiedziała:
„Ludzie są nierozsądni, nielogiczni i zajęci sobą, 
Kochaj ich mimo to. 
Jeśli uczynisz coś dobrego, zarzucą ci egoizm 

i ukryte intencje. 
Czyń dobro mimo to. 
Jeśli ci się uda, zyskasz fałszywych przyjaciół 

i prawdziwych wrogów. 
Staraj się mimo to. 
Dobro, które czynisz, jutro zostanie zapomniane. 
Czyń dobro mimo to. 
Uczciwość i otwartość wystawią cię na ciosy. 
Bądź mimo to uczciwy i otwarty. 
To, co zbudowałeś wysiłkiem wielu lat, może przez 

jedną noc lec w gruzach. 
Buduj mimo to. 
Twoja pomoc jest naprawdę potrzebna. 
Ale kiedy będziesz pomagał ludziom, oni mogą cię 

zaatakować. 
Pomagaj mimo to. 
Daj światu z siebie wszystko, a wybiją ci zęby. 
Mimo to dawaj światu z siebie wszystko.”

Jako Wasi Duszpasterze życzymy Wam w tym 
Nowym roku, abyście nigdy nie zniechęcali się w mi-
łości i czynieniu dobra wobec drugiego człowieka. 
Niech Maryja z Józefem będą dla Was wzorem 
w otwieraniu serca na tajemniczą wolę Bożą, a Mały 
Zbawiciel wypełnia Wasze serca ufnością i pokojem 
w często niełatwym podążaniu drogą Ewangelii.

Jasełka
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(cd. ze str. 1) Po występie Jasełek tradycyjnie, wszyscy składali sobie życzenia świąteczne oraz udali się na 
poczęstunek. Ksiądz Proboszcz zaproponował kolędowanie na cześć Dzieciątka Jezus. Było bardzo miło 
i radośnie.

Jasełka

Widowisko pt. „OPOWIEŚCI Z KRAINY DOBROCI”

22 grudnia br. pracownicy DPS dla Dzieci w Świebodzicach wcielili się w postaci ANIOŁÓW i w pięknym 
anielskim przesłaniu przedstawili dla naszych Dzieci widowisko pt. „OPOWIEŚCI Z KRAINY DOBROCI”. Na 
spotkaniu obecni byli wszyscy chłopcy, którzy na koniec otrzymali od ANIOŁÓW prezenty. Był to projekt 
świąteczny dofinansowany przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu.

Podczas świąt Boże-
go Narodzenia Chłopcy 
bardzo chętnie przycho-
dzą do kaplicy w DPS 
dla Dzieci, aby razem 
z Siostrami SSND kolę-
dować Dzieciątku Je-
zus. Śpiewają kolędy, 
modlą się podając różne 
intencje i słuchają opo-
wiadań ewangelicznych 
związanych z narodze-
niem się Pana Jezusa 
w betlejemskiej grocie.



„Głos św. Mikołaja”, nr 1(63), styczeń 2022 3

Św. Mikołaj w naszej parafii

6 grudn ia 
2021 tradycyj-
nie odwiedził 
naszą parafię 
św.  M iko ła j 
i  spytał  czy 
d z i e c i  b y ł y 
g r z e c z n e . 
Dzieci zapew-
n i ł y,  ż e  s ą 
grzeczne i pa-
miętają o co-
dziennej mo-
dlitwie i Mszy 
św. niedziel-
nej. Otrzymały 
w s p a n i a ł e 
paczki i obie-
cały gorl iwe 
uczestniczyć 
w Roratach.
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RORAtY 2021
„A więc dzisiaj ruszam w drogę, 

pełen wiary plecak mam.
Tak jak Józef i Maryja... ja ufam, 

ufam, ufam...”
Adwent cieszy nie tylko dzieci. 

Lampiony, świece, przygaszone 
światło w kościele i radość hymnu 
„Chwata na wysokości Bogu...”. 
Wszyscy to lubimy. Dlaczego? Bo 
nasza powszedniość, szara i mo-
notonna, a czasami – i coraz czę-
ściej – dramatycznie niepewna, 
potrzebuje celebrowania. Nasze 

serca jej potrzebują i nasza wiara 
również. Przeżyliśmy tę adwentową 
podróż roku Pańskiego 2021. pod 
hasłem „Droga do Betlejem”, po-
prowadził nas wraz z Maryją i Jó-
zefem z Nazaretu do miejsca naro-
dzin Pana Jezusa przewodnik na-
zwany – na potrzeby tej drogi, 
której uczestnicy Rorat, dzieci, są 
najważniejszymi podróżnikami. 
Gabriel Prowadzi Skutecznie! GPS 
Trudno tego nie wiedzieć, jeśli zna 
się historię biblijną i wszystkie me-

andry historii biblijnych postaci. 
A że syndromem współczesności 
jest słuchanie w drodze głosu po-
lecającego „skręć w prawo”, „za-
wróć, o ile to możliwe” – czemu by 
tego nie wykorzystać?

Spotykaliśmy się wraz ze wszyst-
kimi uczestnikami tegorocznych 
Rorat w jednym z najważniejszych 
miejsc na tej Ziemi – w miejscu, 
w którym Słowo stało się Ciałem 
i powędrowaliśmy tam, gdzie to 
Ciało objawiło się ludziom do Be-
tlejem. Szczęść Boże!

Ks. Józef Siemasz

Sobota, 1 stycznia Świętej Bożej Rodzicielki, Maryi
W dzisiejszym dniu oddajemy także cześć Maryi, Matce Bożej. Czcimy Ją nie tylko jako ziemską Mat-

kę Jezusa z Nazaretu, ale jako Bożą Rodzicielkę, Niepokalaną Dziewicę, z której Syn Boży wziął ciało 
i krew. Dzisiejsza uroczystość mówi nam, że Maryja była nie tylko biologiczną Matką Jezusa, ale także 
Jego Matką duchową.

Spróbujmy przypomnieć sobie duchowe lekcje, których Maryja udzieliła Jezusowi. To od Niej, kiedy 
opowiadała o Jego przyjściu na świat, musiał po raz pierwszy usłyszeć zdanie: „Niech mi się stanie według 
słowa twego”. Wyobraźmy sobie Dziecię Jezus chłonące te słowa, które po latach przemienia na własną 
modlitwę: „Niech Twoja wola się spełnia”. To Maryja pierwsza uczyła Go pokory, otwarcia na Ducha Świę-
tego i niezachwianego zaufania do Ojca niebieskiego. Pomyślmy, na jak wiele jeszcze innych sposobów 
ta święta, kochająca i rozmodlona Kobieta kształtowała Jego młode życie!

Nie wszyscy mamy matki, które prowadzą nas w wierze. Wszyscy jednak mamy Maryję, doskonałą 
Matkę duchową. Ona wciąż troszczy się o nas i wstawia się za nami do Boga. Swoim przykładem, który 
znamy z zapisu w Ewangelii, oraz przez przesłania z Lourdes, Fatimy i innych miejsc objawień uczy nas 
rozważać w sercu słowa Boże. W swej macierzyńskiej miłości zawsze gotowa jest nas przytulić i przybli-
żyć do swojego Syna. Prawdziwie jest błogosławiona między niewiastami – i jest błogosławieństwem dla 
nas!

„Jezu, dziękuję Ci za to, że dałeś nam swoją Matkę! Święta Maryjo, módl się za nami! Oby ten rok 
okazał się błogosławiony dla wszystkich Twoich dzieci!”
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WSZYStKIEGO... nie wiadomo czego
Komunikacja inkluzywna, to nowy nabytek w moim 

słownictwie. Do napisania paru słów sprowokowała 
mnie informacja o wewnętrznym przewodniku „komu-
nikacji inkluzywnej” opublikowanym przez Komisję 
Europejską. Przewodnik zaprezentowała w Brukseli 
w październiku europejska komisarz ds. równości 
Helena Dalli. O sprawie poinformował włoski dziennik 
„Il Giornale”. Doniesienia gazety potwierdziła wspo-
mniana Dalli oraz rzecznik KE Eric Mamer.

Przewodnik zawiera zestaw określeń, których na-
leży unikać, by nikogo nie urazić. Zaliczono do nich 
m.in. „Boże Narodzenie”, „pan”, „pani” i „homoseksu-
alista”. „Il Giornale” informuje również, że wiceszefowa 
KE zaleciła systematyczne zastępowanie – tam, gdzie 
to możliwe – imion o rodowodzie chrześcijańskim 
bardziej kosmopolitycznymi odpowiednikami, by za-
miast „Marie (Maria) i Jean (Jan)” używać „Malika 
i Jules (Juliusz)”.

Publikacja informacji o wytycznych wywołała falę 
krytyki płynącej m.in. z Watykanu, po której Dalli wy-
dała oświadczenie, informując o wycofaniu wytycz-
nych. Sprawa jednak nie została zamknięta. Maltańska 
polityk zapowiedziała, że już pracuje nad ich nową, 
lepszą wersją.

Będąc na spotkaniu opłatkowym w Strzegomiu 
odczytałem życzenia z okazji świąt Bożego Narodze-
nia, które nasze stowarzyszenie otrzymało od burmi-
strza. Znalazły się tam słowa takie jak „Święta Boże-
go Narodzenia” czy „Boży Syn”. Pooglądałem życze-
nia DLA świebodziczan i na stronach wielu okolicznych 
miast (Świdnica, Jawor, Mieroszów, Dzierżoniów, 
Wałbrzych itd.) i wielkich aglomeracji. Te mniejsze na 
ogół nie mają problemu, aby święta nazywać właści-
wie. Większe i wielkie miasta, tam już jest kłopot. Bo, 
albo życzeń nie ma (stan na 23 grudnia godz. 5:00) 
i pojawią się w ostatniej chwili, albo zdarzają się takie 
„aby spotkać się przy choince i być dla siebie miłym”. 
Na plakatach Warszawy, Łodzi, Szczecina i naszej 
Świdnicy stworzono jakieś dziwadła. Warszawiakom 
życzy się: „Każdemu bez wyjątków wszystkiego do-
brego”. Są tam łyżwiarze, więc to mogą być życzenia 
na każdy mroźny zimowy dzień dla miłośników spor-
tów zimowych (nie wszystkich). Łódź serwuje przekaz 
świąteczny tej treści: „Świętuj po Łódzku” – „Najpiękniej
sze Święta spędzisz w Łodzi”. Z umieszczonych gra-
fik nie wynika, że chodzi o Boże Narodzenie. Szczecin 
idzie na całego i życzy: „Smacznych Świąt”, ale czy 
paprykarz z plakatu wystarczy na świątecznym stole?

Na Facebooku natomiast zaobserwujecie pełny 
przekrój możliwości. Obok tych Bożonarodzeniowych 
pojawiają się życzenia „Szczodrych godów” i życzenia, 
które niewiele się różnią od tych imieninowych czy 
urodzinowych.

Można sobie zadać pytanie co się dzieje? Czy wol-
ność, poprawność, chęć wmieszania się w tłum po-
woduje, że boimy się nazywać sprawy po imieniu. 

Skoro święta Bożego Narodzenia, to czemu szczodre 
gody, czemu spotkanie przy choince, czemu promocja 
każdych świąt w Łodzi.

Jak będziemy chcieli być bardzo poprawni, to sami 
sobie strzelimy w kolano. Swoje święta mają wyznaw-
cy innych religii i do tej pory nie widać problemu. Mają 
je różne branże zawodowe. Kolejarze, górnicy, na-
uczyciele, energetycy itd. Swoje święto ma wojsko 
i straż pożarna. Czy to kogoś dyskryminuje? Wątpię 
w możliwość stworzenia języka dla wszystkich, bo nie 
ma również takiej potrzeby. Święta Bożego Narodze-
nia, to właśnie te święta i już. Szewc, to szewc. Za-
miana szewca na osobę robiącą buty nic nie zmienia. 
Nie poprawi to również jego samopoczucia.

Sprawa jest o wiele poważniejsza. Sekretarz stanu 
Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin określił wy-
tyczne KE jako „wymazywanie chrześcijańskiej Euro-
py”. Trudno się z tym nie zgodzić.

Dopóki nie jest to karalne, pozwolę sobie przekazać 
czytelnikom Głosu Św. Mikołaja życzenia Wszelkich 
łask Bożych. Niech Boże Dziecię, którego urodzenie 
wspominamy przyniesie Wam i Waszym Rodzinom 
miłość, radość i dostatek.

Ryszard Stochła

Czym jest inkluzywność?
Inkluzywny «łączący lub obejmujący jakąś całość; 

też: przeznaczony dla wszystkich»
źródło: Słownik języka polskiego PWN.

Język inkluzywny to język, którego powinno się 
używać, aby nie dyskryminować nikogo. Inaczej mó-
wiąc, to język włączający, równościowy – wolny od 
wszelkich uprzedzeń, stereotypów i aluzji. Język in-
kluzywny traktuje wszystkich równo, nikogo nie wy-
klucza. Jest to język wrażliwy na płeć oraz neutralny 
płciowo. Zdaniem osób, które w ten sposób bronią 
mniejszości czy walczą z rzekomą dyskryminacją cały 
proces sprowadza się w praktyce do korekty nazew-
nictwa takich grup jak np. osoby niepełnosprawne, 
osoby nieheteroseksualne czy narodowości. Przykła-
dy tych zmian są następujące: zamiast niewidomi 
proponują określenie osoby niewidome. Zamiast 
cierpieć na – osoba z … (np. osoba z epilepsją). Za-
miast autystyk – osoba z autyzmem. Zamiast osoba 
psychicznie chora – osoba z doświadczeniem choro-
by psychicznej. Odnosząc się do narodowości: za-
miast Cygan – Rom, zamiast Azjata – konkretne na-
rodowości (np. Hindus, Hinduska, Chińczyk, Chinka). 
Zamiast Murzyn, Murzynka – Czarnoskóry, Czarno-
skóra, Ciemnoskóry, Ciemnoskóra, Afropolak, Afro-
Polka, Czarny, Czarna. Można i tak. Tylko czy to coś 
zasadniczo zmienia.

źródło: Paulina Kuryłowicz – https://levelupngo.com/
jak-nie-wykluczac-czyli-o-jezyku-inkluzywnym/

Opracował: Ryszard Stochła
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Jak rok przerwy przerodził się w misję

Niedziela, 2 stycznia
Czy wiesz, jak zaczyna się „Katechizm Kościoła Katolickiego”? W pierwszym zdaniu wyjaśnia, dlacze-

go Bóg stworzył człowieka i jakie jest jego przeznaczenie. Otóż „Bóg, w samym sobie nieskończenie 
doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny, stworzył człowieka, by 
uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia”.

Właśnie ten proces „czynienia nas uczestnikami swego szczęśliwego życia” opisuje dany nam dziś do 
rozważania początek Ewangelii według św. Jana. „Na początku było Słowo” czytamy. Greckie „logos”, 
tłumaczone jako „Słowo”, oznacza wewnętrzną racjonalność i uporządkowanie. Słowem tym jest „Jedno-
rodzony Bóg, który jest w łonie Ojca”, czyli po prostu Jezus. Jest On kimś odrębnym od Boga Ojca, ale 
również posiadającym Boską naturę. Znawcy greki twierdzą, że fragment: „było u Boga” można precy-
zyjniej przetłumaczyć jako „było skierowane ku Bogu”, zwrócone ku Niemu, jak słonecznik zwraca się ku 
słońcu gdzie Bóg, tam Słowo. Wskazuje to na ogromną bliskość, jedność, miłość, która uszczęśliwia. Ta 
miłość następnie owocuje życiem „Wszystko przez Nie się stało” świat i człowiek biorą początek z miłości.

Jednak na tym nie koniec. Kiedy po grzechu człowieka na świecie zapanowała ciemność, Słowo „za-
mieszkało wśród nas”, aby nas ratować. John Milton, autor poematu Raj utracony, w poetycki sposób 
opisuje scenę, która rozgrywa się w niebie po upadku pierwszych rodziców. „Rzeczcie, Niebieskie Potę-
gi” zwraca się Bóg do mieszkańców nieba – „Gdzie znaleźć taką miłość? Kto z was gotów zostać śmier-
telnym, by odkupić zbrodnię śmiertelną Człeka? Kto ze sprawiedliwych zechce ocalić niesprawiedliwego? 
Czyż taka miłość nie znajdzie się w Niebie?”. Wówczas „zgłasza się” Słowo, dobrowolnie idąc na świat, 
by stać się jego Zbawicielem.

Miłość Jezusa, Słowa Bożego, można odrzucić. Ale „wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, 
aby się stali dziećmi Bożymi”. Bóg, który z miłości stworzył nas i odkupił, czeka teraz na naszą decyzję. 
On nie uszczęśliwia na siłę. Nasze szczęście jest w naszych rękach.

„Jezu, chcę przyjąć Twoją miłość. Spraw, abym wierząc w Ciebie osiągnął cel, dla którego mnie stwo-
rzyłeś.”

Kiedy miałam pięć lat, moi rodzi-
ce adoptowali dwóch małych chłop-
ców z Rosji. Zaskoczyło mnie, jak 
szybko te osierocone dzieci odna-
lazły się w naszej rodzinie. Szcze-
rze mówiąc, niemal nie zauważa-
łam różnicy pomiędzy tymi nowymi 
braćmi, a moim rodzeństwem bio-
logicznym. Bliska więź łącząca 
członków naszej rodziny kazała mi 
myśleć o tak wielu innych dzieciach 
na świecie, którym nigdy nie będzie 
dane zaznać takiej miłości.

Nie mogłam oprzeć się myśli, że 
moim zadaniem jest pomoc siero-
tom. Postanowiłam, że zanim pójdę 
na studia, najpierw wyjadę za gra-
nicę, aby zaangażować się w opie-
kę nad dziećmi, które straciły rodzi-
ców. Zrobiłam więc sobie rok 
przerwy i zgłosiłam się jako wolon-
tariuszka do sierocińca dla dzieci 
specjalnej troski w Ugandzie.

Kiedy po raz pierwszy znalazłam 
się w Kampali, byłam zaskoczona 
tym, jak trudne mogą być zwykłe, 
codzienne czynności. Częste wyłą-
czenia prądu, brak bieżącej wody 
i niebrukowane drogi sprawiały, że 
załatwienie najprostszej sprawy 
stawało się czasochłonne i skom-
plikowane. Byłam jednak pod takim 
wrażeniem ludzi, których tam spo-
tykałam, że pełniąc swoją misję 
z radością podejmowałam każde 
wyzwanie, które przede mną sta-
wało.

OD ROZPACZY DO NADZIEI
Wkrótce po rozpoczęciu wolon-

tariatu w sierocińcu poznałam 
dziewiętnastoletnią Sarę i jej pię-
cioletniego syna, Daniela. Kiedy 
Sara w wieku czternastu lat zaszła 
w ciążę, rodzina postawiła jej ulti-
matum: albo aborcja albo wyrzuce-
nie z domu. Dziewczyna zdecydo-

wała się urodzić dziecko i zatrosz-
czyć się sama o siebie.

Kiedy Daniel miał kilka miesięcy, 
Sara zauważyła, że ma trudności 
z przełykaniem i często krztusi się 
przy jedzeniu. Z czasem uświado-
miła sobie również, że jej synek nie 
rozwija się jak inne dzieci w jego 
wieku, które już raczkowały czy 
chodziły. Nie wiedząc, co robić, 
zaniosła go do czarownika, który 
po odprawieniu rytualnych obrzę-
dów nad dzieckiem oznajmił, że jest 
ono opętane i byłoby lepiej, gdyby 
umarło. Sara bardzo się przestra-
szyła. Niemal uciekła stamtąd, 
czując się jeszcze bardziej samot-
na i odrzucona.

Jej sytuacja była tragiczna. Nie 
była w stanie podjąć żadnej pracy, 
ponieważ Daniel wymagał całodo-
bowej opieki. Robiła, co mogła, aby 
wykarmić dziecko i siebie. Kiedy ich 
poznałam, oboje byli wygłodzeni. 
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ZAufAć tu I tERAZ

Danielowi widać było wszystkie 
żebra, a jego włosy nabrały złota-
wego koloru, co jest pewnym zna-
kiem poważnego niedożywienia. 
Gdy ich odwiedzałam, zawsze 
przynosiłam fasolę, ryż, mydło i cu-
kier, ale te zapasy szybko się wy-
czerpywały, a poza tym nie poma-
gały w przezwyciężeniu poczucia 
odrzucenia i opuszczenia, którego 
doświadczała młoda matka.

Pewnego dnia, kiedy wraz z przy-
jaciółką odwiedziłam Sarę w domu, 
dziewczyna zaczęła płakać. Czuła 
się taka bezradna! Współczułam jej 
całym sercem. Bardzo chciałam 
pocieszyć ją jakoś, dać jej słowa 
nadziei. Razem z przyjaciółką za-
częłyśmy się głośno modlić, wyzna-
jąc wiarę w to, że Bóg ma dobry 
plan wobec niej i Daniela oraz że 
będzie im towarzyszył na każdym 
kroku ich drogi.

W trakcie modlitwy odniosłam 
wrażenie, że Pan chce, abym za-
pytała Sarę, czy ma jakieś kwalifi-
kacje, które pozwoliłyby jej zarobić 
na siebie i dziecko. Okazało się, że 
przed pojawieniem się Daniela 
pracowała w swojej wiosce jako 
krawcowa. Powiedziała mi, że gdy-
by miała maszynę do szycia, mo-
głaby utrzymać się wraz z dziec-
kiem. Po pięciu minutach byłam już 
z powrotem na motocyklu, szukając 
dla niej takiej maszyny. Z radością 
przyjęła ten dar jako szansę na 
nowy początek.

Tego dnia Bóg okazał Sarze 
swoją troskę i pomógł jej odzyskać 

poczucie godności. Odkryła, że po-
mimo odrzucenia, jakie musiała 
zno sić, Bóg nie przestał jej kochać. 
Wskazał jej drogę wyjścia z błęd-
nego kola wstydu i potępienia, w 
którym tkwiła przez pięć długich lat.

MISJA RAtOWNICZA
Mój pobyt w sierocińcu dał mi 

wiele okazji do niesienia nadziei 
przez modlitwę i konkretną pomoc 
matkom dzieci, które – podobnie 
jak Daniel – w kulturze afrykańskiej 
są demonizowane i zaniedbywane 
ze względu na swą niepełnospraw-
ność. Kiedy widziałam na wyświe-
tlaczu telefonu, że dzwoni pracow-
nica społeczna, wiedziałam, że 
oznacza to przybycie do nas nowe-
go dziecka. Zwykle przyjmowałam 
to z ekscytacją, ale i zdenerwowa-
niem. Opiekowaliśmy się ponad 
osiemdziesięcioma porzuconymi 
dziećmi, choć więc przybycie no-
wego maleństwa zawsze było 
ekscytujące, robiło mi się smutno 
na myśl, że kolejna matka uznała 
nas za ostatnią szansę dla własne-
go dziecka.

W taki sposób przybył do nas 
maleńki Emanuel. Już na pierwszy 
rzut oka zorientowałam się, że nie-
mowlę potrzebuje natychmiastowej 
pomocy medycznej i popędziłam 
z nim do szpitala. W wieku dwóch 
miesięcy waży! zaledwie półtora 
kilograma – i właśnie umierał. Naj-
bliższy szpital był zaledwie trzy-
dzieści minut drogi od sierocińca, 
ale wydawało mi się, że jazda trwa 

całą wieczność. Emanuel walczył 
o każdy oddech, a ja modliłam się 
o Bożą interwencję. Jednak zaraz 
po przyjeździe do szpitala malutki 
chłopczyk przestał oddychać i za-
czął purpurowieć.

Zrozpaczona i przerażona pod-
niosłam wzrok w górę na krzyż 
wiszący nad łóżkiem i pomodliłam 
się słowami: „Panie, przepraszam 
za moje zwątpienie. Teraz potrze-
buję Twojej pomocy. Ty umarłeś, 
abyśmy my mogli żyć. W imię Je-
zusa, proszę, przywróć życie temu 
dziecku”. Zanim jeszcze skończy-
łam modlitwę Emanuel westchnął 
i zaczął się krztusić. Był żywy!

Od tej chwili wiedziałam, że to 
maleńkie dziecko jest w Bożych 
rękach i żadna sytuacja nie jest 
zbyt trudna dla Pana. Nie zawio-
dłam się. Dziś Emanuel jest pogod-
nym, zdrowym chłopczykiem.

PRZYJĘCIE NIEWYGÓD
Mój „rok przerwy” w Ugandzie 

przedłużył się już do pięciu lat i trwa 
nadal. Widzę tu zarówno dobroć 
Boga, jak i grzech, który powoduje 
wiele cierpienia i nieszczęść. Każdy 
dzień przynosi mi okazje do poma-
gania ludziom; przynosi też powody 
do narzekań. Powtarzam sobie 
często: „Mario, czas już przyzwy-
czaić się do niekomfortowych sytu-
acji”. Wtedy moja determinacja 
rośnie i widzę, że jestem bardziej 
otwarta na obecność Boga i na 
Jego moc, która działa wokół mnie 
i we mnie.

Zaufaj drodze. Ona sama Cię poprowadzi” – skoń-
czyłam czytać fragment książki, którą właśnie piszę, 
i spojrzałam na Anię. Spotkałyśmy się na Jamnej po 
30 latach. Słuchała z błyszczącymi oczami. Zawsze 
lubiłam te jej ciemne brwi i tak kontrastujące z nimi 
niebieskie oczy, w których odbija się niebo. Pokiwała 
głową. Dobrze wiem Moniko, o czym ty mówisz. I opo-
wiedziała mi własną historię o swoim synu i o zaufa-
niu... Do dzisiaj mam gęsią skórkę i oczy mi się szklą, 
kiedy myślę, jak wielkim zaufaniem zaufała. Oto jej 
opowieść:

Wiesz, że mój Staś urodził się w ten sam dzień, co 
ojciec Jan Góra? 8 lutego, tylko w 1999 roku. Zawsze 
mu mówiłam: „Nazywasz się Kowalski, a to nazwisko 
zobowiązuje”.

W moim pokoju w dzieciństwie, jak prawie wszyscy 
w tamtych czasach, miałam słynną meblościankę 
Kowalskich, więc od razu pomyślałam o dziadku Sta-
sia, który ją zaprojektował. Ania jednak myślała o kimś 
innym.

– No wiesz, Helena Kowalska, siostra Faustyna. 
Staram się codziennie odmawiać o trzeciej Koronkę, 
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Czwartek, 6 stycznia, Objawienie Pańskie
Złoto, kadzidło i mirra – oto dary godne króla. Ofiarowując je, mędrcy nie tylko uznali Jezusa królem 

Izraela, ale także pokazali Maryi i Józefowi, jak wielkim zaszczytem jest dla nich przebywanie w Jego 
królewskiej obecności.

Obchodzimy dziś uroczystość Objawienia Pańskiego. Uczestnicząc w tym szczególnym dniu we Mszy 
świętej, stajesz w obecności Jezusa, Króla wszelkiego stworzenia. Co złożysz Mu w darze? Nie masz 
złota, kadzidła i mirry, ale coś możesz Mu ofiarować:

Jezu, Królu królów, zamiast złożyć Ci w darze złoto, uczczę Cię jako mego Króla przez to, że okażę Ci 
posłuszeństwo i obiorę Cię Panem mojego życia. Z miłości do Ciebie pragnę okazać się Twoim lojalnym 
poddanym, głosząc Dobrą Nowinę i budując Twoje królestwo na ziemi. Pomóż mi wsłuchiwać się w na-
tchnienia Ducha Świętego. Daj mi wiarę i odwagę, abym wypełnił Twoją wolę.

Jezu, Synu Boży, zamiast złożyć Ci w darze kadzidło, ofiaruję Ci moje uwielbienie. Niech wznosi się 
ono jak kadzidło do Twojego tronu (Ps 141,2). Wychwalam Cię, bo przyszedłeś na ziemię jako człowiek, 
aby mnie zbawić. Wychwalam Cię, bo cierpiałeś i umarłeś za mnie, abym mógł żyć z Tobą na wieki. Daj 
mi łaskę wielbienia Cię nie tylko w dobrych chwilach, ale także w trudnościach i kłopotach.

Jezu, Baranku Boży, zamiast złożyć Ci w darze mirrę, którą namaszczono Twoje ciało, ofiaruję Ci sie-
bie, z duszą i ciałem, ze wszystkimi moimi radościami i smutkami. Ufam, że jeśli powierzę się Tobie cał-
kowicie, Ty przeniesiesz mnie przez wszystkie pokusy i próby, a pewnego dnia doprowadzisz bezpiecznie 
do wiecznego królestwa.

„Jezu, Ty jesteś moim Królem, Panem i Zbawicielem. Niech te moje skromne dary oddadzą Ci cześć 
i chwałę.”

a kiedy się budzę w nocy o trzeciej, to też odmawiam. 
Staś to nasz pierwszy syn, środkowy ze stada. Tak 
się modlił o brata. I w końcu wymodlił. Miał już cztery 
siostry, kiedy po 10 latach urodził się Gucio. Uwielbia-
li się!

Staś był taki życzliwy, pierwszy machał do wszyst-
kich na powitanie. Do naszych znajomych od razu 
mówił ciociu i wujku. Zauważał ludzi i ludzie to lubili. 
A on lubił ludzi. A te jego uczty! Miał zawsze dla wszyst-
kich czas. Żeby przystanąć, żeby pogadać. Nigdy się 
nie spieszył. Nie robił stu rzeczy naraz. Umiał wybie-
rać, a jak coś już robił, to robił dobrze. Wiesz, że co-
dziennie grał przez godzinę na pianinie, mimo że 
dawno już nie miał lekcji? Jego koledzy śmiali się, że 
Staś nie idzie, a kroczy, i nie mówi, tylko się wysławia. 
I zawsze do mnie pisał esemesy, żeby powiedzieć, 
gdzie jest, żebym się nie martwiła.

Był zuchmistrzem, wodzem Wilcząt. „Po co ci te 
zuchy” – mówiłam mu.

– „Studiujesz historię, możesz być świetnym prze-
wodnikiem po Poznaniu! Zarobisz sobie. Lepiej zrób 
teraz prawo jazdy’'. „Ale ja muszę, bo jeszcze nie są 
gotowi” – powtarzał mi to jak refren. Ze swoim przy-
jacielem Adasiem, też harcmistrzem, przeszli niedaw-
no w jedną dobę 100 km. Już po raz drugi, na wszel-
ki wypadek, bo wcześniej coś się im pomyliło w obli-
czeniach i nie byli pewni, czy zrobili całą trasę.

To było 12 stycznia 2021 roku. Zrobiłam dobry obiad. 
To chyba był jego ulubiony indyk albo bigos. Jeszcze 
mnie pochwalił. Zdał już historię i teraz uczył się do 
egzaminu z angielskiego, którego nie cierpiał. Uczył 

się non stop, więc pod wieczór wygoniłam go na spa-
cer. Byłam bardzo zmęczona, bo poprzedniej nocy 
w ogóle nie spałam. I tylko słyszałam przez ścianę, 
jak chi– chrająz dziewczynami w drugim pokoju. A po-
tem Jacek zawołał jeszcze do Stasia – „Przykryj mnie 
jakimś kocem, bo mi zimno”. To było koło pierwszej, 
my późno chodzimy spać. Staś otulił tatę kocem, jak 
zawsze przed snem pomodlił się i poszedł spać. Obok 
niego spał jego 12letni ukochany brat, Gucio.

Rano Jacek zawsze wstaje, żeby rozpalić w piecu. 
A zima tym razem była ostra. Potem, po ósmej, idzie 
budzić Stasia, śpiewają razem Godzinki, piją kawę, 
taki męski poranek. I nagle słyszę – „Staś nie żyje, idź 
do mamy, powiedz jej”.

„No co ten Jacek opowiada” – myślę sobie. Gucio 
staje w drzwiach, jeszcze przeciera oczy. Wciągam 
go do łóżka, wciskam mu do ręki różaniec, mówię: 
„Cokolwiek się dzieje, módl się”. I pędzę do ich  pokoju.

Widzę Stasia... I już wiem.
Czuję, że jakaś żelazna obręcz zaciska mi gardło. 

W jednej chwili wiem, że coś się na zawsze zmieniło. 
Granica, za którą nic już nie będzie takie samo. 
A w drugiej przychodzą do mnie słowa, które tyle razy 
powtarzałam. Jakby jakiś neon wyświetlił mi się przed 
oczami:

„Jezu, ufam Tobie”.
i zaraz dodaję: „Tu i teraz”.
Jezu, ufam Tobie.
TU I TERAZ. TU I TERAZ.
Wzywamy karetkę, dziewczyny według wskazówek 

ratowników reanimują jeszcze Stasia, ale ja już wiem, 
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Wezwanie do pokonania 
nienawiści miłością

że go tu nie ma. Przeniósł się już od nas. To już się 
stało. To jest goły fakt. Nie mogę temu zaprzeczyć. 
Widzę to.

Jezu, ufam Tobie. TU I TERAZ. Cokolwiek się tu 
dzieje. Nie po to tyle razy w życiu z ufnością to powta-
rzałam, żeby teraz temu zaprzeczyć.

Ja jestem takim tchórzem... Kiedy któreś z dzieci 
się zrani, kiedy widzę krew, robi mi się słabo i najpierw 
pędzę do łazienki. A tutaj coś zostało mi oszczędzo-
ne... Staś był taki cichy, miał w sobie tyle spokoju. 
I taką miał śmierć. Zabrany po cichu. Kropię go wodą 
święconą, zapalamy gromnicę. Przyjeżdżają karetki, 
potem koroner. „Nagła śmierć, bez podania przyczyn”. 
Staś odszedł koło trzeciej...

Okryty kocem, smukły, leży tak z nami, jak rzeźba 
Chrystusa w Wielki Piątek. Zaczynamy Różaniec, 
potem Koronka.

Jezu, ufam Tobie. TU i TERAZ.
Potem ludzie zaczynają dzwonić. Przychodzą po-

żegnać się ze Stasiem... Tyle dobra nas otula ze-
wsząd. Monika gotuje nam rosół, mimo że sama ma 
troje dzieci i leżących rodziców. Stawia go na stole, 
obok talerze.

Staś jest z nami jeszcze przez cały dzień, aż do 
następnego południa. Co chwilę ktoś wchodzi do 
niego do pokoju, posiedzieć przy nim, pomodlić się. 
Jego przyjaciel Adaś jest cały dzień. Wychodzi z po-
koju, żeby pobyć z Guciem. Urodzili się w jednym 
szpitalu, spotkali się w grupie przygotowującej się do 
wczesnej Komunii świętej, a potem w harcerstwie.

Jak ważne jest bycie razem. To jest łaska. Staś nam 
wszystkim umarł, nie tylko mnie. Dziura się zrobiła 
w wielu sercach, ale już przecież nic nie zrobimy. 

Zaskoczyła mnie Ludwika: „Wiesz, mamo, jak to do-
brze, że my możemy go opłakiwać. Że to wszystko 
dobre, co ludzie mówią o Stasiu, to prawda. Że na-
prawdę tak go kochałyśmy. Różnie to w rodzeństwach 
bywa”. Wiesz, odkryłam jak bardzo potrzebuję akcep-
tacji śmierci Stasia przez innych ludzi. Najgorsze jest 
dla mnie takie rozgrzebywanie cierpienia. Jak ktoś nie 
może odżałować. Jak mi mówi: „Ja się z tym nie zga-
dzam!”. To ciągnie człowieka w dół. Jak coś Pan Bóg 
daje i odbiera, to musimy przyjąć to, co mamy. Tu 
i teraz. Bunt nie pomoże.

A jednak dziwi mnie bardzo, kiedy słyszę, jak mój 
mąż Jacek nad grobem Stasia w dniu pogrzebu mówi: 
„Chcę powiedzieć, że jestem szczęśliwym ojcem. Tak, 
jestem szczęśliwy”. Jak przez mgłę słyszę litanię po-
wodów do szczęścia, wszystkie te cudowne rzeczy 
o naszym synu...

Kiedy Staś się rodził, padał śnieg. Kiedy szedł do 
Pierwszej Komunii świętej, padał śnieg. Kiedy zmarł, 
padał śnieg. Całą noc. I kiedy go chowali, padał śnieg. 
Ta biel pasuje mi do Stasia. Zamiast ziemi, rzucam 
mu grudkę śniegu na jasną trumnę. Staś był taki czy-
sty... i taki zostanie. Chowamy go w mundurze har-
cerskim. Ale bez rogatywki. Rogatywka została dla 
Gucia. Leżą teraz obok siebie, tak jak leżały, rogatyw-
ki Stasiowa i Guciowa. W szafie na półce w ich poko-
ju. Bo to cały czas jest przecież ich pokój.

Normalnie reaguję na wszystko jak histeryczka. 
A teraz nagle ogarnia mnie taki pokój. Jakby spokój 
Stasia udzielił się teraz i mnie. Przez 22 lata szedł 
z nami szczęśliwie tą drogą. Nie spieszył się całe 
życie, ale teraz się pospieszył. I nas wyprzedził. I do-
szedł TAM przed nami.

W ciągu dziejów Kościoła niezli-
czeni święci dawali świadectwo 
wyzwalającej mocy Jezusa Chry-
stusa – często w niezwykle trud-
nych okolicznościach.  Wszystkim 
nam znane są historie wielkich 
ewan gelizatorów, takich jak św. Pa-
tryk, mistyków – jak Teresa z Avila, 
czy oddanych sług ubogich – jak 
Matka Teresa z Kalkuty. Ale byli i są. 
także tacy wierni, którzy prowadzi-
li życie ciche i ukryte, a ich miłość 
do Chrystusa i oddanie Jego ludowi 
były niemniej heroiczne. Jedną 
z takich postaci jest Julia Greeley, 

Afroamerykanka, która urodziła się 
jako niewolnica, a po wyzwoleniu 
odkryła największą wolność w tym, 
że stała się sługą wszystkich.

JEDNOOKA JuLIA
Ponieważ Julia była niewolnicą, 

nie istnieją żadne dokumenty poda-
jące dokładną datę jej urodzenia. 
Wiemy jedynie, że urodziła się 
w Hannibal, w stanie Missouri, po-
między 1833 a 1845 rokiem. W dzie
ciństwie doświadczyła tego samego 
straszliwego zła, co inni afrykańscy 
niewolnicy. W wieku zaledwie pięciu 

lat została poważnie zraniona 
w czasie chłosty wymierzanej jej 
matce przez nadzorcę niewolników. 
Jedno z uderzeń bicza trafiło dziew-
czynkę w prawe oko, trwale je 
uszkadzając. Po tym wypadku za-
częto ją nazywać „jednooką Julią”.

Ogłoszony w 1865 roku w stanie 
Missouri Akt Emancypacyjny dał jej 
wyzwolenie. Podobnie jak wielu 
byłych niewolników udała się na 
zachód. Znalazła tam pracę jako 
kucharka i niania u Julii Pratte Dic-
kerson, owdowiałej matki czwórki 
dzieci. Kilka lat później pani Dicker-
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Niedziela, 9 stycznia, Chrzest Pański
Brzmi to bardzo obiecująco. Jezus pragnie chrzcić nas Świętym Duchem! Ale co to właściwie znaczy?
Przyjrzyjmy się najpierw doświadczeniu Ducha Świętego w życiu Jezusa. Łukasz przekazuje nam, że 

przy chrzcie Jezusa „Duch Święty zstąpił nad Niego”. Tego dnia Jezus otrzymał Ducha Świętego w nowy 
sposób jako dar, przez który Bóg udzielił Mu mocy i posłał na drogę działalności publicznej, służby, a osta-
tecznie śmierci i zmartwychwstania. Duch Święty zstąpił na Jezusa, choć przecież był On już w pełni 
Bogiem.

Łukasz w swojej relacji uwzględnia mały, lecz istotny szczegół. Kiedy Duch zstąpił na Jezusa, Ojciec 
zawołał: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Przemówił bezpośrednio do Jezusa. 
Powiedział, jak miłe jest Mu Jego posłuszeństwo, pokora i ufność. Ochrzczony, czyli inaczej zanurzony 
w wodzie, Jezus tego dnia został także zanurzony w Duchu Świętym.

Kiedy zostałeś ochrzczony, Duch Święty zstąpił na ciebie, a Ojciec uznał cię za swoje umiłowane 
dziecko. Wszedł z tobą w nową, nierozerwalną relację; stałeś się nowym stworzeniem w Chrystusie.

Ale Bóg nie poprzestał na napełnieniu cię Duchem Świętym przy chrzcie. On chce wciąż na nowo 
zanurzać cię w Duchu Świętym, aby napełniać cię swoją miłością i umacniać do służby, do której cię 
posyła. Wciąż na nowo powtarza ci: „Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem. Kocham cię. Cieszę się, że 
należysz do mojej rodziny”.

Nawet jeśli od twojego chrztu minęło już kilkadziesiąt lat, Bóg wciąż chce napełniać cię swoim Duchem. 
Nie bój się więc prosić Go o więcej – więcej Jego miłości i więcej Jego mocy w twoim życiu.

„Jezu, napełnij mnie Twoim Duchem. Pozwól mi jeszcze głębiej poznać Twoją miłość.”

son poślubiła Williama Gilpina, 
mianowanego przez Abrahama 
Lincolna gubernatorem Colorado. 
Tak więc w roku 1878 Julia prze-
prowadziła się do Denver w Colo-
rado wraz z rodziną gubernatora 
i pracowała dla niej przez kolejne 
pięć lat.

MIŁOŚć DO NAJŚWIĘtSZEGO 
SERCA

Julia Dickerson była pobożną 
katoliczką i – jak się okazuje – sku-
teczną ewangelizatorką. Świadec-
two jej głębokiej miłości do Boga 
skłoniło Julię do wstąpienia do 
Kościoła katolickiego. W 1880 roku 
została ochrzczona w kościele 
Najświętszego Serca i od tego mo-
mentu łaska sakramentów zaczęła 
kształtować jej życie. Julia każdego 
dnia przyjmowała Komunię świętą, 
poszcząc codziennie aż do połu-
dnia – nawet w dni, kiedy czekało 
ją dużo ciężkiej pracy. Jeden z księ-
ży pyta! ją od czasu do czasu, czy 
jadła śniadanie. „Moim śniadaniem 
jest Komunia” odpowiadała Julia.

Zgodnie z duchowością swojej 
parafii, Julia rozwinęła w sobie 
głębokie nabożeństwo do Najświęt-
szej Maryi Panny i Najświętszego 

Sakramentu, jak również do Naj-
świętszego Serca Jezusowego. 
Prowadzący parafię jezuici stwier-
dzili, że była najgorliwszą promo-
torką tego nabożeństwa, jaką kie-
dykolwiek widzieli.

Co miesiąc, pomimo bólów reu-
matycznych, Julia obchodziła 
wszystkie dwadzieścia remiz stra-
żackich w Denver, aby rozdawać 
broszurki o Najświętszym Sercu 
Jezusa. Podobno jej comiesięczne 
pielgrzymki zaczęły się w 1895 roku 
po pożarze Hotelu św. Jakuba, 
kiedy to podczas akcji gaśniczej 
zginęło czterech strażaków. Julia 
wzięła sobie tę tragedię do serca 
i postanowiła zatroszczyć się o to, 
by wszyscy strażacy poznali miłość 
Jezusa. Zdając sobie sprawę 
z tego, jak niebezpieczny zawód 
wybrali ci mężczyźni, pragnęła, by 
wszyscy oni byli przygotowani na 
spotkanie z Panem. Powiedziała 
nawet kiedyś miejskiemu dowódcy 
strażaków, że broszurki, które roz-
daje, są dla tych ludzi „biletami do 
nieba”.

JEJ DRuGI DOM
Stała obecność Julii w parafii na 

początku nie przez wszystkich była 

przyjmowana życzliwie. Niektórzy 
z parafian skarżyli się proboszczo-
wi na jej wygląd. Jej ubrania były 
sfatygowane, a prawe oko – to 
oślepione biczemnieustannie łza-
wiło. I była czarna. Komuś takiemu 
– twierdzili – nie powinno się po-
zwalać na zajmowanie pierwszych 
ławek w kościele. Proboszcz, uzna-
jąc ich skargi za wynikające 
z uprzedzeń rasowych, odmówił 
interwencji i nie nakazał Julii prze-
siąść się do tyłu.

To prawda, że Julia nie była zbyt 
wymowna, nie umiała też czytać ani 
pisać, potrafiła natomiast służyć 
ludziom i traktowała ich z miłością, 
nawet tych, którzy byli do niej 
uprzedzeni. Pewnego razu mała 
dziewczynka powiedziała Julii, że 
boi się dotknąć jej dłoni, żeby jej 
własna rączka nie zrobiła się czar-
na. Dawna niewolnica zareagowa-
ła całując po prostu dziewczynkę 
w czoło i błogosławiąc ją. Kiedy 
indziej pewna kobieta w dobrej 
wierze powiedziała Julii, że kiedy 
trafi do nieba, „będzie tak biała jak 
aniołowie na ołtarzu”. I znowu Julia 
zareagowała z miłością – tą miło-
ścią którą odkrywała w Sercu Je-
zusa. Ta miłość zdobyła ostatecz-
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Bóg pragnie naszej jedności

nie serca jej krytyków i parafia 
Najświętszego Serca stała się dla 
niej drugim domem.

MIŁOŚć JAKO SPOSÓB ŻYCIA
W 1901 roku, zainspirowana 

życiem św. Franciszka z Asyżu, 
Julia wstąpiła do Franciszkańskie-
go Zakonu Świeckich – tercjarzy. 
Sama często odwiedzała biednych 
ofiarując im wszelką możliwą po-
moc, a we wspólnocie tercjarzy 
franciszkańskich odnalazła to samo 
oddanie służbie Chrystusowi 
w ubogich i zapomnianych.

Z czasem mała, drobna postać 
ciągnąca czerwony wózek napeł-
niony odzieżą, węglem, żywnością 
i innymi darami dla potrzebujących 
stała się powszednim i dobrze zna-
nym widokiem na ulicach Denver. 
Kiedyś zauważono ją nawet dźwi-
gającą na plecach stary materac 
– dar dla rodziny, która była zmu-
szona spać na podłodze! Jednak 
większość ludzi nie miała pojęcia 
o tym, że Julia przemierza ciemne 
uliczki także pod osłoną nocy, od-
wiedzając żyjące w nędzy rodziny 
białych. Chciała w ten sposób 
oszczędzić im „wstydu” publiczne-
go przyjmowania wsparcia od 
czarnej kobiety.

Julia nigdy nie zapominała o tym, 
że Bóg kocha wszystkie swoje 
dzieci, chociaż od niektórych z nich 
doświadczyła szorstkich słów i złe-
go traktowania. Z czasem jej uczyn-
ki miłosierdzia stały się w mieście 
ogólnie znane, zaskarbiając jej tytuł 
„anioła miłosierdzia” Denver.

DAR „ŁAGODNEJ ODPO-
WIEDZ!”

Julia Greeley zmarła nagle 
17 czerwca 1918 roku, dokładnie 
w uroczystość Najświętszego Ser-
ca Pana Jezusa. Jej ciało zostało 
wystawione w kościele Najświęt-
szego Serca, gdzie setki ludzi 
przyszły oddać jej hołd. Została 
pochowana na cmentarzu Mount 
Olivet, ale w 2017 roku jej ciało 
zostało przeniesione do katedry 
Niepokalanego Poczęcia w Den
ver. Św. Alfons Liguori często mówił 
o przezwyciężaniu nienawiści ak-
tami miłości oraz o „łagodnej odpo-
wiedzi” zdolnej uśmierzyć „ogień 
gniewu”. Tak właśnie postępowała 
Julia przez całe swoje życie. Była 
kobietą niewielu słów, ale wielu 
czynów, które przemawiały same 
za siebie. Wybrany przez nią spo-
sób życia był odbiciem miłości 
Chrystusa do każdej osoby, którą 
spotykała, niezależnie od jej statu-
su ekonomicznego, koloru skóry 
czy religii.

PROCES KANONIZACYJNY
Wkrótce po śmierci Julii ludzie 

zaczęli domagać się otwarcia jej 
procesu kanonizacyjnego. Pomimo 
upływu lat pamięć o niej pozostała 
żywa. Wreszcie, jesienią 2016 
roku, w archidiecezji Denver rozpo-
częto proces diecezjalny, który jak 
dotąd doprowadził do przyznania 
Julii tytułu „służebnicy Bożej”.

W czasie, gdy świat wydaje się 
coraz bardziej podzielony, a napię-

cia na tle rasowym wzrastają życie 
służebnicy Bożej Julii Greeley uka-
zuje głęboką wolność, jaką mamy 
w Jezusie. Jest to wolność poko-
nująca podziały i uprzedzenia. 
Wolność, która uzdalnia do miłowa-
nia nawet tych, którzy traktują nas 
jak wrogów. Przez swoją pokorną 
posługę potrzebującym Julia przy-
pomina o największym wyświad-
czonym nam akcie miłosierdzia 
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa 
i zachęca, byśmy coraz bardziej 
upodabniali się do Niego. Pokazu-
je nam, że to właśnie w miłości 
bliźniego odkrywamy swoją naj-
głębszą tożsamość, a w dawaniu 
siebie doświadczamy największej 
wolności. Obyśmy zawsze byli go-
towi oddawać siebie w miłości, jak 
Julia Greeley, a jej przykład niech 
będzie dla nas natchnieniem do 
większego współczucia i ofiarności 
wobec innych.

W 2017 roku abp Samuel Aquila 
z Denver zatwierdził następującą 
modlitwę do prywatnego odmawia-
nia przez wiernych:

„Ojcze niebieski, Twoja służeb-
nica Julia Greeley poświęciła życie 
oddawaniu czci Najświętszemu 
Sercu Twojego Syna oraz pokornej 
służbie ubogim. Uczyń moje serce 
ofiarnym na wzór Serca Jezuso
wego, a jeśli jest to zgodne z Two-
ją świętą wolą, udziel mi łaski (tu 
podaj swoją intencję), o którą pro-
szę za wstawiennictwem Julii. 
Przez Chrystusa, Pana naszego. 
Amen”.

Kiedy zmarł mój ojciec, miałam zaledwie trzynaście 
lat. Jedynym sąsiadem, który przyszedł nas pocieszyć 
i pomodlić się z moją matką był pastor z niewielkiego 
kościoła metodystów po drugiej stronie ulicy. Byłyśmy 
ujęte tym gestem, bo do tej pory nigdy nie miałyśmy 
z nim żadnych kontaktów. Wówczas po raz pierwszy 
odezwało się we mnie pragnienie jedności chrześcijan. 
Ale na tym się nie skończyło. Wraz z moim mężem 
Kevinem od lat zajmujemy się działalnością ekume-

niczną. Dlaczego wezwanie do jedności jest tak waż-
ne? Ponieważ serce Boga pragnie jedności, a nie 
podziału. A mimo to podział chrześcijaństwa jest 
faktem od ponad tysiąca lat. Najpierw w 1054 roku 
nastąpił rozłam pomiędzy chrześcijaństwem wschod-
nim a zachodnim (prawosławnymi i katolikami), nazy-
wany wielką schizmą wschodnią. Kolejny rozłam, 
w ramach chrześcijaństwa zachodniego, nastąpił 
w 1517 roku, z początkiem reformacji. Dziś chrześci-
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Niedziela, 23 stycznia
Czytając słowa św. Pawła o Ciele Chrystusa myślimy zwykle o Kościele jako całości. Wyobrażamy 

sobie piękną, skomplikowaną strukturę złożoną z wielu rozmaitych części.
Zarazem jednak mamy poczucie, że sami jesteśmy bardzo mało znaczącą częścią – raczej nogą niż 

ręką jak ująłby to św. Paweł. Istnieje tak wielu ludzi, którzy wydają nam się znacznie bardziej niezbędni 
dla funkcjonowania Ciała Chrystusa niż my. Na przykład mama szóstki dzieci, zasiadająca w radzie pa-
rafialnej, która na dodatek ma jeszcze syna w seminarium. Albo prężny przedsiębiorca, który ofiarował 
kilkaset tysięcy złotych na remont wieży kościelnej. Albo ta wdowa, która prowadzi grupę biblijną i co-
dziennie uczestniczy we Mszy świętej. Czy wreszcie popularny kaznodzieja, który ma milion subskryben-
tów na kanale YouTube. Czy naprawdę ty jesteś równie ważny jak oni? Otóż tak! Pamiętaj, że „Bóg, tak 
jak chciał, stworzył różne członki, rozmieszczając każdy z nich w ciele”. Każdy z członków ma zasadnicze 
znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu. Także i ty. Ty również w Bożym planie 
masz być istotną częścią Chrystusowego Ciała. Skąd to wiemy? Jezus wezwał cię

uczynił częścią swojego Ciała przez chrzest. On wie, dlaczego cię wybrał i wcale nie chodzi o to, żebyś 
był dokładnie taki sam jak ktokolwiek inny. Kocha cię miłością niepowtarzalną– w taki sposób, w jaki nie 
kocha nikogo innego na świecie. Oznacza to, że jesteś równie drogi Jego sercu jak ludzie, których ty 
postrzegasz jako nieosiągalne wzory.

Spróbuj więc spojrzeć na mistyczne Ciało Chrystusa, Kościół – w tym także na siebie – tak, jak Bóg na 
nie patrzy. Każdy ma do wypełnienia swoje zadanie i gdyby wszyscy byli tacy sami, Kościół nie mógłby 
być tym, czym jest w Bożych zamiarach. Bóg stworzył cię dokładnie takim, jakim jesteś, aby Kościół, 
który jest mistycznym Ciałem Chrystusa, mógł stanowić całość.

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że ja także jestem ważnym członkiem Twego Ciała!”

jaństwo jest podzielone na więcej odłamów niż kiedy-
kolwiek przedtem. Jest to skandal powszechnie 
znany i przez wielu z nas szczerze opłakiwany.

Przepaść pomiędzy teologią, praktykami i pogląda-
mi jest często naznaczona ranami zadanymi sobie 
nawzajem na przestrzeni dziejów, niezrozumieniem 
i osądami. Nigdy nie zapomnę dnia, w którym mój mąż 
i ja mieliśmy przemawiać w kościele zielonoświątko-
wym. Kiedy zaprowadziłam naszego przedszkolaka 
do tamtejszego punktu opieki nad dziećmi, młoda 
opiekunka spojrzała na mnie niewinnym wzrokiem 
i powiedziała: „To zadziwiające. Jeszcze nigdy nie 
spotkałam nikogo należącego do Kościoła katolickie-
go” – tyle że, zamiast „Kościół katolicki” użyła bardzo 
negatywnej etykietki. Nie poczułam się zbytnio urażo-
na, ponieważ wiedziałam, że dziewczyna nie chciała 
mnie obrazić. Dla niej był to fakt, „prawda”, w której 
została wychowana.

Moje katolickie uprzedzenia wobec innych wyznań 
były również głęboko zakorzenione. Dorastając w Pit-
tsburgu, w drodze do szkoły mijaliśmy mały kościółek 
zielonoświątkowy, choć jednak byliśmy zaintrygowani 
muzyką dochodzącą przez okna, nie pozwolono nam 
nawet tam zajrzeć. Jeszcze dziś my, katolicy, czasami 
nawet tego sobie nie uświadamiając, możemy działać 
przeciwko jedności chrześcijan.

Możemy na przykład, wbrew nauce Kościoła, są-
dzić, że ktoś należący do innego wyznania chrześci-
jańskiego jest poza zasięgiem zbawienia. Możemy też 

zastanawiać się: „Co nam przyjdzie z dialogu z nimi? 
I czy nie będzie to zagrożeniem dla mojej wiary?”. To 
także są poglądy wynikające z niezrozumienia i braku 
kontaktów. Niestety, często nie jesteśmy świadomi, 
że w ten sposób mimowolnie obrażamy nie tylko inne 
tradycje chrześcijańskie, ale także samego Pana!

OBOWIĄZEK NAS WSZYStKICH
Wiemy, że Bóg pragnie jedności, ponieważ sam 

Jezus wyraził takie pragnienie w noc przed swoją 
śmiercią: „Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, któ-
rzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszy-
scy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja 
w Tobie”.

Dlaczego Jezusowi tak zależy na naszej jedności? 
„By świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś”. Nasza miłość 
do siebie nawzajem, zwłaszcza przekraczająca róż-
nice wyznań, jest świadectwem mocy i miłości Pana. 
Dla tych, którzy nie znają Jezusa, nasza jedność jest 
przejawem mocy Boga, który łączy ze sobą ludzi roz-
dzielonych przez całe stulecia.

Wezwanie do jedności chrześcijańskiej wynika nie 
tylko z Pisma Świętego; znajdujemy je także w doku-
mentach Kościoła. Św. papież Jan Paweł II w roku 
1995 ogłosił encyklikę Ut unum sint, w której przed-
stawił całościową prezentację ekumenicznej działal-
ności Kościoła. Pisał między innymi: „Kościół katolic-
ki z nadzieją podejmuje dzieło ekumeniczne jako 
imperatyw chrześcijańskiego sumienia oświeconego 
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wiarą i kierowanego miłością”. Innymi słowy, działal-
ność ekumeniczna nie jest czymś, co możemy przyjąć 
lub odrzucić jest naszym obowiązkiem.

BRACIA I SIOStRY W CHRYStuSIE
Sobór Watykański II nauczał, że chociaż Kościół 

Chrystusa „trwa w Kościele katolickim”, to jednak 
„i poza jego organizmem znajdują się liczne pierwiast-
ki uświęcenia i prawdy”. Pomimo dzielących nas 
różnic, wszystkich chrześcijan łączy: „Jeden (...) Pan, 
jedna wiara, jeden chrzest”. Wszyscy zostaliśmy 
usprawiedliwieni przez wiarę i zjednoczeni z Chrystu-
sem przez chrzest, a tym samym jesteśmy braćmi 
i siostrami w Chrystusie.

Życie w duchu jedności oznacza też poszanowanie 
dla braci i sióstr z innych tradycji chrześcijańskich, co 
wyraża się w tym, że ani my, ani inni wierzący, nie 
próbujemy przeciągnąć nikogo „na swoją stronę”. 
Dekret o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II de-
finiuje cel ruchu ekumenicznego jako „przywrócenie 
jedności wśród wszystkich chrześcijan”. Nigdzie nie 
ma w nim mowy o „powrocie” naszych „braci odłączo-
nych” do poprzedniej jedności Kościoła katolickiego. 
Podkreślił to również papież Benedykt XVI mówiąc, 
że jedność chrześcijan „nie oznacza (...) tego, co 
można by nazwać «ekumenizmem powrotu», w któ-
rym konieczne byłoby zanegowanie i odrzucenie 
własnej historii wiary. W żadnym wypadku!”.

POZOStAJĄC PRZY SWOIM ZDANIu
Nasz dialog nie zawsze prowadzi do uzgodnienia 

opinii, ale pomaga nam zrozumieć się nawzajem, 
nawet jeśli każdy pozostaje przy swoim zdaniu. Bardzo 
ciepło wspominam pewną wymianę zdań, która miała 
miejsce na konferencji ekumenicznej przed kilkoma 
laty. Mój mąż został poproszony o wygłoszenie pre-
lekcji na temat chrztu dzieci, który nie jest uznawany 
przez niektóre współnoty chrześcijańskie. Po prelek-
cji jeden z uczestników, protestant z Irlandii Północnej, 
powiedział: „Kevin, była to najbardziej jasna i zrozu-
miała prezentacja na ten temat, jaką kiedykolwiek 
słyszałem. Dziękuję ci za nią. I absolutnie się z nią 
nie zgadzam”. Wszyscy wybuchneli śmiechem. Była 
to spodziewana, a mimo to wyrażona z miłością reak-
cja. Potrzebujemy rozmawiać, słuchać, rozumieć 
i akceptować, prowadzić dyskusje i debaty, a czasami 
nie zgadzać się ze sobą. Ale we wszystkim tym za-
chowujmy szacunek do siebie nawzajem.

Większość z nas nie jest powołana do prowadzenia 
dialogu teologicznego. Ale wszyscy jesteśmy wezwa-
ni do „ekumenizmu duchowego” czy „ekumenizmu 
relacji”, jak nazwał go jeden z kardynałów. To dzieło, 
płynące z odnowionego serca, jest dziełem miłości. 
Polega ono na poznawaniu „innych” przez wspólną 

modlitwę, wspólne posiłki i projekty oraz przekonywa-
nie się, że o wiele więcej nas łączy niż dzieli. Belgijski 
kardynał DésiréJoseph Mercier, pionier ekumenizmu 
z początku XX wieku, powiedział kiedyś: „Musimy 
spotykać się ze sobą, żeby poznawać się nawzajem; 
poznawać się nawzajem, żeby miłować się wzajemnie; 
miłować się wzajemnie, żeby osiągnąć jedność”.

WRAŻLIWOŚć EKuMENICZNA
Aby właściwie okazywać miłość naszym braciom 

i siostrom, potrzebujemy nabrać pewnej wrażliwości 
ekumenicznej czy opanować, jak nazywają to niektó-
rzy, „ekumeniczną etykietę”. Oznacza to czuwanie nad 
naszą mową, ponieważ zdajemy sobie sprawę, że 
podziały między nami są wciąż bardzo realne. Podob-
nie jak czynimy to wobec gości, którzy przychodzą do 
naszych domów, starajmy się słuchać, rozumieć to, 
co mówi druga osoba, a przede wszystkim okazywać 
szacunek.

Na przykład opowiadając znajomym innego wyzna-
nia o homilii, którą usłyszeliśmy na niedzielnej Mszy, 
zamiast mówić: „Jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewan-
gelii...”, powiedzmy raczej: „Dziś w mojej parafii czy-
taliśmy Ewangelię o...”. Jest to na pozór drobna róż-
nica, ale niezwykle istotna, ponieważ uznaje fakt, że 
nie wszyscy byliśmy na takim samym nabożeństwie 
i nie wszyscy słyszeliśmy ten sam fragment  Ewangelii.

Podobnie, chociaż Kościół zachęca nas do wspólnej 
modlitwy z innymi chrześcijanami, rozsądek nakazuje, 
by nie proponować typowo katolickich modlitw jak 
nowenny czy Różaniec protestantom. Byłoby to jak 
serwowanie kotleta schabowego wegetarianinowi! 
Sam możesz zjeść go z przyjemnością kiedykolwiek 
indziej, ale byłoby niegrzecznie zachęcać czy wręcz 
zmuszać do poczęstowania się nim znaj omego we-
getarianina. Pragnąc jedności, nie osądzajmy jednak 
wyborów innych. Szanujmy ich poglądy i nie łammy 
sumień, jednocześnie pozostając całkowicie wierni 
własnej wierze.

WŁAŚCIWE RELACJE
Dobre relacje są odpowiedzią na wszelkiego rodza-

ju podziały. Jedność chrześcijańska może być dla nas 
wzorem, jak zaradzać także innym podziałom – na tle 
osobistym, politycznym, kulturalnym czy społecznym. 
Ponieważ jeśli autentycznie chcemy przyczynić się do 
nadejścia pełni królestwa Bożego, musimy pamiętać, 
że wiąże się ono z właściwymi relacjami, opartymi na 
szacunku i miłości wzajemnej. Takie relacje wymaga-
ją niekiedy czasu i cierpliwości, ale kiedy już się w nie 
wejdzie, doświadcza się tego, jak dobrze i jak miło, 
gdy bracia mieszkają razem”. Angażując się w dzieło 
jedności, doświadczamy w nowy sposób działania 
Pana.
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Niedziela, 30 stycznia
„Bóg jeden wie!” mówimy zadziwieni, podnosząc oczy do nieba. Zranieni, wypowiadamy te słowa przez 

zaciśnięte zęby. W rozpaczy szepcemy je ze łzami w oczach. Tak wiele spraw w naszym życiu jest dla 
nas po prostu niezrozumiałych. Są rzeczy, które rozumie tylko Bóg. My być może zrozumiemy je kiedyś, 
ale na razie są dla nas niepojęte. My poznajemy częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.

Dzisiejsze czytania przypominają nam, że nie jesteśmy w stanie pojąć do końca Bożych dróg. Jere-
miasz wiedział, że Bóg powołuje go na proroka i rozumiał, jakie słowa od Boga ma przekazać Izraelitom 
swoich czasów. Nie wiedział jednak, że po upływie stuleci jego proroctwa wypełnią się do końca w Oso-
bie Jezusa. My poznajemy częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.

W Ewangelii Jezus wyrzuca zebranym w synagodze, że odrzucają Go, widząc w Nim jedynie „syna 
Józefa”. Słyszeli Jego pełne mocy nauczanie, a mimo to nie mogli wznieść się ponad opinię, którą mie-
li o Nim od trzydziestu lat. Oni poznali częściowo, tylko Bóg poznaje w pełni.

Nawet św. Paweł, którego zrozumienie spraw Bożych przyczyniło się do sformułowania tekstów Pisma 
Świętego, wyznał: „Teraz poznaję po części, wtedy zaś będę poznawał tak, jak sam zostałem poznany”. 
Choć nauczył się już tak wiele o Bogu, zdawał sobie sprawę, że to zaledwie maleńka iskierka Jego do-
broci i chwały. I my, tak jak Paweł, widzimy jeszcze niejasno, niczym w lustrze lub przyciemnionym po-
koju. Tylko Bóg wie wszystko.

Bóg zna w pełni także ciebie, lepiej niż ty sam siebie znasz! W swojej mądrości przewiduje także, jak 
będzie wyglądało twoje życie. Wie, co czeka cię w przyszłości i już teraz przygotowuje cię na to swoją 
łaską.

Życie jest tajemnicą. Niektóre sprawy zrozumiemy dopiero w niebie i dlatego teraz tak ważna jest 
wiara. Wiara w kochającego Boga, który wie wszystko, pewnego dnia nam to objawi.

„Dziękuję Ci, Panie, za to, że znasz mnie i miłujesz do końca.”

PIELGRZYMKA
MATKA BOŻA
Z GUADELUPE

CENA 2100 USD
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Noworoczne przemyślenia z ks. Janem twardowskim
Trudny rok 2021 dobiegł końca. Pozostał tylko we 

wspomnieniach. Był to rok zaglądania do swojego 
wnętrza i weryfikacji starych poglądów. Czujemy, że 
znowu się zmieniliśmy i dowiedzieliśmy się wiele o nas 
samych. Ciągle staramy się być lepsi i jesteśmy otwar-
ci na nowe wydarzenia w kolejnym roku. Myśląc 
o drodze, którą już przeszliśmy i o miejscu, w którym 
teraz jesteśmy, to czujemy, że za wiele rzeczy może-
my dziękować Bogu.

Nadchodzi jednak czas, aby spojrzeć naprzód, 
otworzyć się na nowe i pozostawić za sobą to, co 
stare. Nie wypowiadajmy jakichś konkretnych życzeń 
na kolejne miesiące, ale prośmy Boga, aby nauczył 
nas przyjmować wydarzenia, które dla nas  przygotował.

Dlatego warto zastanowić się czego naprawdę 
chcemy w tym 2022 roku?

Odpowiedzi szukajmy w twórczości ks. Jana Twar-
dowskiego, który pisze nie tylko o Bogu, ale i o lu-
dziach. Wiara, zawarta w jego wierszach jest pełna 
prostoty, czułości i zrozumienia. Tym, co łączy czło-
wieka z Bogiem i naturą jest miłość. To ona pozwala 
pogodzić się z bólem, samotnością i cierpieniem, 
a także świadomością przemijania.

Zebrane w książce teksty 
o tematyce związanej z Bo-
żym Narodzeniem i Nowym 
Rokiem pochodzą niemal ze 
wszystkich tomów wierszy 
i prozy ks. Jana Twardowskie-
go wydawanych w latach 
19592000.

Jan Twardowski  „Noc 
Szczęśliwego Rozwiązania”

PARNAS 2000, wybór i 
oprac. Aleksandra Iwanowska

Czas
W dzień świętego Sylwestra nie można mówić 

o czasie, o tajemnicy czasu. O północy według astro-
nomów kończy się rok. Upłynęło do-
kładnie 365 dni, 59 godzin, 49 minut, 
46 sekund – rok zwrotnikowy. Tyle 
czasu minęło!

W ostatni dzień starego roku dzięku-
jemy Bogu za czas, za życie ziemskie. 
Bo tak długo żyjemy na ziemi, jak długo 
jest nasz czas i mogliśmy być u spo-
wiedzi św., przyjmować Komunię św., 
spotkały nas łaski łatwego i trudnego 
szczęścia.

Żeby umieli dziękować Bogu za czas, 
za skarb czasu.

Żeby także umieli przepraszać Boga za to, że mar-
nujemy czas.

Prymas Wyszyński powiedział: „Czas to miłość”. 
Jeśli człowiek nie kocha to właśnie marnuje czas. 
Jeśli nienawidzi, złości się, gniewa się – traci czas, 
roztrwania wielkie dobro.

Czasem uważamy się za nieszczęśliwców i tracimy 
czas dany nam do przeżycia samotności. Nieraz od-
dalają się od nas przyjaciele i wtedy właśnie dlatego 
zostajemy sami, aby Bóg był naszym przyjacielem.

Marnujemy czas, który Bóg daje nam na cierpienie. 
A jest to czas, w którym mamy zjednoczyć się z Je-
zusem w wierności dla Pana Boga. Bóg daje czas na 
cierpienie, żebyśmy umieli je znieść w zjednoczeniu 
z Panem Jezusem.

Ileż to czasu zmarnowaliśmy, gniewając się na 
nasze przykrości, na nasze trudności, narzekając, ze 
tak źle nam było, że spotkała nas krzywda... Zmarno-
wany czas.

O czas mamy się modlić. By Bóg dał jeszcze trochę 
czasu na obmycie naszych serc z egoizmu, z zazdro-
ści, z różnych paskudnych grzechów, także tych nie-
widocznych, a takich dla nas przykrych. Trzeba się 
modlić o to, żeby Bóg dał nam jeszcze czas pokuty, 
czas zastanowienia się nad sobą.

Każdy dzień Sylwestra jest dniem refleksji, bo jak 
mówi dawna uczniowska piosenka F. Leśniaka, pt. Na 
koniec roku szkolnego:

Upływa szybko życie,
jak potok płynie czas,
Za rok, za dzień za chwilę
Razem nie będzie nas...
Trzeba się modlić o łaskę czasu, bo dopóki jeszcze 

żyjemy, dopóty mamy niebo otwarte, mamy wszystkie 
możliwości. Dopóki mamy jeszcze tę odrobinę czasu 
– możemy się rozpłakać, możemy wszystko naprawić.

Módlmy się o miłosierdzie nowego czasu dla nas. 
(Źródło: fragment książki s. 66-67)

Polecamy inne książki ks. Jana Twardowskiego:



„Głos św. Mikołaja”, nr 1(63), styczeń 202216

Niedziela, 26 grudnia Świętej Rodziny
Pewien mądry człowiek obdarzony poczuciem humoru zauważył, że słowo „małżeństwo” brzmi nieco 

podobnie jak „męczeństwo”. „Ten święty stan wydał wielu świętych męczenników!”  stwierdził. A kiedy 
na świat przychodzą dzieci, szansa na męczeństwo wzrasta wielokrotnie.

Odkładając żarty na bok zauważmy, że Święta Rodzina dlatego była święta, że wszyscy jej członkowie 
miłowali się wzajemnie – byli gotowi rezygnować ze swoich własnych upodobań i dawać siebie innym. 
W cierpliwości Maryi i Józefa nierozumiejących postępowania Jezusa, w pokornym posłuszeństwie Syna 
wracającego wraz z nimi do Nazaretu jaśnieje świętość, przejawiająca się w trosce o siebie nawzajem.

Obchodząc dziś uroczystość Świętej Rodziny pamiętaj, że twoje powołanie do życia rodzinnego ma 
być dla ciebie pomocą, a nie przeszkodą we wzrastaniu do świętości. Bóg postawił cię w rodzinie jako 
męża, żonę, rodzica czy dziecko. To znaczy, że możesz osiągnąć świętość naśladując Świętą Rodzinę 
w swoim własnym życiu rodzinnym.

Co więcej, jesteś wezwany do budowania „cywilizacji miłości”, jak pisał św. Jan Paweł II w Liście do 
rodzin. Budowanie tej cywilizacji rozpoczyna się w podstawowej komórce, jaką jest rodzina, i stamtąd 
rozprzestrzenia się na zewnątrz. Polega na tym, że każdy oddaje się Bogu, a następnie w miłości daje 
siebie innym. Jan Paweł II nauczał, że gdy dochowujemy wierności swojemu powołaniu – jako mąż czy 
żona, osoba stanu wolnego, ksiądz czy osoba konsekrowana – nasze świadectwo miłości dotyka wszyst-
kich w naszym otoczeniu. Zastanów się więc dziś przez chwilę, w jaki sposób twoja rodzina pomaga ci 
wzrastać w świętości. Pomyśl też, co możesz zrobić, aby bardziej konsekwentnie wypełniać wobec 
twoich bliskich przykazanie miłości. A potem pozwól sobie na chwilę marzeń i zobacz, że przez swoje 
dobre decyzje budujesz w świecie cywilizację miłości.

„Maryjo i Józefie, módlcie się, aby wasz Syn, Jezus, pomógł mi uświęcić się w tym stanie, do którego 
powołał mnie Bóg.”

KARKÓWKA W GLAZuRZE Z WINIAKIEM

SCHAB Z PAStĄ ZIOŁOWĄ

Michałowa poleca

PRZYGOtOWANIE:
W rondlu umieścić dżem, winiak, cukier, miód i szczyptę soli. Gotować ok. 2 minut 
ciągle mieszając. Ostudzić. Mięso umyć, włożyć do miski, zalać wodą z 2 łyżecz-
kami soli i odstawić na 30 minut, a następnie wyjąć i osuszyć. Włożyć do torby 
na mrożonki, dodać glazurę i rozsmarować ją na mięsie. Torbę zamknąć i chłodzić 
całą noc. Następnie karkówkę wyjąć i ułożyć w brytfance. Wlać 3/4 szklanki wody, 
wstawić do piekarnika nagrzanego do 185 st. C. Piec ok. godziny, co jakiś czas 
mięso smarować glazurą. Po tym czasie mięso wyjąć, przykryć folią aluminiową 
i odstawić na 10 minut.

PRZYGOtOWANIE:
Zioła wymieszać z serem, czosnkiem, skórką, sokiem z cytryny, 
pieprzem. Mięso naciąć wzdłuż trzy razy, natrzeć solą. W po-
wstałe nacięcia włożyć pastę ziołową. Schab owinąć ciasno 
sznurkiem. Ułożyć w brytfannie, polać olejem i piec ok. 1 godzi-
ny w temperaturze 190 st.C. Gotowe mięso ułożyć na półmisku, 
przykryć folią aluminiową i trzymać w cieple. W garnku, na oliwie 
podsmażyć cebulę i podlać sosem z pieczeni. Dusić 5 minut. 
Następnie dodać pomidory, doprawić solą pieprzem. Dusić na 
dużym ogniu kolejne 5 minut. Sosem obłożyć pieczeń. Podawać 
z ryżem.

SKŁADNIKI:
1 kg karkówki, 5 łyżek 
dżemu morelowego, 
kieliszek winiaku, 
4 łyżki cukru trzcino-
wego, 1 łyżka miodu 
gryczanego, sól, 
kolorowy tłuczony 
pieprz.

SKŁADNIKI:
1 kg schabu środkowego, po pół 
pęczka posiekanej natki pietruszki 
i oregano, pęczek posiekanej bazylii, 
skórka z połowy cytryny pokrojona 
w kostkę, 1 ząbek startego czosnku, 
3 łyżki tartego parmezanu, pół łyżeczki 
mielonego białego pieprzu, sok z poło-
wy cytryny, sól, 6 łyżek oleju.
Na sos: 3 pomidory pokrojone w kost-
kę, duża cebula pokrojona w kostkę, 
3 łyżki oliwy, sól, pieprz. Smacznego!
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Program wizyty duszpasterskiej 2020/2021 (cd.)
3 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Patronacka 16
2. ul. Strzelecka 12 20
3. os. Sudeckie 4 f, 5 a, b, c
4 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Polna i Rekreacyjna
2 ul. Strzelecka 210
3. os. Sudeckie 5 d, e, f,
5 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Browarowa, ul. Mickiewicza, pl. Jana Pawła II
2. ul. Chmielna
3. os. Sudeckie 6 a, b, c
7 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Strzegomska – cała
2. ul. Metalowców 218
3. os. Sudeckie 6 d, e, f
8 stycznia 2021 r. godz. 14.00
1. ul. Wojska Polskiego
2. ul. Modrzejewska ul. Sportowa
3. os. Sudeckie 6 g, h, i
10 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. o. Pio 2142
2. ul. o. Pio 1a20
3. os. Sudeckie 6 j, k
11 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. Rynek, ul. Puszkina, ul. Słowackiego
2. ul. Kolejowa 1527f
3. os. Sudeckie 7 a, b, c
12 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Kolejowa 46, 8a 16
2. ul. Kolejowa 1836
3. os. Sudeckie 7 d, e, f
13 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Kolejowa 113
2. al. Lipowe 113a
3. os. Sudeckie 8 a, b, c
14 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. A1. ul. Stawowa 26
2. Lipowe 1419
3. os. Sudeckie 8 d, e, f

15 stycznia 2021 r. godz. 14.00
1. ul. Stawowa 15
2. al. Lipowe 28, 2125, ul. Krótka
3. os. Sudeckie 9 a, b, c
17 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Zwycięstwa 19,
2. ul. Zwycięstwa 26
3. os. Sudeckie 9 d, e, f
18 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Towarowa
2. ul. Zwycięstwa 1121
3. ul. Kopernika 123
19 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Zwycięstwa 828
2. ul. Spokojna 1 abc
3. ul. Kopernika 216
20 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. Park Miejski, ul. Żwirki i Wigury
2. pl. Dworcowy ul. Parkowa
3. ul. Pułaskiego
21 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. pl. Dworcowy ul. Parkowa
2. ul. Świdnicka 119
3. ul. Żeromskiego 218
22 stycznia 2021 r. godz. 14.00
1. ul. Świdnicka 218, 2125
2. ul. Świdnicka 3256
25 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Kościuszki 247
2. ul. Kościuszki 1 31
3. ul. Wolności 115
26 stycznia 2021 r. godz. 15.00
1. ul. Wolności 828
2. ul. Wolności 1735
3. ul. Wolności 3749
27 stycznia 2021 r. godz. 15.00
Kolęda dodatkowa
Kolęda dodatkowa
Kolęda dodatkowa
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SOBOtA 1.01.2022 r. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
9.00 + Barbara PAŁKA (1greg.)
10.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą 
o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok 2022 
dla całej rodziny
12.00 + Kazimierz SERAFIN
18.00
NIEDZIELA 2.01.2022 r. II Niedziela po Narodzeniu 
Pańskim
7.30
9.00 + Barbara PAŁKA (2greg.)
10.30 ++ Helena (3 r. śm.), Edward KRUSZEWSCY, 
++ Daniela (k), Stanisław JAKUBOWSCY, ++ Helena, 
Edward WĘGRZYN
12.00 I) ++ Wanda, Bronisław, Jan BUTURLA
II) + Stanisław LISOWSKI
18.00 + Zdzisława(k) ZIAREK (4 r. śm.)
PONIEDZIAŁEK 3.01.2022 r.
7.00 + Stanisława RATAJSKA (od Anny Przysieckiej 
z rodziną, Ilonki i Bogusia Bzodków z córkami Marysią 
i Martynką oraz ich rodzicami)
9.00 + Barbara PAŁKA (3greg.)
18.00
WtOREK 4.01.2022 r.
7.00 + Stanisława (k) RATAJSKA (od Wandy i Wiesława 
KANIA
9.00 + Barbara PAŁKA (4 greg.)
18.00
ŚRODA 5.01.2022 r.
7.00 + Stanisława RATAJSKA (od poseł Doroty Niedzieli)
9.00 + Barbara PAŁKA (5 greg.)
18.00 Dziękczynna za 62 r. ślubu Leontyny i Jana
CZWARtEK 6.01.2022 r. Objawienie Pańskie
7.30
9.00 + Barbara PAŁKA (6 greg.)
10.30 + Wacław HINC (24 r. śm.), ++ z rodziny
12.00 + Kazimierz SERAFIN
18.00
PIĄtEK 7.01.2022 r.
7.00 + Halina SŁOWIŃSKA (od ucz. pogrz.)
9.00 + Barbara PAŁKA (7 greg.)
18.00
SOBOtA 8.01.2022 r.
7.00
9.00 Dziękczynna z okazji urodzin Doroty i Michała, 
z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę MB
18.00 + Barbara PAŁKA (8 greg.)

NIEDZIELA 9.01.2022 r. Niedziela Chrztu Pańskiego
7.30
9.00 + Barbara PAŁKA (9 greg.)
10.30 Dziękczynna z okazji 7 r. urodzin Tereski, 
o potrzebne łaski, zdrowie, błogosławieństwo Boże 
i opiekę Maryi dla całej rodziny
12.00 O łaskę zdrowia i opiekę Maryi dla ciężko chorej 
Marii
18.00 + Andrzej SZCZEPANKOWSKI (od ucz. pogrz.)
PONIEDZIAŁEK 10.01.2022 r.
7.00 + Anna GROCHOWSKA (od ucz. pogrz.)
9.00 + Barbara PAŁKA (10 greg.)
18.00 + Helena ŻARNOWSKA, ++ Janina, Jan, 
Ryszard GWÓŹDŹ, ++ z rodz. KOŻUCHOWICZ, 
ŻARNOWSKICH, GWÓŹDŹ I PAŁKA
WtOREK 11.01.2022 r.
7.00 + Krystyna SOSNOWSKA (od ucz. pogrz.)
9.00 + Barbara PAŁKA (11 greg.)
18.00 ++ Rodzice: Zofia (15 r. śm.), Kazimierz 
BOMBAŁA, ++ z rodziny
ŚRODA 12.01.2022 r.
7.00 + Józef BUŁAT (od ucz. pogrz.)
9.00 + Barbara PAŁKA (12 greg.)
18.00
CZWARtEK 13.01.2022 r. św. Hilarego
7.00 + Józef SERWIN
9.00 + Barbara PAŁKA (13 greg.)
18.00
PIĄtEK 14.01.2022 r.
7.00 + Stanisława RATAJSKA (od ucz. pogrz.)
9.00 + Barbara PAŁKA (14 greg.)
18.00 + Andrzej SZCZYKAŁA (od żony)
SOBOtA 15.01.2022 r.
7.00 + Bogusława SKIBA (od ucz. pogrz.)
9.00 ++ Rodzice: Zygmunt (13 r. śm.), Maria LUBASZEWSCY
18.00 + Barbara PAŁKA (16 greg.)
NIEDZIELA 16.01.2022 r. 2 Niedziela Zwykła
7.30
9.00 + Barbara PAŁKA (16 greg.)
10.30 + Jan DROŻDŻ (12 r. śm.), ++ rodzice: 
Tadeusz, Stanisława (k), + brat Józef
12.00 Dziękczynna z okazji 90 r. urodzin Marii 
STREJCZYK, z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 
Boże i opiekę Matki Bożej
18.00 I) + Danuta WAŁACH (1 r. śm.), ++ z rodz. 
WAŁACH
II) + Barbara LEWANDOWSKA (18 r. śm.)

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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PONIEDZIAŁEK 17.01.2022 r. św. Antoniego, opata
7.00 + Stanisława SOLA (od ucz. pogrz.)
9.00 + Barbara PAŁKA (17 greg.)
18.00
WtOREK 18.01.2022 r.
7.00
9.00 + Barbara PAŁKA (18 greg.)
18.00 + Wiktoria GODEK (od ucz. pogrz.)
ŚRODA 19.01.2022 r. św. Józefa Pelczara
7.00
9.00 + Barbara PAŁKA (19greg.)
18.00 + Henryk BOROWIEC (1 r. śm.)
CZWARtEK 20.01.2022 r.
7.00
9.00 + Barbara PAŁKA (20 greg.)
18.00 + Ryszard SOKOŁOWSKI (1 r. śm.), + Józef 
HYŻY (10 r. śm.)
PIĄtEK 21.01.2022 r. św. Agnieszki
7.00
9.00 + Barbara PAŁKA (21greg.)
18.00 + Aleksandra TYMOCZKO, ++ rodziny
SOBOtA 22.01.2022 r.
7.00 + Zofia OKRAJEK (od ucz. pogrz.)
9.00 + Kazimierz SERAFIN
18.00 + Barbara PAŁKA (22 greg.)
NIEDZIELA 23.01.2022 r. 3 Niedziela Zwykła
7.30 Dziękczynna z ok. 31 r. ur. Norberta z prośbą 
o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej
9.00 + Barbara PAŁKA (23 greg.)
10.30 I) + Marek WYRZYKOWSKI (z ok. 70 r. ur. za życia)
II) Dziękczynna z okazji imienin Agnieszki, z prośbą 
o zdrowie i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki 
Bożej, wdzięczni za dar przyjaźni okazywanej 
na co dzień
12.00 I) + Franciszek SZTEBEL (1 r. śm.)
II) ++ Alina, Stanisław BISKUP (w roczn. śm.)
18.00 + Artur OSTYNOWICZ (7 r. śm.)

PONIEDZIAŁEK 24.01.2022 r. św. franciszka Salezego
7.00 + Teresa LIPHARDT (od ucz. pogrz.)
9.00 + Barbara PAŁKA (24 greg.)
18.00 + Stanisława KUBAS (od ucz. pogrz.)
WtOREK 25.01.2022 r.
7.00
9.00 + Barbara PAŁKA (25 greg.)
18.00
ŚRODA 26.01.2022 r. św. tymoteusza i tytusa
7.00
9.00 + Barbara PAŁKA (26 greg.)
18.00
CZWARtEK 27.01.2022 r.
7.00
9.00 + Barbara PAŁKA (27 greg.)
18.00 + Jan RYCERZ (w rocz. śm.)
PIĄtEK 28.01.2022 r. św. tomasza z Akwinu
7.00
9.00 + Barbara PAŁKA (28 greg.)
18.00
SOBOtA 29.01.2022 r.
7.00
9.00
18.00 I) + Barbara PAŁKA (29 greg.)
II) ++ z rodz. SKOTNICKICH, LIPKÓW, WASIŁOWSKICH
III) + Władysław KOŚCIELSKI i za dusze czyśćcowe
NIEDZIELA 30.01.2022 r. 4 Niedziela Zwykła
7.30 Dziękczynna w rocznicę ślubu Lilly i Tadeusza 
TALARSKICH z prośbą o Boże błogosławieństwo 
i potrzebne łaski
9.00 + Barbara PAŁKA (30 greg.)
10.30 + Antoni KOSIŃSKI (15 r. śm.)
12.00 + Teresa OLESIŃSKA (3 r. śm.) + Jan OLESIŃSKI
18.00 + Ks. Wojciech JASIŃSKI (2 r. śm., od przyjaciół)
PONIEDZIAŁEK 31.01.2022 r. św. Jana Bosko
7.00
9.00
18.00

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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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:

Sakrament Chrztu św. przyjęli:
Szymon Sękielewski, 5.12.2021 r.
Wojciech Maślanka, 12.12.2021 r.
Adrian Ada Haji, 25.12.2021 r.
Antoni Adrian Słomiński, 25.12.2021 r.
Leon Depczyński, 26.12.2021 r.
Jakub Wiktor Bazun, 26.12.2021 r.

+ Anna Grochowska, 
zm. 6.12.2021 r., przeżyła 91 lat

+ Halina Słowińska, zm. 5.12.2021 r., 
przeżyła 86 lat 

+ Bogusław Skiba, zm. 8.12.2021 r., przeżył 66 lat
+ Andrzej Szczepankowski, zm. 6.12.2021 r., 

przeżył 66 lat
+ Janina Sokołowska z d. Wypych, zm. 9.12.2021 r., 

przeżyła 85 lat
+ Stanisława Ratajska, zm. 11.12.2021 r., 

przeżyła 82  lata
+ Krystyna Sosnowska, zm. 11.12.2021 r., 

przeżyła 87 lat
+ Józef Bułat, zm. 11.12.2021 r., przeżył 79 lat
+ Stanisława Sola, zm. 11.12.2021 r., przeżyła 91 lat
+ Wiktoria Godek, zm. 17.12.2021 r., przeżyła 90 lat
+ Zofia Marianna Okrajek, zm. 17.12.2021 r., 

przeżyła 77 lat
+ Stanisława Kubas, zm. 19.12.2021 r., przeżyła 88 lat
+ Teresa Liphard, zm. 19.12.2021 r., przeżyła 91 lat
+ Wiesław Maziarz, zm. 20.12.2021 r., przeżył 79 lat
+ Genowefa Iwanicka, zm. 18.12.2021 r., 

przeżyła 72 lata
+ Bronisława Podczasik, zm. 26.12.2021 r., 

przeżyła 90 lat
+ Stefania Oczkowska, zm. 24.12.2021 r., 

przeżyła 77 lat


