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EDK ŚWIEBODZICE

Dobry Pasterz

W 2022 roku po raz piąty przy-
gotowaliśmy wyjście na Ekstremal-
ną Drogę Krzyżową Świebodzice. 
Pandemia  COVID  sprawiła,  że 
jedno wyjście trzeba było w ostat-
niej  chwili  odwołać. Czwarte wyj-
ście  rozpoczęliśmy  1  kwietnia. 
Tradycyjnie  rozpoczęliśmy  je 
o godz. 20:00 mszą św. w parafii 

św. Mikołaja. Na uczestników cze-
kała trasa św. Mikołaja o długości 
43  kilometrów.  Tworzy  ją  pętla: 
Świebodzice – Ciernie – Mokrze-
szów – Lubiechów – Wałbrzych – 
Książański  Park Krajobrazowy  – 
Pełcznica – Cieszów – Świebodzi-
ce. Na  trasę wyszło  50  osób. To 
największa dotychczasowa  liczba 

uczestników.  Przedział  wiekowy 
wynosił 15-77 lat. Warto zaznaczyć, 
że najmłodsza uczestniczka Zosia 
ponownie przeszła całą EDK. Naj-
starszy uczestnik  pan Franciszek 
zaaplikował sobie połowę dystan-
su. Jak stwierdził, „bez trudu ukoń-
czyłby EDK, ale niedawno przeby-
ta choroba wymagała 

Kiedy spojrzycie na wspólną fotografię wykonaną po zakończeniu mszy św. w intencji uczestników 
Ekstremalnej Drogi Krzyżowej dostrzeżecie wyświetloną trzecią zwrotkę pieśni wielkopostnej „Krzyżu 
Chrystusa”. Ostatnie dwie linijki brzmią: „Z Ciebie moc płynie i męstwo, W Tobie jest nasze zwycięstwo.”
Z krzyżami na plecakach i piersiach zmierzyliśmy się z „Drogą Pojednania” idąc po nasze zwycięstwo.

Wszyscy znamy obrazy, witraże czy figury przedstawiające 
Jezusa z laską pasterską w ręku, niosącego z miłością jagnię. 
Warto wiedzieć, że wyobrażenie Dobrego Pasterza mężczyzny 
z  owieczką  na  ramionach  to w  ikonografii  chrześcijańskiej 
jedno z najstarszych przedstawień Jezusa Chrystusa. Takie 
malowidła pochodzące z pierwszych wieków chrześcijaństwa 
odnaleziono w rzymskich katakumbach, znane są także mo-
zaiki, reliefy na sarkofagach i rzeźby. Najwyraźniej takie uka-
zanie  Jezusa  było  bardzo ważne  i  bliskie  pierwszym Jego 
wyznawcom.
Jest  to obraz bliski  także naszym sercom. Jezus nazwał 

siebie Dobrym Pasterzem, a my z łatwością możemy zidenty-
fikować się z bezbronnym, zagubionym jagnięciem, które On 
odnalazł i uratował. Te nieco sielankowe wizerunki poruszają 
nas być może również dlatego, że stanowią uderzający kon-
trast z zawrotnym tempem życia w dzisiejszym świecie i z aż 
nadto często „wilczymi” relacjami.
Jednak ewangeliczny tytuł Jezusa jako Dobrego Pasterza 

to coś więcej niż piękne wizerunki. Wyraża to, kim jest Jezus 
i do jakiej relacji ze sobą nas zaprasza. 



„Głos św. Mikołaja”, nr 5(67), maj 20222

EDK ŚWIEBODZICE
zachowania  umiaru”. W ubiegłym  roku 

aura oszczędziła nam ekstremalnych atrakcji pogo-
dowych (mrozu, śniegu, deszczu i porywistego wiatru). 
Tym razem gwałtowne załamanie pogody (30 marca) 
zapewniło nam wszystkie ekstremalne atrakcje. Na 
bezdrożach marsz  utrudniało wszechobecne  błoto 
przeplatane kałużami i grząskimi poboczami. Był śnieg 
i przykryte nim kamienie i liczne dziury. Pod stopami 
mieliśmy ośnieżone asfaltowe drogi, które nad ranem 
pokryły się cienką warstwą lodu. Stąpaliśmy po wspo-
mnianych  bezdrożach  i wąskich  leśnych  dróżkach. 
Szliśmy samotnie lub w małych grupach oderwani od 
świata, ze swoimi fizycznymi ograniczeniami i chęcią 
ich pokonania. Kilkanaście osób podjęło ten wysiłek 
po  raz  pierwszy. Kilka  z  nich  poszło  bez  żadnego 
przygotowania.  Jedna  z  uczestniczek  (mieszkanka 
Strzegomia) powiedziała:  „o EDK dowiedziałam się 
z porannej piątkowej prasy”. Ci, którzy przeszli EDK 
mówią, że było to ogromne wyzwanie, głębokie prze-
życie  i doświadczenie własnej słabości. Teraz rozu-
mieją ile odwagi i determinacji było w Jezusie Chry-
stusie  by  się  nie  poddać,  nie  uciec  od  cierpienia. 
Wielu uczestników stwierdziło, że teraz inaczej odczu-
wają Jego cierpienie gdy na własnych stopach poja-
wiły się odciski i obtarcia, gdy nogi stają się ciężkie, 
obolałe, targane są skurczami, a do końca trasy po-
zostało jeszcze kilka lub kilkanaście kilometrów. Ich 
mięśnie krzyczały sygnalizując zmęczenie. Po krótkich 
postojach na kolejnych stacjach drogi krzyżowej coraz 

(cd. ze str. 1)
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trudniej było ruszyć dalej. Kiedy na 
kilka minut siadali na przydrożnej 
ławce nie potrafili wstać. Zaciskali 
zęby, obcierali łzy i ruszali dalej. Bo 
nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. 
Wasz wysiłek  sprawił,  że  święta 
Wielkanocne były inne.
Wyrażamy wielkie słowa szacun-

ku wszystkim, którzy przeszli całą 
trasę, jak również tym którzy opu-
ścili swoją strefę komfortu i przeby-
li jakikolwiek dystans.

Dziękuję Ks. Józefowi za mszę 
w intencji uczestników Ekstremal-
nej Drogi Krzyżowej.
Dziękuję Piotrowi  i Przemkowi, 

za  ogromną pomoc przy  urucho-
mieniu tego dzieła.
Dziękuję pani Ilonie ze Świebo-

dzic i panu Tomkowi ze Strzegomia. 
Dzięki Wam promocja EDK  była 
znacznie skuteczniejsza.
Dziękuję  coraz  liczniejszym 

uczestnikom, bo dzięki Wam mamy 

motywację  i  siłę  aby w  kolejnych 
latach podejmować trud przygoto-
wania kolejnego wyjścia na spotka-
nie z NIM.
Wasze  cierpienie,  którego  do-

świadczyliście ma sens, bo prowa-
dzi do pięknego życia.
A jak było na trasie, zerknijcie na 

kilka fotografii.
Rysiek Stochła,  

lider rejonu Świebodzice

(cd. ze str. 1) W Okresie Wielkanocnym, kiedy obcho-
dzimy Niedzielę Dobrego Pasterza, pragniemy głębiej 
zastanowić się nad tym, co oznacza objawienie się 
Jezusa jako naszego Pasterza. Chcemy lepiej pojąć 
Jego gorące pragnienie, aby prowadzić nas, tak jak 
pasterz prowadzi owce.

BÓG OJCIEC JAKO PASTERZ
Fakt, że prorocy starożytnego Izraela mówili o Bogu 

jako o Pasterzu, nie jest niczym zaskakującym. Izra-
elici  przez  długie  wieki  byli  narodem  pasterskim, 
a nawet gdy osiedli w Ziemi Obiecanej  i z pasterzy 
przekształcili się w rolników, nadal hodowali zwierzę-
ta i dobrze znali obyczaje pasterskie. Oczywista dla 
nich była stała obecność pasterza przy trzodzie, której 
strzegł i o którą się troszczył. Do pasterskiej tradycji 
odwołał  się  też  prorok  Izajasz,  aby  ukazać, w  jaki 
sposób Bóg  troszczy się o swój  lud:  „Podobnie  jak 
pasterz pasie On swą trzodę, gromadzi ją swoim ra-
mieniem, jagnięta nosi na swej piersi, owce karmiące 
prowadzi łagodnie”.
Boża miłość i czuła troska o trzodę stanowiła ostry 

kontrast z postawą wielu innych „pasterzy” Izraela – 
królów i przywódców religijnych, którzy niekiedy nad-
używali swojej władzy, wykorzystując ją dla własnych 
korzyści. Tak pisał o tym prorok Ezechiel: „Biada pa-
sterzom Izraela, którzy sami siebie pasą!”. Jednocze-
śnie  przekazał  obietnicę Boga,  iż On  sam  zajmie 
miejsce owych złych pasterzy: „Ja sam będę pasł moje 
owce i Ja sam będę je układał na legowisku (...). Za-
gubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powro-
tem,  skaleczoną  opatrzę,  chorą  umocnię,  a  tłustą 
i mocną będę ochraniał”.
Tę obietnicę po wielu wiekach Bóg wypełnił w Oso-

bie swego umiłowanego Syna. Ojciec, jak zapowiadał 
prorok  Jeremiasz, w miejsce  niedbałych  pasterzy 
„wzbudzi Dawidowi Odrośl sprawiedliwą”. Jezus, Syn 
Dawida,  poprowadzi  lud w  imieniu Ojca,  szukając 
zagubionych,  uzdrawiając  chore  i  sprowadzając 

wszystkie  zabłąkane  owce  z  powrotem  do  swojej 
owczarni.

MY JAKO OWCE
Aby w pełni zrozumieć posłannictwo Jezusa  jako 

Dobrego Pasterza, spróbujmy przyjrzeć się owcom, 
o których mowa w Ewangeliach. Nie słyną one z inte-
ligencji,  jak  choćby  delfiny,  nie  są  przebiegłe,  jak 
choćby lisy. Lubią trzymać się w stadzie. Mają skłon-
ność do instynktownego podążania za innymi. Same 
nie  potrafią  znaleźć  dobrego  pastwiska  ani  źródeł 
wody. Nie obronią się przed drapieżnikami. Pozbawio-
ne pasterza  łatwo mogą zabłądzić  i  zginąć,  jednak 
całkiem często zdarza się, że oddalają się od stada 
i schodzą na manowce.
Czy to nie dziwne, że Jezus przyrównuje nas wła-

śnie do tych stworzeń? Przecież jesteśmy rozumniej-
si od owiec, choć nie zawsze aż tak, jak zdarza nam 
się myśleć! Uważamy  się  za  samowystarczalnych 
i sądzimy, że uda nam się odnieść sukces o własnych 
siłach. Potrafimy podjąć  duży wysiłek,  aby osiągać 
wyznaczone sobie cele czy zrealizować własne po-
żądania. Mamy nieprzepartą skłonność do zaspoka-
jania  swoich  pragnień  i  głodów w  rzeczach  tego 
świata, pomimo że nigdy do końca nas nie nasycają. 
To prawda, że czasami gonimy za wizjami, które nas 
niszczą  i  nie  zawsze zdajemy sobie  sprawę ze zła 
wokół nas, a nawet jeśli  je dostrzegamy, często nie 
mamy siły, a także i woli, aby się przed nim obronić. 
I ostatecznie, tak jak owce w owczym pędzie, rozpra-
szamy się i gubimy w sprawach i rzeczach tego świa-
ta i już nie zadajemy sobie tego podstawowego pyta-
nia: kim jestem i po co żyję?
Potrzebujemy bardzo pasterza, potrzebujemy pro-

wadzenia i opieki Boga, nawet jeśli nie zawsze sobie 
to uświadamiamy. O ile jednak instynkt owcy podpo-
wiada  jej,  że  bliskość  pasterza  jest  gwarancją  jej 
przetrwania, i nie „dyskutuje” z tym, o tyle z nami jest 
o wiele trudniej. Nasz rozum, nieoświecony najwyższą 
Prawdą, nie wątpi w swoją sprawczość, wszechwie-
dzę, rację, a podaje w wątpliwość swą ograniczoność, 
niezdolność do przekraczania własnych ego  izmów 
i potrzebę oparcia się na Kimś większym, kto wie lepiej 

Dobry Pasterz
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i  kocha  bardziej. Nasza  zaś wolna wola,  aż  nadto 
zniewolona  różnymi  pożądaniami,  nie  chce  nikogo 
słuchać  ani  komukolwiek  się  podporządkowywać. 
Dopóki  nie  poczujemy  się  bezradnymi  owcami,  nie 
będziemy dostrzegać po-trzeby pasterza. Dopóki nie 
zgodzimy się, by Jezus nas prowadził, nie stanie się 
On naszym Dobrym Pasterzem. Aby mógł rzeczywi-
ście nas prowadzić, potrzebuje naszego pozwolenia. 
I nie chodzi tu o jednorazowe „tak”, ale o nieustanny 
proces nawracania się; o świadomą, osobistą decyzję 
pójścia za Dobrym Pasterzem, a następnie codzienne 
potwierdzanie  swojego  „tak”,  niezależnie  od  tego, 
dokąd Pasterz chce nas prowadzić.

WEZWANI PO IMIENIU
W dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że 

dobry pasterz „woła (...) swe owce po imieniu i wypro-
wadza je”. Tak właśnie czyni Jezus. Każdego z nas 
zna od zawsze i zwraca się do nas po imieniu. Zatrzy-
maj się teraz na chwilę i wyobraź sobie Jezusa, który 
woła cię po imieniu. Wycisz się i wsłuchaj w brzmienie 
Jego głosu. Jaka to radość zostać przywołanym przez 
Pasterza, który cię zna i pragnie, abyś i ty z każdym 
dniem poznawał Go coraz lepiej! Jak sam powiedział: 
„Znam owce moje, a moje Mnie znają”.
Jezus nie  tylko wzywa nas po  imieniu, ale  także 

składa obietnicę:  „Jeżeli  ktoś wejdzie  przeze Mnie, 
będzie zbawiony – wejdzie  i wyjdzie,  i znajdzie pa-
stwisko”. Kiedy zatem głos Jezusa wzywającego nas 
po imieniu w końcu do nas dotrze i zdecydujemy się 
za Nim pójść, możemy odrzucić wszystkie troski i nie-
pokoje. Jesteśmy z naszym Pasterzem! On ochroni 
nas od wszelkiego zła i poprowadzi na żyzne pastwi-
ska, gdzie będziemy mogli odpocząć. Pomoże nam 
zebrać siły do zmagań z wszelkimi pokusami i prze-
ciwnościami. Bowiem jak mówi: „Ja przyszedłem po 
to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości”. A to 
znaczy, że Dobry Pasterz hojnie udzieli nam w każdym 
momencie swej mocy i każdą owcę, która słucha Jego 
głosu, otoczy opieką. Da nam życie opływające w ra-
dość i dostatek.

„ŻYCIE SWOJE DAJĘ ZA OWCE”
Jezus mówi, że dobry pasterz gotów jest na wszyst-

ko, aby bronić swoich owiec łącznie z oddaniem życia 
(J 10,11). Najemnik opuszcza owce, gdy atakuje  je 
wilk, ale pasterz przyjdzie im na ratunek płacąc za to 
najwyższą cenę. Tak właśnie czyni Jezus. Miłuje nas 
tak bardzo, że  jest gotów złożyć w ofierze samego 
siebie, aby nas wybawić: „Ja życie moje oddaję, aby 
je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam 
z siebie je oddaję”. Czyni to dobrowolnie z miłości do 
Ojca i do każdego z nas.
Bracia i siostry, oto jakiego mamy Pasterza! Odno-

sząc do siebie ten tytuł, Jezus ukazuje nam, kim jest 
i jakie są Jego zamiary. Dlatego możemy zawierzyć 
Mu siebie samych i wszystko, co do nas należy. Naj-

lepsze miejsce, w którym możemy się znaleźć, to Boża 
trzoda, która podąża za Pasterzem i słucha Jego głosu.

OWCA ZAGUBIONA
Wszyscy znamy przypowieść o zagubionej owcy. 

Opowiedział  ją Jezus faryzeuszom i uczonym w Pi-
śmie,  którzy  szemrali  na  to,  iż  pozwala  „celnikom 
i grzesznikom” zbliżać się do siebie  i  słuchać Jego 
nauki. Czy znajdzie się wśród was ktoś – pyta ich – kto 
mając sto owiec, gdy zgubi się jedna, zostawi dzie-
więćdziesiąt dziewięć  i pójdzie szukać tej, która się 
zgubiła? Każdy grzesznik jest niczym zagubiona owca, 
której Bóg Ojciec nieustannie szuka, bo miłuje ją tak 
samo jak owych dziewięćdziesiąt dziewięć podążają-
cych za Nim. Może i w twoim życiu był czas, kiedy się 
zagubiłeś, a Jezus ocalił cię jak tę owcę i wezwał po 
imieniu? A kiedy do Niego powróciłeś, radowało się 
całe niebo. A teraz, bez względu na to, jaka była hi-
storia  twojego przyjścia  do  Jezusa  czy  stało  się  to 
w  sposób  dramatyczny  czy  stopniowy  uczysz  się 
rozpoznawać głos Pasterza i iść za Nim, dokądkolwiek 
cię prowadzi. W. Philip Keller wspomina swoje  lata 
pracy w charakterze hodowcy owiec. Opisując różne 
charaktery swoich owiec zauważa, że niektóre z nich 
były szczególnie uparte. Jedna z nich, którą nazwał 
„Panią Wędrowniczką”, wciąż usiłowała wymknąć się 
na  sąsiednią  łąkę,  chociaż  trawa  była  tam  sucha 
i zwiędła, w przeciwieństwie do zielonej  i soczystej, 
która rosła na pastwisku. Inna z uporem piła brudną, 
pełną bakterii wodę, chociaż kilka metrów dalej miała 
obfitość czystej źródlanej wody.
W każdym z nas jest pewna doza uporu, który po-

wstrzymuje nas przed przyjęciem mądrości i prowa-
dzenia Boga. Czasami kuszą nas skażone wody i obce 
łąki i schodzimy na manowce. Ranimy siebie i innych, 
przeżywamy  frustracje,  rozczarowania,  bezsilność, 
a nawet rozpacz. Dla Boga jednak żadna sytuacja nie 
jest przeszkodą aby wołać o nasze nawrócenie, o nasz 
powrót do Niego.

NASZ PASTERZ JEST DOBRY
Dobry Pasterz szuka każdej zagubionej owcy, choć 

z pewnością najtrudniej Mu przywołać tę, która wpadła 
w błogi dobrostan i uśpiła swoją czujność. Jednak i ta-
kiej nie pozostawia samej sobie. On już oddał za nas 
życie. Już zapłacił najwyższą cenę i nie chce stracić 
ani jednej owcy. Zawsze gotów jest nam przebaczać 
i przyjąć z powrotem, pod warunkiem jednakże, że tego 
zapragniemy, ponieważ szanuje naszą wolną wolę. 
Dobrzy pasterze prowadzą, karmią i chronią. Taki wła-
śnie jest Jezus i dlatego nazywa się Dobrym Pasterzem. 
Tym właśnie chce być dla ciebie i dla mnie a także dla 
każdego człowieka. Nigdy nie zmusza nas do pójścia 
za Nim, a jedynie proponuje nam wolność i obfite życie 
w swojej owczarni. Obyśmy zawsze rozpoznawali Jego 
głos, który nas woła, i odpowiadali na to wezwanie.
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Jak rozpoznać głos 
Dobrego Pasterza

Czy wiesz, że dziecko potrafi rozpoznać głos matki 
jeszcze przed urodzeniem? Słucha tego głosu przez 
długie miesiące rozwijania się w jej łonie. Kiedy więc 
rodzi  się w obcym  i nieznanym sobie świecie, głos 
matki przynosi mu ukojenie, ponieważ jest już z nim 
zaznajomione.
Podobnie jak nienarodzone dziecko uczy się roz-

poznawać głos matki, tak i my możemy nauczyć się 
rozpoznawać  głos Dobrego Pasterza. Wymaga  to 
wprawdzie czasu, jednak im dłużej będziemy słuchać 
Jezusa, tym łatwiej będziemy mogli zrozumieć to, co 
do nas mówi. On sam nam to obiecał mówiąc, że woła 
swoje owce po imieniu, a one idą za Nim, „ponieważ 
głos Jego znają”.
Jezus mówi do nas na wiele sposobów. Czasami 

dzieje się  to na modlitwie, gdy wyczuwamy, że nas 
pociesza, podnosi na duchu, wskazuje drogę. Kiedy 
indziej mówi do nas przez inne osoby lub przez słowa 
Pisma Świętego. Pan pragnie nawiązać głęboką re-
lację z każdym z nas i zawsze, w ten czy inny sposób, 
próbuje do nas dotrzeć. Z naszej strony potrzeba je-
dynie otwartych uszu i oczekujących serc.
Oto trzy historie ludzi, którzy rozpoznali głos Boga 

i ufnie poszli za nim. Każda z nich pokazuje, że Bóg 
nie przemawia w sposób oderwany i abstrakcyjny, ale 
zawsze w odniesieniu do konkretnych sytuacji. Mówi 
do zwyczajnych  ludzi,  takich  jak  ja  i  ty. Potraktuj  te 
świadectwa jak osobiste zapro-szenie Boga do wsłu-
chiwania  się  Jego  głos  i  do  rozpoznawania  dróg, 
którymi Dobry Pasterz chce cię prowadzić.

TO JEST MÓJ SYN
„Przestałam się modlić, nie widząc już w tym żad-

nego sensu. U mojego trzyletniego syna Ksawerego 
przed dziewięcioma miesiącami stwierdzono autyzm. 
Skłonny do kolek, budzący się co godzinę niemowlak 
teraz był nieobliczalnym maluchem, który odmawiał 
jedzenia większości pokarmów, biegał pędem wzdłuż 
ścian obijając się o nie i przez większą część dnia do-
magał się trzymania na rękach. Ciągłe proszenie Boga 
o  pomoc,  której w  żaden  sposób nie  odczuwałam, 
stało się dla mnie zbyt bolesne. Postanowiłam więc 
po prostu zacisnąć zęby i zdać się na własne siły.
Kiedy jednak przyjaciółka zaproponowała mi wyjazd 

na dzień skupienia, poczułam, że powinnam pojechać. 
Podczas przerwy zauważyłam otwartą kaplicę z wy-
stawionym Najświętszym Sakramentem. Uklękłam 

w pustym rzędzie, a do oczu napłynęły mi łzy i otwo-
rzyłam przed Panem całe moje serce: To jest mój syn. 
Jak możesz  pozwolić  na  cierpienie  tego  biednego 
dziecka? Wiedziałam,  że muszę wyznać Mu  całą 
prawdę o  tym,  że  czuję  się  zdradzona  i  całkowicie 
opuszczona w tej życiowej próbie oraz bezradna wo-
bec dramatu mojego dziecka.
Patrząc przez łzy na krzyż odczułam łagodny głos 

Boga, który odpowiedział mi: To jest mój Syn. W jed-
nej  chwili  zrozumiałam,  że Bóg  dobrze wie,  co  to 
znaczy patrzeć na cierpienie swego niewinnego dziec-
ka. On widzi mnie  i mego  syna, On  nas  rozumie. 
Obiecuje, że przeprowadzi mnie przez ciemną dolinę, 
jak pasterz. Nie obiecywał natychmiastowej zmiany, 
ale to, że będzie przy mnie.
Mój syn nie został uzdrowiony od razu, ale sytuacja 

stopniowo zaczęła zmieniać się na lepsze. Przyznano 
mu terapię logopedyczną, zajęciową i behawioralną 
która odbywała się u nas w domu i nie musieliśmy do 
niej dopłacać. Na krótko przed jego szóstymi urodzi-
nami  postanowiliśmy  zaryzykować  i  zapisać  go  do 
normalnej szkoły, gdzie,  jak się okazało, doskonale 
sobie radzi. Dziś ma dziesięć  lat  i w dalszym ciągu 
czyni duże postępy, przekraczając wszelkie oczeki-
wania.
Kiedy wspominam ten straszny ból, który czułam 

dawniej w sercu, powraca on na nowo, ale tym razem 
towarzyszy mu odczucie  czułości  i  bliskości Boga. 
Zmieniło się też moje nastawienie. Kiedyś oczekiwa-
łam szybkich rozwiązań moich problemów, teraz na-
uczyłam się otwierać serce dla Boga także w czasach 
głębokiego cierpienia. Wiem, że mój Dobry Pasterz 
idzie wraz ze mną. On nigdy mnie nie opuszcza, nawet 
gdy droga na drugą stronę doliny zaczyna się prze-
dłużać.”

NAPRAWDĘ WSPANIAŁE MIEJSCE
Panie, jeśli już czas na to, bym znalazł sobie inne 

miejsce do życia, proszę daj mi to jasno poznać – taką 
modlitwę poradził mi  odmawiać  kolega,  jednak nie 
przyszło mi  to  bez  oporów. Mieszkałem  przecież 
w swoim mieszkaniu już prawie dziesięć lat! Czułem, 
że przyszedł czas na zmianę, ale o ileż łatwiej i pro-
ściej byłoby niczego nie zmieniać. Tak więc dodałem 
do tej modlitwy jeszcze jedno zdanie: A jeśli mam się 
przeprowadzić, znajdź mi, proszę, naprawdę wspa-
niałe miejsce.
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Niedziela, 1 maja
Czy wiesz, że szybki witraży zawdzięczają swoje kolory... zanieczyszczeniom? Rzemieślnik dodaje do 

czystego szkła na przykład sole różnych metali, otrzymując w ten sposób mocne, głębokie kolory. Barw-
ne witraże cieszą nasze oczy zawsze, kiedy na nie patrzymy, ale ich wspania-łość ukazuje się w całej 
krasie dopiero wtedy, gdy prześwieca przez nie słońce i ożywia kolory swym blaskiem.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam niezwykły dialog, jaki nawiązał się pomiędzy zmartwychwstałym 

Jezusem  i Piotrem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego. Apostoł  prawdopodobnie nie  czul  się  zbyt 
komfortowo podczas tej rozmowy. Możemy wyobrazić sobie jego konsternację, gdy Jezus zapytał go: 
„Czy miłujesz Mnie?”, i to aż trzy razy. Uwadze Piotra nie mógł ujść związek pomiędzy jego własnym 
potrójnym zaparciem się Mistrza, a tym potrójnym pytaniem Jezusa o jego miłość. Jego słabość i upadek 
zostały obnażone, wystawione na widok. Stało się tak, jakby na Piotra i jego „zanieczyszczenia” padł 
blask reflektorów. Mógł jedynie odpowiedzieć: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham”, chcę 
być z Tobą, pomimo, że wiesz, jak bardzo moja miłość jest zawodna.
To szczere wyznanie Piotra Jezus przyjmuje bez komentarza, niczego mu nie wyrzuca, nie strofuje go, 

ani nie poucza. Wręcz przeciwnie, przekazuje mu niezwykłe zadanie, poleca mu paść swoje baranki. 
Zaparcie się Piotra nie zdyskwalifikowało go ani jako naśladowcy Jezusa, ani jako Jego ucznia i sługi. 
Stało się natomiast lekcją pokory i przygotowało go do pełnienia przeznaczonej mu misji.
Wszystkim nam w drodze za Panem zdarzają się upadki. Nasze słabości i grzechy nie pozwalają nam 

kochać Jezusa i służyć Mu tak, jak powinniśmy. Możemy jednak, jak Piotr, uczyć się na błędach i z po-
korą powracać do Pana, by zacząć od nowa przy wsparciu Jego łaski. Nic nie przekreśla naszego po-
wołania, by iść za Jezusem i paść Jego owce. Podobnie jak zanieczyszczenia w szybkach witraży wy-
dobywają z nich piękno, gdy padną na nie promienie słońce, tak nasze słabości wychodząc na światło 
ukazują piękno łaski Pana. Nie pozostawajmy więc w ciemności, rozpamiętując własne grzechy. Wyjdź-
my na światło i pozwólmy Mu się oświecić.
„Panie, Ty wszystko wiesz, oświeć mnie dziś swoim światłem.”

Po szczerej rozmowie ze współlokatorem uznałem, 
że przeprowadzka rzeczywiście jest wolą Boga i bę-
dzie dla mnie dobra. Zacząłem więc szukać nowego 
miejsca. Wpłaciłem nawet zaliczkę na jedno miesz-
kanie. Jednak zaraz potem poczułem niepokój aż do 
granic mdłości,  ponieważ  to  nie  było  to wspaniałe 
miejsce, o które się modliłem. Przypomniałem sobie 
wtedy, co powiedział mi mój brat: Nie bierz pierwsze-
go mieszkania, które zobaczysz.
Do tej pory Bóg przemawiał do mnie za pośrednic-

twem przyjaciół i krewnych. Jednak pewnego wieczo-
ru, kilka  tygodni później, wchodząc do sypialni nie-
oczekiwanie  usłyszałem w myślach  nazwę miasta 
leżącego  około  40  kilometrów  od miejsca mojego 
zamieszkania. Miałem pewność, że to musi pochodzić 
od Ducha Świętego,  ponieważ nigdy wcześniej  nie 
rozpatrywałem takiej możliwości. Jednak Dobry Pa-
sterz wiedział,  gdzie  chce mnie mieć! Odzyskałem 
wewnętrzny pokój widząc, jak sensowne jest to roz-
wiązanie. Miejscowość leżała niedaleko mojej pracy, 
w pobliżu mieszkali moi bliscy przyjaciele.
I co się stało? W ciągu dwóch dni Bóg odpowiedział 

na moją modlitwę i rozproszył moje obawy. Znalazł mi 
naprawdę wspaniałe miejsce! Teraz, gdy już urządzi-

łem się w moim nowym mieszkaniu, nie mam cienia 
wątpliwości, że jestem dokładnie tam, gdzie powinie-
nem być. Bóg jest tak wspaniały! Przemówił do mnie 
i wysłuchał mojej modlitwy.”

MOCNE PRZYNAGLENIE
„Kilka lat temu na tradycyjnej imprezie dla przyszłej 

panny młodej  spotkałam  córkę mojej  przyjaciółki. 
Pamiętałam jak przez mgłę, że ta młoda kobieta przy-
gotowywała  się  do  rocznego wyjazdu  do  pracy  za 
granicę. Nie wiedziałam jednak, kiedy wyjeżdża ani 
jakie dokładnie ma plany. Bawiłam się doskonale, ale 
przez cały czas miałam mocne poczucie, że Pan chce, 
abym coś jej powiedziała. Na początku po prostu je 
zlekceważyłam. Dlaczego  teraz? Dlaczego  tutaj? – 
myślałam. Przecież  ja  jej  prawie nie  znam! Jednak 
kiedy siedząc przy stole pomodliłam się krótko, po-
czułam wyraźnie, że Bóg pragnie utwierdzić ją w de-
cyzji wyjazdu za granicę. Nie chce, aby jechała tam 
z lękiem i niepokojem. Miałam nawet wrażenie, że ma 
tam dla niej konkretną misję do wypełnienia.
Nie ruszając się z krzesła, walczyłam z Panem. Nie 

znałam dobrze tej dziewczyny ani nie wiedziałam, jaki 
ma stosunek do tego wyjazdu i jak odebrałaby moje 
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Miłosierdzie Boże trwa 
w nas i przez nas...

słowa. Może wyjeżdża tam z entuzjazmem? Może nie 
ma  żadnych wątpliwości,  że  powinna  tam  jechać? 
Próbowałam też przekonać siebie, że taka rozmowa 
na imprezie jest zupełnie nie na miejscu.
Jednak poczucie przynaglenia mnie nie opuszcza-

ło. Wreszcie, pod sam koniec imprezy, natknęłam się 
na matkę dziewczyny i powiedziałam jej, co mówi do 
mnie Pan. Przerwała mi w pół słowa i poprosiła, żebym 
natychmiast  przekazała  to  jej  córce.  Zdobyłam  się 
więc na odwagę  i  podeszłam do dziewczyny. Mało 
składnie i niezbyt precyzyjnie powiedziałam jej o moim 
przeświadczeniu. Słuchała bardzo uważnie  i wyglą-
dała  na  zaskoczoną,  ale  nie  zdegustowaną. Kiedy 
skończyłam, podziękowała mi serdecznie i gorąco.
Później dowiedziałam się, że miała wyjechać już za 

kilka dni. Ogarnął  ją  jednak  lęk  i niepokój co do  tej 
decyzji do tego stopnia, że zaczęła zastanawiać się, 

czy przypadkiem nie powinna zrezygnować. Wyjecha-
ła jednak, a Bóg w ciągu tego roku dokonał w jej życiu 
wielu zdumiewających rzeczy. Poznała tam też swo-
jego przyszłego męża i pomogła mu wzrastać w wie-
rze.  Jestem głęboko wdzięczna nie  tylko  za  to,  że 
usłyszałam słowo Boga dla niej, ale także za to, że 
otrzymałam łaskę odwagi, by podejść do niej i je prze-
kazać!”

PÓJDŹ ZA NIM
Pan chce wejść w nasze życie  i stać się naszym 

Pasterzem. Uczmy się rozpoznawać Jego głos w róż-
nych sytuacjach, aby coraz wierniej za Nim podążać. 
Wsłuchujmy się w Jego słowo z nadzieją i oczekiwa-
niem. On woła nas po imieniu, niezwykle osobiście. 
Zna nasze braki i pragnienia, lęki i obawy wie, czego 
nam potrzeba.

„Radzę  ci  nabyć  u mnie  złota 
w ogniu oczyszczonego, abyś się 
wzbogacił,  i  białe  szaty,  abyś  się 
przyodział,  i  by  nie  ujawniła  się 
haniebna twa nagość, oraz balsa-
mu do namaszczenia twych oczu, 
byś widział” (Ap 3, 18).
Zbawcze  owoce męki  i  zmar-

twychwstania  Jezus Miłosierny 
przekazuje swoim wiernym poprzez 
święte sakramenty. W sakramencie 
miłosierdzia Zbawiciel uwalnia na-
sze serca z niewoli grzechów, na-
pełnia je swoją przebaczającą mi-
łością  i  tak  bardzo  upragnionym 
pokojem.
Do wyleczenia duchowych  ran, 

jakie pozostają po grzechu, potrze-
ba czasu, cierpliwości i stałej współ-
pracy z Bożą łaską. Ojciec święty 
Franciszek mówiąc  o  tajemnicy 
Miłosierdzia,  często  wspomina 
o olejku miłosierdzia, który napełnia 
serce radością i nadzieją.
„Balsam Miłosierdzia”  pobłogo-

sławiony  uroczyście  w  Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w kra-
kowskich Łagiewnikach, gdzie św. 
Jan Paweł  II  zawierzył  cały  świat 

Bożemu Miłosierdziu, ma być dla 
wiernych przypomnieniem dozna-
nej od Boga łaski i wezwaniem do 
stałego wysiłku,  by  nasze  oczy, 
usta, dłonie i serca były coraz bar-
dziej miłosierne.
Korzystanie z „Balsamu Miłosier-

dzia” połączone jest z ufną modli-
twą, która oparta  jest na słowach 
św. Siostry Faustyny:
„Dopomóż mi do tego, o Panie, 

aby oczy moje były miłosierne, bym 
nigdy nie podejrzewała i nie sądzi-
ła według zewnętrznych pozorów, 
ale upatrywała to, co piękne w du-
szach  bliźnich,  i  przychodziła  im 
z pomocą.
Dopomóż mi, aby słuch mój był 

miłosierny,  bym  skłaniała  się  do 
potrzeb bliźnich, by uszy moje nie 
były obojętne na bóle i jęki bliźnich.
Dopomóż mi, Panie,  aby  język 

mój był miłosierny, bym nigdy nie 
mówiła ujemnie o bliźnich, ale dla 
każdego miała  słowo  pociechy 
i przebaczenia.
Dopomóż mi.  Panie,  aby  ręce 

moje  były miłosierne  i  pełne  do-
brych uczynków, bym tylko umiała 

czynić dobrze bliźniemu, na siebie 
przyjmować cięższe, mozolniejsze 
prace.
Dopomóż mi, aby nogi moje były 

miłosierne, bym zawsze śpieszyła 
z  pomocą  bliźnim,  opanowujcie 
swoje własne znużenie i zmęcze-
nie. Prawdziwe moje odpocznienie 
jest w usłużności bliźnim.
Dopomóż mi, Panie, aby serce 

moje było miłosierne, bym czuła ze 
wszystkimi  cierpieniami  bliźnich. 
Nikomu nie odmówię serca swego. 
Obcować  będę  szczerze  nawet 
z tymi, o których wiem, że naduży-
wać będą dobroci mojej,  a  sama 
zamknę się w najmiłosierniejszym 
Sercu Jezusa. O własnych cierpie-
niach będę milczeć. Niech odpocz-
nie miłosierdzie Twoje we mnie, 
o Panie mój.” (Dz. 163)
„Balsam Miłosierdzia”  to mie-

szanka olejów przygotowana spe-
cjalnie  dla  Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia przez  jednego z pro-
ducentów  kosmetyków  natural-
nych. W kartonowym opakowaniu, 
w  kolorach  białym  i  czerwonym, 
znajduje  się  słoiczek  balsamu.  – 
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Niedziela, 8 maja
Obchodzimy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza. To bardzo piękny obraz – Jezus jako miłujący Pasterz, 

który troszczy się o nas, swoje owce, i prowadzi nas na dobre, bezpieczne pastwiska. Dobrze jest też 
wiedzieć, że jesteśmy Jego owcami, że zna On każdego z nas i po imieniu przywołuje do siebie. A my, 
Jego owce, rozpoznajemy Jego głos i idziemy za Nim.
Ale czy pamiętasz o tym, że nasz Pasterz prowadzi nas do konkretnego celu? Prowadzi nas do nieba! 

Jest zawsze z nami – w pomyślności i w biedzie, w ciemnych, mrocznych dolinach i na wysokich, rado-
snych górskich halach – wiodąc nas do wiecznej ojczyzny. Nie chce, aby zaginęła którakolwiek z Jego 
owiec. Jako dobry Pasterz poprowadzi każdą „do źródeł wód życia”.
Zaufaj więc dobremu Pasterzowi! On zawsze ma na względzie twoje dobro, także wtedy, gdy przecho-

dzisz trudne chwile, przez które chce cię przeprowadzić. Może nawet posłużyć się tymi trudnościami, 
aby doprowadzić cię tam, gdzie chce cię mieć – do spotkania z Nim twarzą w twarz w niebie. Dlatego 
przyszedł na ziemię. Dlatego cierpiał i umarł. Dlatego też powstał z martwych, abyś ty pewnego dnia 
mógł powstać wraz z Nim i żyć z Nim na wieki.
Niezależnie od tego, co się z tobą stanie, zawsze możesz liczyć na to, że dobry Pasterz będzie przy 

tobie. Jeśli nie będziesz miał już siły iść, poniesie cię na swoich ramionach.
W drodze będzie karmił cię własnym Ciałem i Krwią w Eucharystii, i poił cię życiodajną wodą Ducha 

Świętego. A kiedy zakończą się twoje ziemskie dni, wprowadzi cię do królestwa nie-bieskiego i przedsta-
wi Ojcu mówiąc: „Oto moja umiłowana owca z mojej trzody. Doprowadziłem ją bezpiecznie do domu”.
„Jezu, Ty jesteś moim Pasterzem. Obym nigdy nie spuszczał z Ciebie wzroku.”

balsam ma zapach Ziemi Świętej 
–  zapewnia  ks.  prałat  Franciszek 
Ślusarczyk,  wicerektor  Sanktu-
arium Bożego Miłosierdzia w Ła-
giewnikach.  Ten.  kto  odwiedził 

Ziemię Jezusa, po otwarciu słoika 
przekona  się,  że  duchowny ma 
rację. Do  „Balsamu Miłosierdzia” 
dołączona jest też ulotka, z której 
dowiemy  się,  że  do  „wyleczenia 

duchowych ran” nie wystarczy po-
smarować  się  balsamem. Trzeba 
to połączyć z modlitwą, inspirowa-
ną słowami św. siostry Faustyny.

WIELKANOC W sZKOLE
Wielkanoc to najważniejsze święto w naszej chrześcijańskiej tradycji. 13 kwietnia 2022 r. w auli szkolnej, 

odbył się apel z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Uczniowie klasy IIIa przybliżyli polskie tradycje 
i zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi, które są niezwykle bogate i barwne. Dzięki nim świąteczne 
dni są bardziej radosne. Przy nakrytym stole opowiedzieli nam o tym, co powinno znaleźć się na świątecznym 
stole, jaką ma symbolikę i jaki jest prawdziwy sens Wielkiej Nocy. Całość dopełniły piosenki w wykonaniu 
uczniów klas I-III. Część artystyczną zakończyły wspólne życzenia świąteczne skierowane przez uczniów 
oraz dyrektor Jolantę Styrnę-Grossman do uczniów i nauczycieli.
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Niedziela, 15 maja
Jakie jest twoje pierwsze skojarzenie ze słowem „ewangelizacja”? Prawdopodobnie słowo to nie budzi 

w tobie radosnej gotowości do natychmiastowego wyruszenia w daleką drogę, jak uczynili to Paweł i Bar-
naba. Być może też nie zachwyciłaby cię perspektywa „wielu ucisków”, jakich doświadczyli  Apostołowie, 
idąc od miasta do miasta z przesłaniem Dobrej Nowiny. Raczej pomyślałbyś sobie: Ależ ja nie dam rady!
I nie miałbyś racji, ponieważ przy całym heroizmie wobec „ucisków” Pawła i Barnaby, ich skuteczność 

brała się z tego, co „Bóg przez nich zdziałał”, a nie z ich naturalnych zdolności. Sukces w jednym mieście 
czy porażka w drugim nie zależały od ich umiejętności przemawiania publicznego czy wiedzy teologicz-
nej. Zdawali sobie sprawę, że jedyne, co mają do powiedzenia, to przesłanie o Jezusie oraz ich własne 
doświadczenie zbawienia. Całą resztę pozostawiali Duchowi Świętemu, ponieważ wiedzieli, że jedynie 
On może przemienić ludzkie serca.
To samo odnosi się do ciebie. Twoje powołanie, by stać się – jak mówi papież Franciszek – uczniem-

-misjonarzem, to ni mniej, ni więcej powołanie do dzielenia się swoją relacją z Panem. Nie musisz niko-
go przekonywać ani wyjaśniać  całego Pisma Świętego  czy bronić  każdego aspektu  nauki Kościoła. 
W niektórych przypadkach nie musisz nawet nic mówić! Czasami wystarczy samo świadectwo twojego 
życia, aby rozpalić w kimś pragnienie szukania Pana.
Najważniejsze jest nie to, co mówisz, ale co uczyni z tym Bóg. Chodzi nie tyle o siłę twojego przekazu, 

ile moc Ducha Świętego, która porusza serca. I nie jest to coś, nad czym miałbyś kontrolę. Jedyne, co 
możesz zrobić, to mówić z serca, a owoce pozostawić Panu.
Niech więc perspektywa ewangelizacji nie napełnia cię niepokojem. Masz do opowiedzenia niepowta-

rzalną historię. Nie zatrzymuj jej dla siebie!
„Przyjdź, Duchu Święty, i działaj przeze mnie!”
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TRIDUUM PASChALNE
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Rekolekcje dla kandydatów do bierzmowania

W dniach 8-10 kwietnia młodzież 
naszej parafii, która już niebawem 
przyjmie sakrament bierzmowania, 
wraz z księdzem Grzegorzem uda-
ła  się  do  górskiej  malowniczej 
miejscowości  Wilkanów,  gdzie 
przez  trzy  dni  przeżywała  swoje 

rekolekcje.  Ten  wyjątkowy  czas 
spędzony na modlitwie, ale też na 
budowaniu wspólnoty i odpoczynku 
miał przygotować naszych młodych 
parafian do dobrego przeżycia Tri-
duum Paschalnego oraz odpowied-
niego przyjęcia sakramentu bierz-

mowania. Z relacji samych młodych 
wynika,  że  był  to  bardzo owocny 
czas, poruszający  ich  serca  i  od-
mieniający ich spojrzenie na Boga, 
wiarę i Kościół. 

Grzegorz Banda



„Głos św. Mikołaja”, nr 5(67), maj 2022 13

Niebiańskie miasta promieniejące chwałą. Miriady aniołów i świętych wychwalających Boga. Tajemni-
cze zwoje, a od czasu do czasu przedziwne „istoty żyjące”. Od świąt wielkanocnych co niedzielę czyta-
my Księgę Apokalipsy. Niektóre z zawartych w niej obrazów są dla nas natchnie-niem, inne wydają nam 
się kompletnie niezrozumiałe. I tak właśnie ma być. Literatury apokaliptycznej, do której należy ta księga, 
nie można  interpretować w sposób dosłowny. Jej symbolika ma przekazać nam wizję Bożego planu, 
który wypełnia się w dziejach ludzkości.
I tak w dzisiejszym pierwszym czytaniu zstępuje z nieba „Miasto Święte -Jeruzalem”. Jarzące się dro-

gimi kamieniami miasto otoczone jest wysokim murem z dwunastoma bramami, na których wypisane są 
imiona dwunastu pokoleń Izraela; mur ten ma dwanaście warstw z wypisanymi na nich imionami Apo-
stołów. Sam Bóg jest świątynią tego miasta i jego światłem.
Posługując się tymi obrazami Jan daje nam przedsmak chwały, jaka czeka nas w niebie. Ale pokazu-

je nam również Kościół, Oblubienicę Chrystusa, którego częścią  jesteśmy  już dziś. Odkupiony przez 
Jezusa Kościół jest piękny. Jest święty, oddzielony od świata, aby należeć do Boga. Jest zbudowany na 
fundamencie Apostołów  i wybranych Bożych. Gromadząc się  jako Kościół  stajemy się  tą promienną 
Oblubienicą, jaśniejącą blaskiem Jego miłości. Jest to coś wspaniałego!
W rzeczywistości jednak nie jesteśmy jeszcze w pełni tą piękną Oblubienicą. Przynajmniej na razie. 

Pozwólmy jednak, by wizje Jana podnosiły nas na duchu i napełniały nadzieją. Pozwólmy im obudzić 
w nas wdzięczność i zainspirować do modlitwy o to, by obietnica przyszłej chwały wypełniała się w na-
szym życiu oraz w życiu wszystkich naszych braci i sióstr w Chrystusie.
„Jezu, dziękuję Ci za chwałę, jaka czeka Twój Kościół. Pomóż każdemu z nas już dziś przybliżyć się 

do tej chwały!”

Niedziela, 22 maja

Najważniejszy, kulminacyjny moment Eucharystii: 
patrzeć na hostię lub kielich, czy schylać głowę?
To moment mszy świętej, w któ-

rym dzieje się coś najważniejszego. 
Kapłan podnosi wysoko przemie-
nione Ciało Pańskie  i Krew Chry-
stusa. Jak się zachować podczas 
podniesienia?  Gdybyśmy  mieli 
wskazać  najważniejszy moment 
mszy  świętej, wielu  z  nas powie-
działoby pewnie, że to podniesie-
nie,  gdy  kapłan  ukazuje  kolejno 
przemienioną  w  Ciało  Pańskie 
hostię i kielich z Krwią Chrystusa. 
Wszyscy klęczą, ministrant uderza 
w gong lub w dzwonki.
Trudno wyobrazić sobie Eucha-

rystię  bez  tego  „kulminacyjnego” 
momentu. Tymczasem przez długie 
wieki  podniesienia  po  prostu  nie 
było. Miało co prawda krótki epizod 
w IV wieku, ale potem szybko za-

nikło. Zaczęto je zalecać ponownie 
w wieku XI  po  pokonaniu  herezji 
Berengariusza  z Tours,  który  za-

przeczał realnej obecności Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie, ale 
pierwsze przepisy liturgiczne wyda-
no w tej sprawie dopiero na począt-
ku wieku XIII. I dotyczyły one jedy-
nie podniesienia i ukazania hostii.
Podniesienie kielicha pojawia się 

dopiero w mszale z 1570 roku. Był 
to dla odmiany wynik konfrontacji 
z protestantyzmem – podniesienie 
obu Postaci miało być znów wyra-
zem wiary w realną obecność Je-
zusa w Najświętszym Sakramen-
cie, której – przynajmniej w części 
– protestantyzm zaprzeczał.
Zwyczaj podniesienia Ciała Pań-

skiego został wprowadzony w tym 
celu,  by  wierni mogli  adorować 
prawdziwie obecnego w konsekro-
wanej hostii Chrystusa. Stąd towa-
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SZYBKIE SAŁATKI WARZYWNE
Z KURCZAKIEM I OLIWKAMI

MIESZANA Z ANANASEM

WARZYWNA Z MAKARONEM

SKŁADNIKI:
2 filety z kurczaka, 
puszka kukurydzy, 
puszka ananasa, 
puszka czarnych oliwek, 
250 gram makaronu-kokardki, 
2 jabłka, 2 cebule, 
4 ogórki kiszone, natka 
pietruszki, sól, pieprz, papryka 
w proszku, majonez, oliwa.

SKŁADNIKI:
1 puszka ananasa, 1 puszka 
kukurydzy, 10 dkg chudej szynki, 
1 kwaskowate jabłko, 
kilka łyżek majonezu, sól, pieprz.

SKŁADNIKI:
1 opakowanie kolorowego makaronu-
rurki, 2 kalarepy, 2 pęczki szczypiorku, 
2 pęczki rzodkiewki, 1 świeży ogórek, 
2 pomidory, 1 pęczek koperku, sól, 
pieprz. Sos: 3 ząbki zmiażdżonego 
czosnku, mały słoik majonezu, 
200 ml jogurtu, 1 łyżka keczupu 
do smaku, 250 g startego żółtego sera.

Michałowa poleca

PRZYGOTOWANIE:
Filety z kurczaka gotujemy w rosole, a następnie kroimy w kostkę. 

Makaron gotujemy, odcedzamy i przelewamy zimną wodą. Pokrojoną 
w kostkę cebulę podsmażamy na oliwie. Ogórki kroimy w kostkę i od-
sączamy z nadmiaru soku. Obrane i pozbawione gniazd nasiennych 
jabłka, kroimy w kostkę. Filety z kurczaka, cebulę, jabłka i ogórki mie-
szamy z odsączonym  i pokrojonym w kostkę ananasem, kukurydzą 
i połówkami oliwek. Dodajemy makaron. Przyprawiamy do smaku solą, 
pieprzem, papryką. Całość mieszamy z majonezem i posypujemy po-
siekaną natką pietruszki.

PRZYGOTOWANIE:
Odcedzony z soku ananas, szynkę oraz obrane  jabłko kroimy 

w kostkę. Dodajemy odsączoną kukurydzę i wszystko mieszamy 
z majonezem doprawiając do smaku solą i pieprzem.

PRZYGOTOWANIE:
Makaron gotujemy w osolonej wodzie, odcedzamy i prze-

lewamy zimną wodą. Kalarepy, ogórek, rzodkiewki i pomido-
ry kroimy w słupki. Szczypiorek i koperek siekamy. Przygoto-
wujemy sos łącząc ze sobą wszystkie jego składniki. Przy-
prawiamy do  smaku  solą  i  pieprzem. Makaron mieszamy 
z warzywami,  polewamy  sosem  i  dekorujemy  listkami  pie-
truszki.

Smacznego!

rzyszy  mu  postawa  klęcząca 
i dźwięk dzwonków, którego zada-
niem jest zwrócić uwagę wiernych, 
że  oto  następuje  bardzo ważny 
moment.
Zdarzało się, że na czas podnie-

sienia przed ołtarzem klękali posłu-
gujący z pochodniami, by dzięki ich 
światłu hostia w dłoniach celebran-
sa była lepiej widoczna.
Dodajmy, że podniesienie trwało 

wówczas nieraz bardzo długo, a na 
pewno o wiele dłużej niż dziś, gdyż 
była  to  jedyna okazja do adoracji 
widocznego Najświętszego Sakra-
mentu. Dopiero później wymyślono 
i wprowadzono do powszechnego 
użytku monstrancję służącą ekspo-

zycji Ciała Pańskiego. Z  tamtego 
okresu pochodził też zwyczaj pod-
trzymywania przez usługujących do 
mszy tylnej części ornatu celebran-
sa, który do dziś można zobaczyć 
podczas celebracji „mszy trydenc-
kiej”. Ornaty były bogato zdobione 
i przez to ciężkie, więc taka pomoc 
ułatwiała  kapłanowi  dłuższe pod-
niesienie hostii.
Podniesienie Ciała  i  Krwi Pań-

skiej  jest  momentem milczącej 
adoracji  i  chwilą, w  której mamy 
sobie uświadomić, że to rzeczywi-
ście sam Pan stał się wśród nas jak 
najprawdziwiej obecny. Niekoniecz-
nie  trzeba więc wówczas schylać 
głowę, czy spuszczać oczy – choć 

niektórzy  tak  właśnie  wyrażają 
swoją cześć wobec Tajemnicy.
Zamysł wprowadzenia tego ge-

stu do liturgii był taki, by dać nam 
możliwość wpatrywania się w Eu-
charystycznego  Jezusa.  I  warto 
z tego korzystać. Wielu z nas uczo-
no gdzieś w okolicach przygotowa-
nia do Pierwszej Komunii, by wpa-
trując się w hostię i kielich w chwili 
podniesienia powtórzyć w myślach 
wyznanie świętego Tomasza uczy-
nione w Wieczerniku wobec Zmar-
twychwstałego:  „Pan mój  i  Bóg 
mój”. To prosta i głęboka praktyka. 
Wyznanie wiary  i  akt  uwielbienia 
jednocześnie.
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Niedziela, 29 maja Wniebowstąpienie Pańskie
Dziś radujemy się z tego, że Jezus fizycznie wstąpił do nieba. Jaki to musiał być widok dla Jego uczniów! 

Ten sam Pan, który umarł i zmartwychwstał, teraz wstąpił do nieba na ich oczach! Ale co oznaczało to 
dla ich misji? Trzymając się Jego słów: „Pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni w moc z wy-
soka”, zastanawiali się, w jaki sposób mają odtąd iść za Nim?
Łukasz mówi nam, że uczniowie: „wrócili do Jeruzalem, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc 

i błogosławiąc Boga”. Nie tylko więc pozostali w mieście, ale pozostali w nim wspólnie. Łatwo sobie wy-
obrazić, że w zaistniałej sytuacji mogliby powrócić do swoich domów w Galilei, tak jednak nie uczynili. 
Zostali  i wspólnie wielbili Boga. A  ta  jedność na modlitwie pomogła  im przygotować się na przyjście 
Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy.
Może i my, jak kiedyś Apostołowie, zastanawiamy się, jak mamy iść za Jezusem, skoro nie chodzi On 

już fizycznie po naszej ziemi. Odpowiedź brzmi dokładnie tak samo: Pozostańcie w mieście. Trwajcie we 
wspólnocie z waszymi braćmi i siostrami w Panu.
Kiedy pojawiają się problemy, często czujemy się daleko od Boga, niepewni, co czynić dalej. Zamęt 

wewnętrzny, poczucie krzywdy czy doznane rozczarowania podkopują naszą ufność w Panu i zaufanie 
do siebie nawzajem. W takich sytuacjach mamy ochotę się wycofać – unikać spotkań z ludźmi, a nawet 
przestać chodzić do kościoła. Jednak Jezus zachęca nas: „Pozostańcie w mieście”.
Jezus obiecał dać nam moc potrzebną do trwania w Jego ludzie. Dlatego wzywa nas: Pozostańcie 

blisko waszych braci i sióstr. Pozostańcie blisko Mnie. Nie ustawajcie w modlitwie.
A Ja napełnię was swoim Duchem.
„Jezu, pomóż mi trwać w jedności z Tobą i z Twoim ludem, nawet gdy nie rozumiem Twojego działania.”

Święto zostało ustanowione przez papieża Bene-
dykta XV w 1920 na prośbę polskich biskupów po 
odzyskaniu  przez  Polskę  niepodległości  w  1918. 
Upamiętnia ono śluby lwowskie króla Jana Kazimierza, 
który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę 
opiece Matki Bożej.
Kult Królowej Korony Polskiej upowszechniał się 

po  rozbiorach  Polski,  szczególnie  w  środowisku 
emigracji polskiej we Francji oraz wśród mieszkań-
ców Lwowa i Krakowa, i odegrał wielką rolę w pracy 
nad budzeniem poczucia i świadomości narodowej. 
Zaborcy doceniali znaczenie tego kultu i prowadzili 
walkę z jego propagowaniem, nakazując m.in. usu-
wanie wezwania  „Królowa Korony Polskiej”  z Lita-
nii  loretańskiej,  zwalczając piel grzymki do Często-
chowy,  usuwając  z  bibliotek  publikacje  o Królowej 
Korony  Polskiej  i  ścigając  procesami  posiadanie 
i rozpowszechnianie kopii obrazu jasnogórskiego.
Inicjatywę ustanowienia specjalnego święta maryj-

nego związanego z tym tytułem wysunęło najprawdo-

podobniej powstałe we Lwowie Bractwo Najświętszej 
Maryi Panny Królowej Korony Polskiej, poświęcające 
pierwszą niedzielę maja modlitwom dziękczynnym za 
opiekę Maryi nad Polską. Pomysł poparł arcybiskup 
Józef Bilczewski, a papież Pius X w 1909 ustanowił 
święto Królowej Korony Polskiej dla diecezji lwowskiej 
i  przemyskiej,  polecając  obchodzić  je w  pierwszą 
niedzielę maja. W 1914 obchody przeniesiono z pierw-
szej niedzieli maja na 2 maja.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości biskupi 

polscy zaproponowali papieżowi ustanowienie święta 
Maryi Królowej Polski w dniu 3 maja, tak aby podkre-
ślić związek tego święta z pierwszą polską konstytucją 
uchwaloną 3 maja 1791 przez Sejm Czteroletni. Kon-
stytucja wypełniła w swoich założeniach część ślubo-
wań Jana Kazimierza – król zobowiązywał się uroczy-
ście wziąć pod opiekę lud polski i zaprowadzić spra-
wiedliwość społeczną.
Na wniosek biskupów polskich Święta Kongregacja 

Obrzędów przeniosła w 1924 obchody tego święta na 
3 maja. W 1925  roku  rozciągnięto  je  na wszystkie 
polskie diecezje, tym samym połączono świętowanie 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja oraz święta 
Królowej Korony Polskiej.
Po napaści Niemiec na Polskę w 1939 władze oku-

pacyjne zakazały obchodzenie święta Królowej Koro-
ny Polskiej. Nie uznawały go również nowe władze 
Polski Ludowej po II wojnie światowej, święto obcho-
dzono tylko w liturgii kościelnej.
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ŚWIęTA WIELKANOCNE  
w DPs dla Dzieci 
w Świebodzicach

W Wielką Sobotę wychowanko-
wie  (młodsi  i  starsi)  pod  „okiem” 
terapeutek  przygotowywali  sobie 
pisanki do koszyczka wielkanocne-
go. Kolorowali jajka, układali w ko-
szyczku  przygotowane  potrawy 
i cukrowego baranka z chorągiew-
ką  symbolizującą  zwycięstwo 
Zmartwychwstałego  Chrystusa. 
Przyniesione  kolorowe,  gotowe 
koszyczki  do  kaplicy  uroczyście 
poświęcił  ksiądz Grzegorz Banda 
– wikary z naszej parafii św. Miko-

łaja w Świebodzicach. Oprócz po-
wagi tego Dnia (modlitwy, adoracji, 
ciszy), była też radość i oczekiwa-
nie  na  święta  Zmartwychwstania 
Pana Jezusa.
Natomiast w Niedzielę  ZMAR-

TWYCHWSTANIA Chrystusa Pana, 
po modlitwie w kaplicy wraz z rado-
snym ALLELUJA, chłopcy wg ludo-
wej tradycji poszli do ogrodu szukać 
„zajączka”. Pogoda sprzyjała nam, 
zaświeciło  słoneczko,  było miło 
i radośnie.
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NIEDZIELA 1.05.2022 r.
7.30 + Elżbieta, Marian, Piotr TALARSCY
9.00 + Robert BĄCŁAWEK (15 greg.)
10.30 I) + Elżbieta KARCZMARZ (5 r. śm.), 
Wojciech, + z rodz. JASIŃSKICH
II) Dziękczynna z okazji 16 rocznicy ślubu 
Wioletty i Jakuba TRÓLKA
12.00 I) O zdrowie, Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego dla 
Martyny (5 r. ur.), Macieja (28 r. ur.), Bartosza 
(22 r.ur.), Darii (27 r.ur.) MICHAŁOWSKICH
II) + Teresa (6 r. śm.), Piotr (20 r. śm.) 
MICHAŁOWSCY
18.00 + rodzice: Anna, Stanisław RAWSCY oraz 
+ Edward i Mirosław
PONIEDZIAŁEK 2.05.2022 r.
7.00 Elżbieta i Andrzej w 42 r. ślubu
9.00 + Robert BĄCŁAWEK (16 greg.)
18.00 + Ludwik, Katarzyna, Jan, Lotte, 
+ z rodz. MIAZGA
WTOREK 3.05.2022 r.
7.30 + SZYMON, MARIA, + z rodz. JAROSZ
9.00 + Robert BĄCŁAWEK (17 greg.)
10.30 + z rodz. BAŁDYS: Stanisława (k), 
Barbara, Mirosław, Tadeusz
12.00 Za członków Róż Różańcowych oraz TPS 
o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę 
Matki Bożej (od RŻR)
18.00 I) + Józef GRZYB
II) + Wiesława (k) RUTKOWSKA (od ucz. 
pogrz.)
ŚRODA 4.05.2022 r.
7.00  + Maria  KOZA,  Zofia  SZKUDLAREK,  + 
z rodz.
9.00 + Robert BĄCŁAWEK (18 greg.)
18.00 + Apolonia SMYKOWSKA (od ucz. pogrz.)
CZWARTEK 5.05.2022 r.
7.00 + Jadwiga STERNICKA (od ucz. pogrz.)
9.00 + Robert BĄCŁAWEK (19 greg.)
18.00 I) + Anna RUTKOWSKA (od ucz. pogrz.)
II) + Kazimiera SZYMCZAK (od ucz. pogrz.)
PIĄTEK 6.05.2022 r.
7.00 + Stanisław NADŁONEK (od siostry 
Leokadii z rodziną)
9.00 + Robert BĄCŁAWEK (20 greg.)
18.00 I) + Stefania ZABORSKA (od ucz. pogrz.)
II) + Józef BIELAWSKI (od ucz. pogrz.)

SOBOTA 7.05.2022 r.
7.00 + Robert BĄCŁAWEK (21 greg.)
9.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP
18.00 I) + Franciszek, Katarzyna, Janina
II) + Ferdynand GWIAZDA (od rodz. Pytlaków)
NIEDZIELA 8.05.2022 r.
7.30 + Robert BĄCŁAWEK (22 greg.)
9.00 + Karolina, Klemens JANECZEK, + Anna, 
Józefa (k), Irena, + z rodz.
10.30 + Jadwiga JAROŃSKA
12.00 I) + Julia CZAJKOWSKA
II) + Kazimierz MENDELEWSKI, + z rodz. 
MENDELEWSKICH i KUSZEWSKICH
18.00 I) + Antoni, Róża KŁYSZEJKO
II) + Stanisław, Wanda JUSZCZYK, 
+ z rodz. STEFAŃSKICH
PONIEDZIAŁEK 9.05.2022 r.
7.00 + Robert BĄCŁAWEK (23 greg.)
9.00 + Stanisława KOSIBA (od sąsiadek 
Czesławy i Grażyny)
18.00 I) + Stanisława KITA
II) + Sylwester TCHUCZEWSKI
WTOREK 10.05.2022 r.
7.00 + Robert BĄCŁAWEK (24 greg.)
9.00 Dziękczynno-błagalna za Annę z okazji 
urodzin
18.00 + Zbigniew KIEŁTYKA
ŚRODA 11.05.2022 r.
7.00 + Robert BĄCŁAWEK (25 greg.)
9.00 + Elżbieta STANISZEWSKA 
(od ucz. pogrz.)
18.00 + Zbigniew KIEŁTYKA (od Teresy Sikorskiej)
CZWARTEK 12.05.2022 r.
7.00 + Robert BĄCŁAWEK (26 greg.)
9.00 + Antoni SZCZERBA (1 r. śm.)
18.00 Iwona BŁAZIK (od ucz. pogrz.)
PIĄTEK 13.05.2022 r.
7.00 + Robert BĄCŁAWEK (27 greg.)
9.00 + Józef BUŁAT
18.00 INTENCJE FATIMSKIE
SOBOTA 14.05.2022 r.
7.00 + Czesław DĘBEK (od żony, synów i całej 
rodziny)
9.00 + Helena MATWIEJEW (od ucz. pogrz.)
18.00 + Robert BĄCŁAWEK (28 greg.)
NIEDZIELA 15.05.2022 r.
7.30 + Zofia GDOWSKA

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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9.00 + Amelia, Mieczysław CHOJNIAK
10.30 + Stanisława(k) DROŻDŻ (27 r. śm.), 
Tadeusz, Jan, Józef, Edward DROŻDŻ
12.00 I) + Regina PERWENIS (1 r. śm.), 
+ tato Witold PERWENIS
II) + Mikołaj, Sławomira, Marcin ROGALSCY, 
+ Mikołaj, Stanisława SZCZERBIŃSCY
III) O zdrowie, potrzebne łaski i dary Ducha 
Świętego dla Zofii Ślusarczyk z okazji imienin
18.00 + Robert BĄCŁAWEK (29 greg.)
PONIEDZIAŁEK 16.05.2022 r.
7.00 + Alojzy SKAWIŃSKI (od ucz. pogrz.)
9.00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę 
Matki Bożej dla Josha KASPERA
18.00 + Robert BĄCŁAWEK (30 greg.)
WTOREK 17.05.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS
9.00 + Zenon JASZCZUK (1 greg.)
18.00 + Janina LASOTA (4 r. śm.), Ludmiła, 
Franciszek KARKOSA, Zofia, Wojciech 
LASOTA, Eugenia, Ryszard MŁODAK
ŚRODA 18.05.2022 r.
7.00 + Stanisław NADŁONEK (od siostry Marii 
z rodz.)
9.00 + Zenon JASZCZUK (2 greg.)
18.00 I) + Pelagia, Władysław CHWAST
II) + mąż Jerzy HINC (3 r. śm.), + z rodz. HINC 
i WIŚNIEWSKICH
CZWARTEK 19.05.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS
9.00 + Zenon JASZCZUK (3 greg.)
18.00 + Maria, Jan (z.d. Abram), + Krzysztof 
BEKAS
PIĄTEK 20.05.2022 r.
7.00 + Zenon JASZCZUK 41 greg.)
9.00 + Cecylia, Michał, Domicela, Norbert, 
DOLECCY
18.00 + Jan GOSPODARCZUK
SOBOTA 21.05.2022 r.
7.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS
9.00 + Zenon JASZCZUK (5 greg.)
18.00 I) + Jan ŁAWNICZAK (5 r. śm.)
II) + Kazimiera STEFANIAK (od ucz. pogrz.)
NIEDZIELA 22.05.2022 r.
7.30 + Zenon JASZCZUK (6 greg.)
9.00 + Zygmunt, rodzice: Apolonia, Władysław, 
+ rodzeństwo i + z rodziny PAWIŁOJĆ
10.30 + Zygmunt RESTEL (1 r. śm.)
12.00 I) + rodzice: Eugenia, Eugeniusz 
JUŚKÓW, + Kazimiera, Stanisław 
JAKUBOWSCY, + dziadków
II) + Wiesław POPEK, + z rodz. MLECZEK
18.00 + Tadeusz, Barbara KOTARA

PONIEDZIAŁEK 23.05.2022 r.
7.00 + Zenon JASZCZUK (7 greg.)
9.00 + Władysław ULMAN, Zofia, Bronisława, 
Jan, Wojciech GAWRON, Jerzy, Kazimierz 
RESPOND
18.00 + Artur SZAREK (1 r. śm.) od mamy
WTOREK 24.05.2022 r.
7.00 + Zenon JASZCZUK (8 greg.)
9.00 + Stefania OCZKOWSKA
18.00 + Anna, Edward CZUBAK, + z rodz. 
RADLIŃSKICH: Janina, Jan Jerzy, Adam
ŚRODA 25.05.2022 r.
7.00 + Zenon JASZCZUK (9 greg.)
9.00 O łaskę zdrowia i opiekę Maryi 
i błogosławieństwo Boże dla pani Alicji
18.00 I) + Krzysztof MAGNES (1 r. śm.)
II) O zdrowie, potrzebne dary i łaski dla Marysi 
Ślusarczyk z okazji urodzin
CZWARTEK 26.05.2022 r.
7.00 + Zenon JASZCZUK (10 greg.)
9.00 + Małgorzata FEREŻYŃSKA-FLIS 
(od siostry Kasi i siostrzenicy Michaliny)
18.00 + Czesław, Helena, Krzysztof 
KOWALCZUK
PIĄTEK 27.05.2022 r.
7.00 + Zenon JASZCZUK (11 greg.)
9.00 + Wacława (k) KOŚCIUKIEWICZ, + Piotr, 
Wanda
18.00 + Krystyna, Stanisław FUKS
SOBOTA 28.05.2022 r.
7.00 + Zenon JASZCZUK (12 greg.)
9.00 + Andrzej DZIEDZIC (8 r. śm.)
18.00 + Marta KRUCZANOWSKA
NIEDZIELA 29.05.2022 r.
7.30 + Irena WALUS
9.00 + Zenon JASZCZUK (13 greg.)
10.30 + Monika WOJTOW (od pracowników 
Capricoru, zakład 3)
12.00 I KOMUNIA ŚWIĘTA
18.00 + Władysław KOŚCIELSKI i dusze 
czyśćcowe
PONIEDZIAŁEK 30.05.2022 r.
7.00 O zdrowie, Boże błogosławieństwo, 
potrzebne łaski dla Anny, Emilii, Elżbiety, 
Mikołaja, Grzegorza, Adama i Karola
9.00 + Zbigniew KIEŁTYKA (od Janiny PACH)
18.00 I) + Zenon JASZCZUK (14 greg.)
II) + Sabina GÓRNIK (1 r. śm.)
WTOREK 31.05.2022 r.
7.00 + Helena KURASIŃSKA (od ucz. pogrz.)
9.00 + Stanisław, Jacek, Kazimierz, Tomasz, 
Sylwester, Tadeusz
18.00 + Zenon JASZCZUK (15 greg.)
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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

Sakrament Chrztu św. przyjęli:
Tymon Juszczyk, 10.04.2022 r.
Oliwia Maria Klos, 17.04.2022 r.
Filip Bąk, 17.04.2022 r.
Teodor Piotr Gryboś, 18.04.2022 r.
Leonard Piotr Gryboś, 18.04.2022 r.
Emilia Murowska, 23.04.2022 r.

Erwin Kapralski, 
23.04.2022 r.
Nikodem Kapralski, 
23.04.2022 r.
Natan Kapralski, 23.04.2022 r.
Martyna Beata Wiśniewska, 
24.04.2022 r.

Bramę wieczności 
przekroczyli:
+ Alojzy Skawiński, zm. 5.04.2022 r., 
przeżył 85 lat

+ Kazimiera Stefaniak, zd Jarek, zm. 19.04.2022 r., 
przeżyła 89 lata

+ Helena Kurasińska, zd. Jasiak, zm. 19.04.2022 r., 
przeżyła 89 lata

26 maja – Dzień Matki
Zszarpane nerwy, nieprzespane noce, 

zrujnowane plany,
Nieudane kolacje, zniszczone 

dywany, porysowane 
meble,

Zapchane zlewozmywaki, 
podeptane grządki.

Wszystkie rozczarowania 
i klęski, wielkie i małe,

Które znikały na drugi dzień.
Dziękuję Ci, że mi 

przebaczałaś.
Dziękuję Ci za przekonanie,
Że najcenniejszym skarbem 

życia jest własne dziecko.

KOChANA MAMUSIU
Słowa Twoje zawsze koją,
dom Twój moją jest ostoją.
Twe porady sobą chłonę,
miłość składam w Twoje dłonie.
Tak przykładnie przy mnie trwasz,
dajesz wszystko mi, co masz.
Spokój w Tobie niesłychany,
serca ciepłem rozświetlany.
Twarz – natura wygładzona,
czasem wprost nie poruszona.
Słów brakuje Twej osobie
i nikt się nie równa Tobie!
A mi właśnie jest to dane,
mieć tak wyjątkową Mamę.


