
*  Parafia p.w. św. Mikołaja w Świebodzicach  *  nr 10(12)  *  październik 2017  *

(cd. na str. 2)

Letni Festyn u Mikołaja

Pielgrzymka młodych

W sobotę 9 września, w Par-
ku Miejskim w Świebodzicach, 
odbył się pierwszy festyn orga-
nizowany przez naszą parafię. 
Przy pięknej słonecznej pogo-
dzie,  licznie  zgromadzili  się 
mieszkańcy naszej parafii oraz 
miasta, by wspólnie cieszyć się 
z daru wspólnoty. Rolę prowa-
dzącego  przyjął  ks.  Piotr 
Ochoński,  który  na  samym 
początku poprosił ks. probosz-
cza Józefa Siemasza, o sym-
boliczne  otwarcie  uroczystej 
zabawy. 
Na scenie występowały licz-

ne grupy, którymi swoimi talen-
tami i zdolnościami nas ocza-
rowywały. 

W  sobotę  16  września,  punktualnie 
o godz. 9.00, z placu kościelnego wyruszy-
ła nasza młodzież, by uczestniczyć w spo-
tkaniu młodych w Wambierzycach.  temu 
pielgrzymowaniu  przewodził  ks.  Piotr 
Ochoński, który wraz z panią Elwirą Kirklo-
-Rusek, towarzyszyli naszym młodym para-
fianom. Co  prawda,  pogoda w  tym  dniu 
dopisywała. W atmosferze deszczu i zimna, 
trwali na modlitwie i dziękczynieniu. Jednak-
że mimo niesprzyjającej aury, nie zabrakło 
entuzjazmu  i  radości,  która  udzieliła  się 
wszystkim pielgrzymom. Dało się to zauwa-
żyć podczas wieczornego  koncertu,  który 
rozgrzał młode serca, aż do czerwoności.
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Występowały:  dzieci  z  DPS  – 
przygotowane przez siostry Notre 
Dame w  Świebodzicach.  Swoje 
zdolności  zaprezentowali  ucznio-
wie wraz z nauczycielami Specjal-
nej Szkoły Zawodowej w Świebo-
dzicach. Nie zabrakło również wy-
stępów  w  wykonaniu  zespołu 
„Akord” w Świebodzicach i „Czer-
wone Róże” z Dobromierza. Swoją 
obecnością zaszczycił nas zespół 
„Wesołe Nutki” z Mąkolna.
Należy dodać, że nasi parafianie 

zatroszczyli  się  również,  by  nikt 
głodny  nie wrócił  do  domu. Były 
stoiska z anielskimi goframi, z cia-
stem, gorącą kiełbaską, kukurydzą 
oraz  z  pierogami.  Czerwony  na-
miot, do którego najchętniej przy-

chodzili  festynowicze  był  zaopa-
trzony w loterię fantową. Nagroda-
mi były: rower – ufundowany przez 
burmistrza, kuchenka mikrofalowa 
– ufundowana przez ks. Probosz-
cza, bezpłatny kurs prawa jazdy dla 
1 osoby – ufundowany przez Da-
niela Mielnika,  zegar  ścienny  – 
ufundowany  przez Teresę Kożu-
chowicz.
Wszystkim, którzy przyczynili się 

do zorganizowania festynu, składa-
my serdeczne słowa wdzięczności. 
Dziękujemy sponsorom: firmie In-
termarche w Świebodzicach, firmie 
PROMOT w Świebodzicach, firmie 
Krogal  w Głuchołazach,  Kopalni 
Złota w Złotym Stoku, Panu Danie-
lowi Mielnik z Wyższej Szkoły Jaz-
dy, Pani Elżbiecie Krzan – Prezes 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Świe-
bodzicach, Hurtowni Słodyczy we 
Wrocławiu.  Nie  możemy  zapo-
mnieć o sponsorach, którzy posta-
nowili zostać anonimowymi.
Dziękujemy  również, Panu Wi-

ceburmistrzowi Krystianowi Woło-
szynowi, Paniom Agnieszce Giela-
cie oraz Ilonie Szczygielskiej, Panu 
Dariuszowi  Błaszczyk,  Paniom 
sprzedającym  losy  i artykuły spo-
żywcze, Młodzieży, Sztabowi Orga-
nizacyjnemu na  czele  z Ks. Pro-
boszczem Józefem Siemaszem  i 
Ks.  Piotrem Ochońskim  oraz  z 
Paniami: Dorotą Bugajny i Teresą 
Małecką, a także wszystkim przy-
noszącym upieczone  ciasta  oraz 
fanty. Wszystkim za wszystko BÓG 
ZAPŁAĆ!!!

Letni Festyn u Mikołaja

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

Warto odmawiać każdego dnia…
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NIEZWYKŁE SPOTKANIE 
Zabójcza temperatura przekraczająca 40OC i góry, 

a w tym krajobrazie droga krzyżowa, modlitwa, taniec 
i  śpiew. To obraz prosto  z Medjugorie,  a właściwie 
odbywającego się  tam Festiwalu Młodych, który co 
roku odbywa się w dniach 1-5 sierpnia.

Festiwal Młodych to wydarzenie ogólnoświatowe, 
gdzie spotkać można ludzi z całego świata, głównie 
młodych, ale nie tylko. Mimo wielu różnic, wiekowych 
i kulturowych, wszystkich łączy jeden cel – chęć spo-
tkania z Bogiem 
To właśnie ta chęć spowodowała, że grupa młodych 

ludzi, członków Duszpasterstwa Młodzieży „Jeruza-
lem” ze Świebodzic, wyruszyła wraz z innymi wierny-
mi diecezji świdnickiej do Medjugorie, gdzie  jak się 
mówi, odnalezienie Boga i Maryi jest łatwiejsze. 
Wspomnienia jednej z uczestniczek: „Z Medjugorie 

na pewno najbardziej zapamięta drogę krzyżową na 
górze Kriżevac. Wyjście  bardzo wcześnie  rano ok. 
4-5, a później kilkugodzinna wspinaczka po ostrych 
skałach. Naprawdę podziwiam ludzi, którzy pokonali 

tę drogę boso. Cały wyjazd był wyjątkowy, pełen mo-
dlitwy i szczególnych doświadczeń, ale droga krzyżo-
wa szczególnie. Festiwal Młodych i sam pobyt w Me-
djugorie jest naprawdę czymś niesamowitym, czymś, 
czego nie da się zapomnieć..”
W codziennym planie dnia uczestników znajdowa-

ły się: uczestnictwo w konferencjach, świadectwach, 
Mszy  Świętej,  odmawianie  różańca,  adoracja, 
a wszystko to przeplatane radosnym tańcem i śpie-
wem.

Maria Partyka
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INAugurAcjA rOKu SZKOLNEgO 
I KATEchETYcZNEgO 2017/2018

4 września 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Świebodzicach odbyła się inauguracja roku 
szkolnego 2017/2018. Na uroczystym apelu spotkali 
się dyrektor szkoły, Jolanta Styrna-Grossman, wice-
dyrektor Agnieszka Ryszawy, nauczyciele, pracowni-
cy szkoły, uczniowie i licznie przybyli rodzice uczniów 
wraz z zaproszonymi gośćmi. Wśród nich byli: wice-
burmistrz  Krystian Wołoch,  dyrektor  przedszkola 
„Niezapominajka” Beata Gil,  przewodnicząca ZNP 
Urszula Kruczek,  przewodnicząca Rady Rodziców 
Anna Gietek, radni Marek Gąsior, Zbigniew Opaliński 
oraz ks. proboszcz Józef Siemasz. 
Pani dyrektor powitała wszystkich nauczycieli, pra-

cowników, uczniów, rodziców i gości, życząc uczniom 
wiary we własne możliwości. Aby rok ten upłynął na 
spełnianiu marzeń, a każda mała porażka była funda-
mentem przyszłego  sukcesu. Porównała  szkołę  do 
pięknego ogrodu, w którym rosną zachwycające swo-
im pięknem kwiaty, czyli uczniowie. Nauczycieli po-
równała do ogrodników,  którzy pielęgnują  cudowny 
ogród troszcząc się o każdy kwiat z osobna. Na koniec 
Pani dyrektor przedstawiła nauczycieli i pracowników 
szkoły, a także przekazała informacje na temat orga-
nizacji pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018. Na-
stępnie uczniowie udali się do klas, gdzie spotkali się 
ze swoimi wychowawcami. 
7 września 2017 r. po pierwszej  lekcji, uczniowie 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Świebodzicach 

wraz  ze  swoimi wychowawcami  i Dyrekcją Szkoły 
udali się do pobliskiego kościoła św. Mikołaja, aby tam 
uczestniczyć we Mszy  św.  inaugurującej  nowy  rok 
katechetyczny  2017/2018.  Liturgię  celebrował  ks. 
Artur Merholc, który w kazaniu przypomniał wszystkim 
zebranym, abyśmy nie bali się „wypłynąć na głębię”. 
Wzywał  do  poszukiwania  tego  co  trwałe,  głębokie 
i wartościowe. Jezus nie chce, abyśmy zadowalali się 
byle  czym. Wypływać na głębię  to  odkrywać nowe 
możliwości,  a  przede wszystkim poszukiwać  dobra 

w drugim człowieku i przez to realizować miłość. Jed-
nak droga ta nie jest łatwa. Czekają na niej przeciw-
ności i burze, ale musimy być pewni i spokojni, bo jest 
z nami Jezus. Przypomniał nam, abyśmy z odwagą 
ruszyli do pracy nad wzrostem dobra w naszym życiu 
codziennym, w nowym roku szkolnym. Mamy iść przez 
życie pielęgnując w sobie głębię ducha  i  łącząc się 
z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. 
Na koniec uroczystości uczniom klas pierwszych 

ks. Artur poświęcił  tornistry szkolne oraz wszystkim 
zebranym udzielił błogosławieństwa Bożego na nowy 
rok szkolny 2017/2018. 

katechetka Grażyna Gorska

Michałowa poleca

Składniki:
ciasto:
1 kg mąki 
8 dkg drożdży 
0,5 l mleka 
ok.10 dkg cukru 
4 żółtka
0,5 kostki margaryny 
szczypta soli

Farsz:
2 kg jabłek
do smaku cukier, 
cynamon i łyżkę 
bułki tartej
Do smażenia:
1 l oleju
1 łyżka octu lub 
spirytusu

Pierogi św. jacka
Farsz:
2 kg jabłek umyć, obrać i zetrzeć na grubej tarce, dodać do smaku cukier, cynamon 
i łyżkę bułki tartej (można też zrobić pierogi z farszem z kiszonej kapusty z grzybami 
lub pieczarkami).
Przygotowanie:
Z 25 dkg mąki, drożdży, cukru , ciepłego mleka zarobić zaczyn i pozostawić w ciepłym 
miejscu. Żółtka utrzeć z cukrem. Tłuszcz roztopić. Gdy rozczyn podwoi swoją obję-
tość dodać jaja, resztę mąki i wyrobić ciasto. Następnie dodać tłuszcz i wyrabiać, aż 
ciasto będzie gładkie. Zostawić na 15 min. aby podrosło. Wyłożyć na stolnicę, roz-
wałkować, wykroić krążki, nałożyć farsz i zlepić pierogi. Smażyć na głębokim oleju 
z obu stron. Podawać do pieczonego schabu lub białych mięs.  Smacznego!
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Niedziela, 1 października
Panie, naucz mnie jednoczyć, a nie dzielić

Czas na krótki sprawdzian! O co apeluje do nas św. Paweł Co jest „dopełnieniem” jego radości chciał-
by  zobaczyć w  naszych wzajemnych  relacjach  Jeśli  na wszystkie  pytania  odpowiedziałeś:  jedność 
w Chrystusie, twoja odpowiedź jest właściwa.
W swoich pismach Paweł ponad 170 razy używa zwrotu: „w Chrystusie”. Po-sługuje się nim, tłumacząc, 

w jaki sposób możemy poznać miłość i miłosierdzie Je-zusa. Stosuje go, wyjaśniając, że jesteśmy zba-
wieni przez wiarę w Chrystusa. Odwołuje się też do niego, ukazując, jak mamy budować jedność w na-
szych rodzinach, w Kościele i na świecie. Mówiąc najprościej, nasza wzajemna jedność wzrasta, w mia-
rę jak każdy z nas coraz bardziej jednoczy się z Chrystusem.
Kościół w Filippi ewidentnie cierpiał z powodu podziałów. Nie wiemy, czy były one spowodowane we-

wnętrznymi niesnaskami, czy przez jakichś wichrzy-
cieli z zewnątrz. Jednak w tym momencie nie miało to dla Pawła większego znaczenia. W obu przy-

padkach  jego odpowiedź była  taka sama – niech wzajemna  jedność stanie się waszym najwyższym 
celem.
Paweł nie mówi tu, że wszyscy powinni myśleć dokładnie w ten sam sposób. Różnorodność opinii jest 

czymś pożytecznym, gdyż rozszerza nasze horyzonty. Starajmy się jednak o to, by rozbieżność opinii nie 
powodowała bólu i podziałów. Problem zaczyna się wtedy, gdy różnice między nami stają się ważniejsze 
niż wzajemna miłość zwłaszcza w naszych domach. Gdy tak się dzieje, trzeba się zatrzymać, ochłonąć 
i przypomnieć sobie nasz wyższy cel.
Wszyscy doświadczamy wewnętrznej walki pomiędzy egoizmem a bezinte-resownością, pychą a po-

korą. Wszyscy musimy „umierać dla siebie”, aby żyć dla Boga. Im bardziej nam się to udaje, tym łatwiej 
jest nam żyć w zgodzie i wzajemnej miłości.
Uczyń więc dziś świadomy wysiłek, by nie poddawać się złym emocjom prowadzącym do podziałów. 

Spróbuj wysłuchać każdego, kogo spotkasz i potraktować go jak swego brata lub siostrę. Mówiąc słowa-
mi Pawła – niech ożywia nas to samo dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.

PONADcZASOWE  
PrZESŁANIE FATIMY

Objawienia Matki Bożej Fatim skiej są dziś chyba 
najbardziej znane na świecie. Co sprawia, że nawet 
po stu latach wydają się one aktualne? Dlaczego wciąż 
rozważamy przesłanie dane nam przez Matkę Bożą 
za pośrednictwem trojga małych pa stuszków?
Chciałbym rozważyć, wraz z wami, niektóre aspek-

ty  tych objawień, które należą do  istoty  fatimskiego 
orędzia i przemawiają do nas po dziś dzień.

PrOSTOTA DZIEcI
Zanim  zajmiemy  się  samym prze słaniem Maryi, 

skupmy się na osobach, przez które nam je przeka-
zała. Nie wy brała wpływowych przywódców ani  bi-
skupów, ale wiejskie dzieci nieumiejące nawet pisać 
i czytać. Poprzez ten wybór Maryja przypomina nam 
o wielkiej mi łości Boga do pokornych.
Łucja, Franciszek i Hiacynta są jak wszystkie dzie-

ci – proste i ko chające. Choć nie studiowały teologii, 
bez problemów rozpoznają obecność i miłość Maryi. 

Fatima ukazuje, że Bóg z upodobaniem wybiera na 
swoje  na rzędzia  zwyczajnych  ludzi. Właśnie  tacy 
zwykli  ludzie – po których nikt się za wiele nie spo-
dziewa a nawet małe dzieci mogą być wysłannikami 
Boga i wypełniać Jego misję!
Jest  to możliwe,  ponieważ wysłan nik  to  jedynie 

przekaziciel nieskończo nej mocy Boga. W procesie 
objawiania się Boga światu nawet sama Maryja jest 
tylko Orędowniczką  i Pośredniczką,  a  nie  źródłem. 
Wszelkich cudów doko nuje Jej Syn, Jezus. Ta świa-
domość pomaga nam wszyst kim. Kiedy w codziennej 
wędrówce spotykają nas krzyże i przeciwności, przy-
pominajmy  sobie, w  jaki  sposób Bóg  posłużył  się 
dziećmi z Fatimy. Ich droga nie była łatwa. Starając 
się podą żać za wolą Boga, musiały dosyć wcze śnie 
zmierzyć  się  z  niezrozumieniem,  podejrzliwością, 
a nawet wrogością ze strony otoczenia. Mimo to już 
na samym początku otworzyły się na duchową przy-
godę,  jaką  jest modlitwa, proroc two  i pełnienie woli 
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Bożej. Ufając Panu i Jego Matce, w prostocie przyj-
mowały dawane im duchowe natchnienia, wie rząc, że 
Matka Boża przyjdzie  im  z  po mocą.  I  rzeczywiście 
przychodziła!

WIEcZNOŚĆ ZAcZYNA SIĘ DZIŚ
W orędziach Maryi  jest zawsze obec na obietnica 

nieba. To najpiękniejszy aspekt fatimskich objawień. 
Oczywiście świat, w którym żyjemy, jest także ważny 
i niezbędna jest współpraca ludzi dobrej woli, by uczy-
nić go  lepszym. Bóg błogo sławi naszym staraniom, 
które  podejmu jemy  tu,  na  ziemi. Nie  zapominajmy 
jed nak,  że  naszym ostatecznym celem  jest  niebo, 
które obiecał nam Jezus.
Niebo czeka – ale by tam dotrzeć, już teraz potrze-

bujemy nadziei na wieczność. W dialogu z dziećmi 
Ma ryja wspiera to pragnienie wieczności i przemianę 
życia,  jaką  ono  za  sobą  po ciąga.  Zaproszenie  do 
wieczności jest zarazem zaproszeniem do przyjaźni 
z Bogiem, który jest obecny w głębi na szego jestestwa. 
Jeśli  pozwolimy  pro wadzić  się  Jego Duchowi, On 
uczyni nas radosnymi i potężnymi narzędzia mi Bożej 
miłości na tym świecie, a to doprowadzi nas samych 
do pełni życia wiecznego w królestwie Bożym
Przesłanie Maryi z Fatimy podkreśla potrzebę zwró-

cenia się do Boga jako na szego prawdziwego źródła. 
Niektórzy  z  nas,  podobnie  jak  Łucja,  która  zmarła 
dopiero w 2005 roku, mają na to dłu gie lata. Inni, jak 
Franciszek i Hiacynta, którzy zmarli kilka lat po obja-

wieniach, mogą przeżyć  krótkie  życie,  intensyw nie 
doświadczając Bożej miłości.
Niezależnie od tego, ile dane jest nam żyć na tym 

świecie, wszyscy dzielimy z  trójką  fatimskich dzieci 
powszechne po wołanie do życia w przyjaźni z Bogiem 
i Jego Matką. Kiedy dziecko myśli o Bogu jako o swo-
im najlepszym Przyjacielu, nie staje się samolubne. 
Wręcz przeciwnie  chce dzielić  się  doświadczeniem 
Pana z innymi. Dlatego Łucja, Franciszek i Hiacynta 
nie obawiali się ani więzie nia, ani obelg, ani fizycznych 
czy psy chicznych szykan, jakie ich spotykały. W swo-
ich  sercach  i  umysłach  nosili  skarb,  którym  chcieli 
dzielić się z każdym, kto był na to otwarty. Czuli się 
przynagleni do zachęcania innych ludzi, aby i oni do-
świadczyli tej samej porywającej przygo dy, jaką jest 
bliska relacja z Bogiem.
Poprzez  troje  pastuszków Matka Bo ża Fatimska 

kieruje do nas to samo za proszenie. Zachęca nas do 
umiłowania dróg Boga i dokładania wszelkich sta rań, 
aby Go nie obrażać. Jednak przede wszystkim fatim-
skie przesłanie Maryi pomaga nam zobaczyć w Niej 
naszą Orędowniczkę i naszą Matkę.

NArZĘDZIA POKOju
Na początku trzeciego tysiąclecia trzej kolejni pa-

pieże pielgrzymowali do Fatimy, by prosić Matkę Bożą 
o pokój dla świata. Każdy z nich modlił się o  to na 
różańcu, pokazując w ten sposób, że mamy w rękach 
skuteczne narzędzie, które pomaga nam rozeznawać 
i pełnić wolę Bożą.
Papież  Franciszek  przypomina,  że w  chwilach 

ciemności powinniśmy za wsze szukać ratunku w mo-
dlitwie, ponie waż ona w naturalny sposób prowadzi 
nas  do  cierpliwości  i  ufności w Bożą Opatrz ność. 
Kiedy odmawiamy Różaniec wraz z Maryją, prosząc 
Ją o wstawiennictwo, odkrywamy, że jest Ona naszą 
ucieczką. Tą, która prowadzi nas do Boga.
Kanonizacja Franciszka  i Hiacynty przez papieża 

Franciszka w setną rocz nicę objawień fatimskich jest 
pełnym nadziei krokiem we wciąż toczącej się historii 
zbawienia. Jest jasnym i moc nym potwierdzeniem, że 
Bóg  ciągle  dokonuje  cudów,  że  Jezus  nieustannie 
uobecnia  się  w  sakramentalnym  życiu  Kościoła. 
Uobecnia się także przez osobę Maryi, której przesła-
nie,  przeka zane  pokornym  pastuszkom  z  Fatimy, 
skłania  kolejne  pokolenia  do miłowania Pana  oraz 
zanoszenia do Niego gorą cych modlitw.
Kończąc obchody setnej rocznicy objawień fatim-

skich, a zwłaszcza mo dląc się na różańcu, nie zapo-
minajmy o  pragnieniu Maryi,  aby  cały  świat  został 
poświęcony Jej Niepokalanemu Sercu. Przez to po-
święcenie także my wszyscy możemy stać się narzę-
dziami pokoju, modląc się za świat i wskazując ludziom 
drogę do nieba.
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Niedziela, 8 października
Panie dziękuję Ci za to, że Twój pokój strzeże mego serca i moich myśli

Ważną rolę w naszym organizmie odgrywa system odpornościowy. Czuwa on nieustannie nad zdrowiem 
wszystkich innych układów w naszym ciele. Zawsze na straży – nawet gdy śpisz – likwiduje multum mi-
kroskopijnych zagrożeń. Zwykle jednak przypominamy sobie o nim dopiero wtedy, gdy zaczynamy od-
czuwać jakieś dolegliwości. Próbujemy go wtedy wzmocnić poprzez zażywanie witaminy C, odpoczynek 
oraz picie dużej ilości płynów tak jak nam to zalecają lekarze.
Według tego, co mówi św. Paweł w dzisiejszym pierwszym czytaniu, pokój Boży ma wiele cech zbież-

nych  z  systemem odpornościowym.  Jest  on  naszym osobistym  strażnikiem uciszającym niepokoje, 
chroniącym nas przed lękiem i frustracją. Sam Jezus mówi nam, że Jego pokój przewyższa swoją mocą 
i głębią wszelki pokój tego świata. To właśnie ten niosący łaskę „system pokoju” strzeże twego serca. 
Czuwa nad tobą zawsze, wspierając cię i chroniąc.
Prawdopodobnie zauważyłeś, że gdy trwasz w pokoju, codzienne problemy typu korki na drodze nie 

wyprowadzają cię z równowagi. Pokój Boży skutecznie neutralizuje stres. Co jednak robić, gdy pojawia-
ją się większe zagrożenia, jak poważne choroby czy problemy finansowe? Co robić, gdy twój „system 
pokoju” staje się przeciążony? To samo, co z układem odpornościowym podczas dużego stresu wzmac-
niać go! Podobnie  jak wzmacniasz układ odpornościowy poprzez  zażywanie witamin  i  suplementów 
diety, tak samo dbaj o swoją duszę. „Zażyj” dodatkową dawkę Pisma Świętego. Postaraj się też o wypo-
czynek dla duszy, tak jak starasz się o wypoczynek dla ciała. Weź kilka głębokich oddechów, przypomnij 
sobie dobroć Boga i poproś Go, by umocnił w tobie pokój. Pomyśl o tym, że Bóg stale jest przy tobie, że 
cię kocha i zawsze jest gotów ci pomagać. Pozwól, by Boży pokój pokonał w tobie lęk, napełniając cię 
ufnością i nadzieją.

STWOrZENI DLA WSPóLNOTY
Od rozłamu w Kościele, w wyni-

ku którego chrze ścijanie podzielili 
się na katolików i prawosławnych, 
upłynęło już niemal tysiąc lat.
Pięćset  lat  temu reformatorskie 

próby Marcina Lutra doprowadziły 
do podziału na katolików i luteran. 
Następ nie w szybkim tempie poja-
wili  się  anglikanie,  prezbiterianie, 
baptyści, bracia mo rawscy, metody-
ści,  zielonoświątkowcy  i wiele  in-
nych denominacji chrześcijań skich.
Ponieważ podziały te trwają od 

tak dawna i wciąż następują kolej-
ne, grozi nam, że uznamy je za coś 
normalne go. Pojawia  się  pokusa, 
by stwierdzić, że tak już musi być i 
że nie  stanowi  to większego pro-
blemu.  Odnotowujemy  fakt,  że 
papież Franciszek spotyka się ze 
zwierzchnikiem Cerkwi prawosław-
nej,  ale  nie  przykładamy do  tego 
więk szej wagi. Zauważamy istnie-
nie  koś ciołów  protestanckich  w 
naszym mie ście,  ale  nie  kojarzą 
nam się już one z wrogością, rywa-
lizacją i przemocą po obu stronach 

– tym, co niegdyś dopro wadziło do 
rozłamu. „O co tyle szumu? – pyta-
my. – Jeśli wszyscy żyją w zgo dzie, 
to  co  za  różnica,  jakiego  kto  jest 
wyznania?  Czy  zjednoczenie 
chrześci jan jest naprawdę tak waż-
ne?”
Owszem,  jest ważne,  przynaj-

mniej z trzech głównych powodów. 
Wiążą się one z tym, kim jest Bóg, 
czego On pra gnie i o co modli się 
Jezus.

FuNDAMENT jEDNOŚcI
Oczywiście można znaleźć wiele 

róż nych motywacji do działania na 
rzecz jedności chrześcijan. Kościół 
znacz nie skuteczniej realizuje swo-
ją i misję, gdy
działa w  jedności. Wiele  daw-

nych uprzedzeń, które nas od sie-
bie oddalały, okazuje się  reliktem 
przeszłości. Ludzie działają o wiele 
sprawniej, gdy mają ze sobą dobre 
relacje.
Jednak  obok  przyczyn  natury 

prak tycznej istnieją też ważniejsze, 

funda mentalne  powody,  na  które 
wskazuje Pismo Święte. Dążenie 
do pojednania i jedności ma swoje 
źródło w Bogu. Bóg, który sam w 
sobie  jest  jednością,  pragnie  dla 
nas jedności. Jedność znajduje się 
w  centrum  tego,  co Bóg  dla  nas 
zaplano wał.  Jedność  była  też w 
sercu modlitwy Jezusa za nas. W 
tym artykule chcemy przyjrzeć się 
każdej z tych przyczyn, aby mogły 
one poruszyć nasze serca i wzbu-
dzić w nas głębszą miłość do wszy-
stkich braci i sióstr w Chrystusie.

KIM jEST Bóg?
Wiemy, że Bóg jest jeden, ale w 

trzech Osobach  – Ojca,  Syna  i 
Ducha Świę tego. Prawda ta należy 
do samej isto ty naszej wiary. Jest 
ona czymś więcej niż skomplikowa-
nym  twierdzeniem  teologicznym. 
Pozwala  nam  zajrzeć  w  serce 
Boga, objawiając miłość obecną w 
Jego  wnętrzu.  Nauka  o  Trójcy 
Świę tej  ukazuje  nam Ojca,  który 
kocha swego Syna odwieczną mi-
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łością,  oraz  Syna,  który  równie 
głęboko kocha swego Ojca. Nieroz-
dzielny od Nich, „współistotny Ojcu 
i Synowi, zarówno w wewnętrznym 
życiu Trójcy, jak i Jej darze miłości 
dla świnią”  (KKK, 689),  jest Duch 
Święty.
Wyobraźmy  sobie,  jak  musi 

wyglą dać  niebo!  Skoro  Bóg  jest 
wspólno tą Osób egzystujących w 
doskonałej miłości, to w ich niebiań-
skim domu musi też panować do-
skonała miłość. W otoczeniu bez-
interesownej miłości nie ma miej-
sca na zazdrość, niezgo dę czy ja-
kąkolwiek chorą rywalizację. A tam, 
gdzie nie ma miejsca na podzia ły, 
nie ma go również na grzech, cier-
pienie  i  śmierć.  Jedność  i miłość 
prze nikające  niebo  prowadzą 
wszystkich mieszkańców nieba do 
czystego, rado snego i doskonałego 
życia. W takim środowisku nie da 
się żyć inaczej!
Przypomnijmy sobie opis ogrodu 

Eden  z  Pisma  Świętego.  Także 
pierwsi  rodzice żyli w środowisku 
miłości,  jed ności  i pokoju. Pojawił 
się  jednak wąż, który szepnął ko-
biecie słowa zazdrości  i podejrzli-
wości,  budząc w  niej  i  jej mężu 
nieufność względem Boga  i  skła-
niając ich do nieposłuszeństwa. To 
nie posłuszeństwo oddzieliło pierw-
szych  ludzi  od  Boga,  hamując 
przepływ Bożej miłości, dzięki któ-
rej trwali w jedności ze Stwórcą i ze 
sobą nawzajem. Przez to zmieniło 
się wszystko. Rozpoczęła się rywa-
lizacja pomiędzy mężczyzną a ko-
bietą. Odtąd  rodzenie  potomstwa 
wiązało się z bólem, a praca fizycz-
na  stała  się  ciężarem. Na  scenę 
wtargnęła też śmierć.

cZEgO PrAgNIE Bóg?
Dziedzictwo podziałów i wrogo-

ści  przeniosło  się  na wszystkich 
ludzi,  pro wadząc  do wszelkiego 
rodzaju niezgody. Jednak Bóg pra-
gnie dla swego ludu cze goś zupeł-
nie innego – chce, byśmy stali się 
odbiciem Jego miłości i jedności.
Pismo Święte mówi nam, że Bóg 

stworzył  nas  na  swój  obraz  i 

podobień stwo. Mówi, że Bóg uczy-
nił „mężczy znę i niewiastę” oraz że 
„nie jest do brze, żeby mężczyzna 
był sam” . Stworzył nas dla jedności 
i wspólnoty, podobnie jak On sam 
żyje  w  doskonałej  wspólnocie 
Osób. Ponieważ jednak upadliśmy 
w grzech i utraciliśmy przez to jed-
ność z Bogiem, On sam postanowił 
nam ją przywrócić.
Dlatego właśnie powołał Izraela 

jako na ród wybrany. Dlatego Jezus 
wzywał nas do wzajemnego prze-
baczenia i traktowa nia innych tak, 
jak  sami  chcielibyśmy być  trakto-
wani. Dlatego wreszcie Duch Świę-
ty prowadzi nas jako Kościół, a nie 
tylko jako poszczególne jednostki.
Wszędzie, gdzie spojrzymy, wi-

dzimy znaki Bożego planu. Widzi-
my ludzi po szukujących przyjaźni, 
mężczyzn i ko biety, którzy pragną 
zawrzeć małżeń stwo  i wychowy-
wać dzieci. Widzimy,  że  najlepiej 
prosperują  te  organizacje  i  fir my, 
które stawiają na pracę zespołową. 
Widzimy też bywalców koncertów 
oraz kibiców sportowych. Wszyscy 
lubimy  to  poczucie  wspólnoty  i 
przynależno ści,  którego doświad-
czamy dopingując  swoją  drużynę 
lub  słuchają  razem  ulu bionego 
zespołu. Wszystko  to  pokazuje 
nam,  że  zostaliśmy  stworzeni  do 
życia we wspólnocie! Możemy więc 
wyobrazić sobie Boga, który spo-
gląda  z  nieba  na  podzielony Ko-
ściół, pragnąc doprowadzić go do 
jedno ści. Widzi  podziały między 
nami.  Widzi  nasze  wzajemne 
uprzedzenia i podejrzli wość w sto-
sunku  do  innych. Widzi  nasze 
serca,  pyszne  i  nastawione  na 
krytykę. Ale patrzy głębiej, niż się-
gają  nasze grze chy. Widzi  naszą 
tęsknotę  za  łącznością  z  innymi. 
Widzi,  jak  bardzo  pragniemy,  by 
Kościół  stanowił  jedno. Widzi,  że 
szu kamy  sposobów,  by  obalać 
dzielące nas mury. Zachęca nas, 
byśmy szli za  tymi wewnętrznymi 
pragnieniami,  działając  na  rzecz 
jedności.  Przecież w  głębi  serca 
sami tego pragniemy i uważamy za 
słusz ne. Postawmy choćby  jeden 

krok w  tym  kierunku,  a On  nam 
pomoże.  Pamiętaj my,  co  powie-
dział  Jezus:  „Przykazanie  nowe 
daję wam, abyście się wzajemnie 
miłowali,  tak  jak Ja was umiłowa-
łem (...). Po tym wszyscy poznają, 
żeście uczniami moimi”.
Przykazanie Jezusa, byśmy mi-

łowali się wzajemnie jako członko-
wie jednego Ciała, może wydawać 
się  nazbyt  ambit nym  zadaniem, 
zwłaszcza gdy  spojrzymy wstecz 
na  stulecia  podziałów  i wrogo ści, 
które ukształtowały obecne oblicze 
chrześcijaństwa.  Jak możemy na 
nowo się zjednoczyć? Czy kiedy-
kolwiek  zdoła my  przezwyciężyć 
wszystkie  przeszkody  stojące  na 
drodze naszego pojednania?
To  prawda,  że  zjednoczenie 

chrze ścijan  byłoby  niemożliwe, 
gdybyśmy pozostawali zdani jedy-
nie na własne siły. Tak jednak nie 
jest. Modli się prze cież za nas sam 
Jezus. Dzień za dniem staje przed 
swym Ojcem, prosząc Go, by wy-
lewał łaskę komunii i pojednania na 
wszystkich Jego uczniów. A skoro 
Jezus modli się za nas, to z pew-
nością jedność stanie się faktem!
Najbardziej znaną modlitwą Je-

zusa o jedność jest ta z Ostatniej 
Wieczerzy. Świadom, że już wkrót-
ce zostanie poj many i poprowadzo-
ny na śmierć, Jezus zwraca się do 
Ojca z ostatnią modli twą w naszej 
intencji: „Proszę (...) aby wszyscy 
stanowili  jedno,  jak Ty, Ojcze, we 
Mnie, a Ja w Tobie”.
Jezus wie,  jak  trudno  jest  nam 

żyć w  jedności.  Zna  nasze  lęki, 
egoizm, zazdrość, które oddzielają 
nas od siebie nawzajem. Widział je 
u swoich uczniów, którzy kłócili się 
o  to, który z nich  jest największy. 
Widzi je w rodzinach zwa śnionych 
z  powodu  rozpamiętywania  daw-
nych krzywd. Widzi u przywódców 
tego świata, którzy wciąż walczą ze 
sobą nawzajem,  zawierając  soju-
sze jedni przeciwko drugim. Widzi 
je też, nieste ty, u swoich wyznaw-
ców,  którzy  po dzieleni  na  setki 
rozmaitych Kościołów  i wspólnot 
patrzą z podejrzliwością na pozo-
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Niedziela, 15 października
Dziękuję Ci, Jezu, za zaproszenie na Twoją ucztę. Pomóż mi iść za Tobą

Przypowieść Jezusa mówi nam, że zaproszeni na ucztę weselną zlekceważyli i odrzucili to wyróżnienie. 
Byli  zbyt zajęci. Z kolei wśród gości przyprowadzonych na polecenie gospodarza z  rozstajnych dróg 
znalazł się taki, który nie chciał uczcić królewskiego syna. Nie włożył nawet odpowiedniego stroju wesel-
nego. Przyszedł na królewską ucztę, ale nie uszanował króla.
W Piśmie Świętym obraz szaty weselnej służy do opisu różnych aspektów nowego życia w Chrystusie. 

Mówi się na przykład o szacie zbawienia, szacie posłuszeństwa czy szacie czystości.
Gdybyśmy teraz mieli odnieść tę przypowieść do Mszy świętej, mogłaby ona brzmieć następująco: 

Niektórzy zaproszeni na niedzielną Mszę świętą zignorowali zaproszenie. Wśród tych, którzy przyszli, 
znalazł się pewien człowiek, który chciał spożyć Chleb Życia, ale wcale nie zamierzał postępować jak 
uczeń Chrystusa. Jego serce nie było przyodziane we właściwą „szatę”.
Co tydzień przed niedzielną Mszą świętą staje przed nami to samo pytanie: „Czy przychodzę na Ucztę 

eucharystyczną w odpowiedniej duchowej szacie? A może spożywam Chleb Życia bezmyślnie, nie mając 
zamiaru przyjąć Jego mocy, która przemienia serce?”. Przyodzianie się w odpowiednią szatę oznacza 
otwarcie na  laskę  i błogosławieństwo Jezusa. Przychodząc bez niej, nie ryzykujemy wprawdzie –  jak 
człowiek z przypowieści – wyrzucenia za drzwi, ale tracimy kontakt z mocą i mi-łością Boga obecnego 
w Eucharystii.
Idźmy dziś na Ucztę weselną z otwartym sercem. Wyznajmy Panu, że potrzebujemy Chleba Życia. 

Cieszmy się Pokarmem danym przez Jezusa. A potem wyjdźmy z kościoła z postanowieniem zachowa-
nia wspanialej szaty zbawienia, posłuszeństwa  i czystości przez cały dzień. Dziś  i w każdą niedzielę 
przypominajmy sobie, że Msza święta jest zapowiedzią wspaniałej uczty niebieskiej, która odbędzie się, 
gdy Jezus powróci w chwale. Pamiętajmy, że jeśli zdołamy zachować swoją weselną szatę, na końcu 
będziemy przyodziani w Chrystusa!

stałych. Modli się więc za nas, aby 
doświadczenie Jego miłości zmięk-
czyło nasze serca i przybliżyło nas 
do siebie.
Jezus pragnie, abyśmy wszyscy 

mo dlili  się w  tej  intencji,  prosząc: 
„Prze bacz nam nasze winy, tak jak 
i my przebaczamy tym, którzy prze-
ciw nam zawinili”. Wie, że najwięk-
szym zagrożeniem dla jedności jest 
brak  przebaczenia,  nasz  opór 
przed  okazywa niem miłosierdzia 
sobie nawzajem. Wie też, że pod-
stawową przyczyną  każdego  po-
działu  w  Kościele  są  nie  tyle 

rozbież ności doktrynalne, ile chora 
rywalizacja, zazdrość, osądzanie i 
urazy. Dlatego tak ważne jest, by-
śmy nieustannie modlili się o serca 
zdolne do przebaczenia.

BrAcIA I SIOSTrY
W encyklice „Ut unum sint” („Aby 

byli  jedno”)  papież  Jan Paweł  II 
zauważył z wdzięcznością, że do-
konał  się  już  pe wien  postęp: 
„Chrześcijanie należący do jednego 
wyznania  nie  uważają  już  innych 
chrześcijan  za wrogów  czy  ludzi 
obcych, ale kierując się autentycz-

nym duchem Kazania  na Górze, 
widzą w  nich  braci  i  siostry  (...) 
Nawrócili się na bra terską miłość, 
która ogarnia wszystkich uczniów 
Chrystusa”.
Postęp ten będzie trwał, jeśli bę-

dziemy pamiętać o wszystkim, co 
łączy nas jako wierzących. Modli-
twa  Jezusa wypełni  się,  gdy my, 
Jego uczniowie, zaczniemy patrzeć 
jedni  na drugich  jak na  członków 
własnej rodziny – braci siostry za-
sługujących  na  naszą  miłość  i 
życzliwość.
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Dobiega końca jubileuszowy rok 
objawień w Fatimie. Sto  lat  temu 
Maryja przekazała trojgu portugal-
skich dzieci orędzie ocalenia: na-
wracajcie  się, wynagradzajcie  za 
grzechy przeciw mojemu niepoka-
lanemu sercu i odmawiajcie róża-
niec.
Szczególną  sposobnością  do 

realizowania  tego wezwania  jest 

ogólnopolska inicjatywa Różaniec 
do granic. Jej celem jest podjęcie 
ogólnopolskiej modlitwy  różańco-
wej  przez  osoby  zebrane wzdłuż 
granic  naszego  kraju,  w  intencji 
Polski i całego świata.
Przedsięwzięcie  będzie miało 

miejsce 7 października tego roku, 
w  pierwszą  sobotę miesiąca,  w 
święto Matki Bożej Różańcowej  i 

na  zakończenie  obchodów  100 
rocznicy objawień fatimskich, kiedy 
to  –  zebrani  na granicach naszej 
Ojczyzny – o jednej godzinie odmó-
wimy cztery części różańca.
Prosimy wszystkich wiernych, 

aby licznie włączyli się w tę inicja-
tywę. Módlmy  się  wspólnie:  du-
chowni, osoby życia konsekrowa-
nego  i  wierni  świeccy,  dorośli, 

młodzież i dzieci.
Niech  w modli-

twę  różańcową 
włączą się również 
ci, którzy nie będą 
mogli udać się nad 
granice Polski. Ro-
dziny niech modlą 
się  w  swoich  do-
mach,  chorzy  w 
szpitalach, a wspól-
noty  parafialne  w 
swoich kościołach. 
Prosimy  duszpa-
sterzy,  aby w  tym 
dniu, przeżywali w 
parafiach  bardziej 
uroczyście  nabo-
żeństwo  różańco-
we,  korzystając  z 
pomocy  duszpa-
sterskich przygoto-
wanych przez Ko-
misję ds. Kultu Bo-
żego  i  Dyscypliny 
Sakramentów Kon-
ferencji Episkopatu 
Polski.
Szczegółowe in-

formacje na  temat 
wydarzenia można 
znaleźć na stronie 
internetowej:
www.rozaniecdo-
granic.pl  oraz  na 
plakatach  i  ulot-
kach,  dostarczo-
nych do parafii.www.rozaniecdogranic.pl

KOMuNIKAT SEKrETArIATu KONFErENcjI 
EPISKOPATu POLSKI

w sprawie inicjatywy „różaniec do granic”  
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Niedziela, 22 października
Oto jestem, Panie. Pokaż mi, jak mogę zmieniać na lepsze mój zakątek świata

Czy widzisz pułapkę, jaką zastawili na Jezusa faryzeusze, pytając Go, czy wolno płacić podatek ce-
zarowi? Gdyby odpowiedział, że nie należy płacić, zostałby obwołany wichrzycielem i zagrożeniem dla 
Rzymian. Gdyby natomiast orzekł, że podatek jest obowiązujący, nazwano by Go kolaborantem, współ-
pracującym z opresyjnym cesarskim reżimem. Jezus przejrzał ich natychmiast. Dlatego zamiast opowia-
dać się wprost za którąś z wersji, udzielił krótkiej, a zarazem głębokiej odpowiedzi, która po dziś dzień 
daje nam do myślenia. Tym, „co należy do Boga”, jest całe Jego stworzenie: rośliny i zwierzęta na ziemi, 
gwiazdy na niebie, morze i wszystko, co w nim się znajduje. I oczywiście ludzie – my wszyscy. Gwiazdy 
i księżyc świecąc, ptaki śpiewając, a drzewa kwitnąc oddają chwałę Panu. O ileż bardziej my, którzy je-
steśmy koroną stworzenia, winniśmy oddawać Mu chwałę i cześć! Właśnie w ten sposób oddajemy „Bogu 
to, co należy do Boga” – oddając Mu cześć, przestrzegając Jego przykazań, troszcząc się o wszystkich, 
których On miłuje. A jak mamy oddawać „cezarowi to, co należy do cezara”? Czy to znaczy, że mamy 
płacić podatki, dzięki którym policja zapewnia nam bezpieczeństwo, dzieci uczą się w szkołach, a po-
trzebujący mogą korzystać z pomocy społecznej? Tak, ale nie tylko to. Ponieważ to, co oddajemy Bogu, 
ma wpływ także na to, co oddajemy cezarowi, nasza postawa wobec Boga wymaga od nas także szu-
kania sposobów troszczenia się o ubogich i bezdomnych, odwiedzania chorych i seniorów, wspierania 
samotnych. Skłania  nas  też  do angażowania  się  na  rzecz pozytywnych  zmian w naszych miastach 
i miejscowościach. Chodzi tu więc nie tylko o podatki, ale także i przede wszystkim o człowieka. Co więc 
możesz dziś „oddać cezarowi”?

rESTAurAcjA OFErujE ZNIżKI 
DLA MODLącYch SIĘ PrZED POSIŁKIEM

Trudno w to uwierzyć, ale to prawda: w USA Karo-
linie Północnej jest restauracja, która oferuje bardzo 
oryginalny  rodzaj  zniżki.  Zjesz posiłek 15%  tańszy, 
jeżeli pomodlisz się przed jedzeniem!
„Mary’s Gourmet Diner” w Winston-Salem, restau-

racja której właścicielem Mary Haglund potwierdziła 
dla prasy, że faktycznie oferuje taki rabat już od oko-
ło  czterech  lat. Nie wykorzystywała  tego  jednak do 
reklamy  i  nie  nagłaśniała,  bo nie  postępuje  tak  dla 
rozgłosu, lecz z powodu własnych przekonań. Wyja-
śniła, że rabat ten nie jest związany z żadną przyna-
leżnością religijną i nie jest ogłaszany publicznie, lecz 
jest w gestii kelnerów. Jeżeli kelner zauważy modlitwę, 
a  nie ma gwarancji,  że  zawsze  ją  zauważa,  klient 
dowiaduje się że dostał taki rabat w momencie opła-
cania rachunku.
Właścicielka restauracji mówi, że na pomysł rabatu 

wpadła oglądając jak pięknie niektóre osoby potrafią 
dziękować Bogu za Jego dary. Kiedy oglądała czynią-
cych „dziękczynienie”, dotykało to głęboko jej serca. 
To tak mało, taka chwila wdzięczności za talerz jedze-
nia,  ale  jest  to wspaniałe  świadectwo  dla  innych. 
Podziękować choćby za to, że mamy jedzenie. A nie 
wszyscy je mają.
Ta  zniżka  za publiczną modlitwę  zwróciła  uwagę 

chrześcijańskiej stacji radiowej Z88.3, która zamieści-

ła  zdjęcie  rachunku,  z  uwzględnionym  rabatem na 
swojej stronie facebook. Teraz ta nieduża restauracja 
przeżywa prawdziwe oblężenie.

Przykładowe katolickie modlitwy:
Przed posiłkiem: 
– Pobłogosław Panie Boże nas, ten posiłek, tych, 

którzy go przygotowali i naucz nas dzielić się chlebem 
i radością ze wszystkimi. Przez Chrystusa Pana na-
szego. Amen.
– Bądź pochwalony, Panie Boże nasz, za te dary, 

które z Twej dobroci spożywać mamy. Przez Chrystu-
sa Pana naszego. Amen.
– Boże, dzięki Ci składamy za to, co pożywać mamy. 

Ty nas żywić nie przestajesz, bądź pochwalon za to, 
co nam dajesz. Amen.

Po posiłku: 
– Chwalimy Cię Panie i dziękujemy za ten posiłek, 

dar Twojej dobroci. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen 
– Dziękujemy Ci, Boże, za te dary, któreśmy z do-

broci Twojej pożywali. Przez Chrystusa Pana naszego. 
Amen. 
– Za ten posiłek i wszystkie dary Twej dobroci chwa-

limy Cię Panie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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cIĘżAr WIArY
Może zdarzyło się nam pomyśleć, że świętym żyło 

się łatwiej. Wydaje się, że kiedyś czasy były lepsze 
do  czynienia  dobra.  Jako  łatwiejsza  jawi  się  także 
wiara, całe społeczeństwo bowiem było bliżej Boga. 
Dotyczy to zwłaszcza mistyków, którym ukazywała się 
Maryja albo sam Jezus. Nie mogli wątpić, skoro spo-
tkali się twarzą w twarz, doświadczyli spotkania, roz-
mawiali. Jednak takie wnioski możemy podtrzymywać 
tylko wtedy,  gdy  życiorysy  świętych  znamy  jedynie 
pobieżnie.
Dla każdego z nich głęboka wiara oraz wybranie 

przez Boga stanowiły prawdziwy skarb, którego by nie 
oddali  za  nic.  Jednak  niesienie  tego  skarbu  przez 
życie  stanowiło  niezwykły  ciężar. Wskazuje  na  to 
choćby historia świętej Teresy z Lisieux. Wydaje się, 
że Jej życie było bardzo bliskie Bogu, ale jednocześnie 
dość proste i dalekie od męczeństwa. A mimo to po-
wiedziała przed śmiercią: „Nigdy bym nie myślała, 
że można tyle cierpieć! Nigdy! Nigdy!” Cierpiała, 
bo nie rozumiały jej inne siostry. Doświadczała braku 
miłości od innych. Relacja z Bogiem także naznaczo-
na była momentami „ciemności”, kiedy na modlitwie 
czuła jedynie pustkę.
Wiara świętych przypomina talenty z Ewangelii. Jest 

to dar, który wymaga od nich nieustannej pracy. Nie 
mogą  uronić  nic  z  tego  daru. Ten majątek musieli 
pomnażać na kolanach, podczas modlitwy. Uczyli się 
posłuszeństwa, wykonując polecenia przełożonych, 
którzy  czasem nie  rozumieli  ich wyjątkowej  relacji 
z Bogiem. Pomnażali, oddając swoje życie potrzebu-
jącym, chorym i cierpiącym...
Największą z obdarowanych była Najświętsza Ma-

ryja Panna. Jej relacja z Bogiem była wyjątkowa. Stąd 
także  Jej  życie  stało  się  najtrudniejsze. Od groźby 
zniesławienia, gdy pod Jej sercem począł się Jezus. 

Szybko zażegnał ją Józef, ale pewnie i tak zdenerwo-
wania  było  wiele.  Potem  ból  rozstania  z  Synem 
i współudział w Jego Męce. Udało się Jej nieść ten 
ciężar. Nikt z nas z pewnością by temu nie podołał.
Możemy zazdrościć Maryi Jej wiary, ale raczej nie 

zazdrościmy ciężarów. Przypowieść o talentach po-
kazuje nam w tej płaszczyźnie mądrość Boga. On daje 
nam tyle, ile możemy unieść. Daje nam tyle doświad-
czenia wiary,  ile może w naszym życiu  owocować. 
Takie  „normalne”  przeżywanie wiary  prowadzi  do 
„normalnych” wymagań. Wystarczy, że dbamy o naszą 
relację  z Bogiem  i wypełnianie wymagań naszego 
stanu. Jeśli otrzymamy więcej, będziemy ubogaceni. 
Ale będzie nas to kosztowało więcej trudu. Zaufajmy 
więc Bogu, że On daje nam dokładnie tyle doświad-
czenia wiary,  ile możemy unieść. Dzięki  temu nas 
wzbogaca,  a  nie  przygniata  ciężarami,  których  nie 
możemy unieść.

PrZYjDŹ, ZOBAcZ, ZOSTAŃ!
W Kościele jest wiele wspólnot, których uczestni-

kami jest młodzież chcąca czegoś więcej. Duszpa-
sterstwo Młodzieży „Jeruzalem” działające przy pa-
rafii p. w. św. Mikołaja w Świebodzicach  jest  jedną 
z nich.
„Jeruzalem”  istnieje od ponad 2  lat,  a  spotkania 

odbywaja  się  regularnie  – w  soboty.  Ich  głównym 
elementem jest m. in. modlitwa i poznawanie treści 
Pisma Świętego. Spotkania nie są sztywne, bo prze-
cież my – młodzi ludzie – tacy nie jesteśmy. Z wyjąt-
kiem tradycyjnej modlitwy można śpiewać, czy tań-
czyć.

Jest to pogłębianie wiary, wiedzy, budowanie rela-
cji z Bogiem, ale także drugim człowiekiem.
Z wyjątkiem sobotnich  spotkań,  bierzemy udział 

w licznych pielgrzymkach, nie tylko diecezjalnych, ale 
również takich, które sami zaplanujemy.
Uczestnictwo w  spotkaniach  na  pewno  nie  jest 

zmarnowanym  czasem,  ale  chwilami  spędzonymi 
w dobrej atmosferze i gronie przyjaciół, gdzie  wszyscy 
się rozumiemy i razem chcemy zbliżyć się do Boga.
Jeśli  przyjdzie  na  pewno nie  będziesz  żałował. 

Naprawdę warto!
Członkowie Duszpasterstwa Młodzieży „Jeruzalem”
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Niedziela, 29 października 
Panie, otwórz moje serce na krzyk ubogich, uchodźców i obcych

Z orędzia Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, 5 sierpnia 2013 roku: 
„Nierzadko przybycie migrantów, uchodźców, osób ubiegających się o azyl budzi w lokalnych społeczno-
ściach podejrzenia i wrogość. Rodzi się strach, że zagrożone będzie publiczne bezpieczeństwo, że po-
wstanie ryzyko utraty tożsamości i kultury, że wzrośnie konkurencja na rynku pracy, a nawet, że pojawią 
się nowe czynniki przestępczości (...). W tym zakresie potrzebna jest zmiana postawy wszystkich wobec 
migrantów i uchodźców; przejście od posta-wy obronnej, nacechowanej strachem, brakiem zaintereso-
wania i tendencją do marginalizacji – która ostatecznie odpowiada właśnie «kulturze odrzucania» – do 
postawy opartej na «kulturze spotkania», jedynej, która potrafi budować świat bardziej sprawiedliwy i bra-
terski, lepszy świat (...). Każda istota ludzka jest dzieckiem Boga! Odciśnięty jest w niej wizerunek Chry-
stusa! Chodzi zatem o to, byśmy dostrzegli jako pierwsi i pomagali innym widzieć w migrancie i uchodźcy 
nie  tylko problem, z którym trzeba się zmierzyć, ale brata  i siostrę, których należy przyjąć, szanować 
i kochać, okazję, którą daje nam Opatrzność, byśmy wnosili wkład w budowanie sprawiedliwszego spo-
łeczeństwa  (...)  bardziej  braterskiego świata  i  bardziej  otwartej wspólnoty  chrześcijańskiej, w zgodzie 
z Ewangelią.
Migracje mogą stworzyć możliwości nowej ewangelizacji, otworzyć przestrzenie rozwoju nowej ludzko-

ści, zapowiedzianej w tajemnicy paschalnej: ludzkości, dla której każda obca ziemia jest ojczyzną, a każ-
da ojczyzna jest ziemią obcą”. Słowa Ojca Świętego przypominają nam, że niezależnie od naszego po-
chodzenia wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, a to oznacza, że powinniśmy patrzeć na siebie nawzajem 
z  troską  i współczuciem. Złączmy więc nasze głosy w modlitwie za uchodźców, za wszystkich, którzy 
szukają bardziej bezpiecznej przyszłości, za każdego przesiedlonego i marginalizowanego mężczyznę, 
każdą kobietę i każde dziecko. Oby Bóg dał im schronienie i bronił od wszelkich niebezpieczeństw, które 
im zagrażają!

ŚWIĘTY ŁuKASZ, EWANgELISTA 
(18 października)

Euzebiusz z Cezarei i Tertulian piszą, 
że rodzinnym miastem św. Łukasza była 
Antiochia Syryjska. W tym cała tradycja 
jest zgodna. Był poganinem, a nie Ży-
dem. Zdaje się to potwierdzać pośred-
nio św. Paweł Apostoł, kiedy w Liście 
do Kolosan wymienia najpierw swoich 
przyjaciół  i  pomocników z  narodu  ży-
dowskiego, a potem z pogaństwa. Łu-
kasza  umieszcza  w  grupie  drugiej 
(Kol 4, 10-14). Naukę Chrystusa Łukasz 
przyjął  przed  przystąpieniem  do 
św. Pawła. Nie należał do 72 uczniów 
Pana Jezusa, jak o tym pisze św. Epi-
faniusz, ani  też nie należy go utożsa-
miać z uczniem, który z Jezusem ze-
tknął się w dzień Jego zmartwychwsta-
nia w drodze do Emaus, jak to twierdzą 
św. Grzegorz Wielki i Teofilakt.
Z zawodu Łukasz był  lekarzem,  jak 

o tym pisze wprost św. Paweł Apostoł 
(Kol 4, 14). Należał do ludzi wykształ-
conych i doskonale obeznanych z ów-
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czesną literaturą. Świadczy o tym jego piękny język 
grecki,  kronikarska dokładność  informacji  i  umiejęt-
ność zdobywania źródeł. Jego znajomość judaizmu 
jest powierzchowna, a łacińskie imię wskazuje na jego 
pochodzenie. Około 40  r. po narodzeniu Chrystusa 
i ok. 7 lat po Jego śmierci zapewne w samej Antiochii 
stał się wyznawcą Chrystusa. Około 50 r. po raz pierw-
szy spotyka na swojej drodze św. Pawła, przyłącza 
się do niego jako uczeń, towarzysz podróży i lekarz. 
Nie wiemy, dlaczego dopiero w Troadzie św. Paweł 
zabrał go ze sobą w długą podróż apostolską (Dz 16, 
10-17). W Filippach św. Paweł zostawia go, znowu 
nie wiemy z jakiej przyczyny. Dopiero w trakcie trzeciej 
podróży, która rozpoczęła się w 58 r., Łukasz przyłącza 
się ponownie do Apostoła, aby go już więcej nie opu-
ścić. Towarzyszy mu do  Jerozolimy,  potem zaś  do 
Rzymu. Swą wierność Łukasz posunął tak dalece, że 
jako  jedyny  pozostał  przy  św.  Pawle w więzieniu 
w Rzymie (2 Tm 4, 11). W czasie aresztowania i dwóch 
lat więzienia św. Pawła w Cezarei Palestyńskiej Łu-
kasz miał dosyć czasu, aby zapytać naocznych świad-
ków o szczegóły, które przekazał w swojej Ewangelii. 
Nie wiemy, co działo się z Łukaszem po męczeńskiej 
śmierci św. Pawła  (+ 67). Ojcowie Kościoła  i  liczne 
legendy wymieniają wiele  różnych miejsc  (Achaję, 
Galię, Macedonię itp.), w których miał nauczać. Wy-
daje się to mało wiarygodne. Bardziej prawdopodob-
na wydaje  się wzmianka, w  której  autor  pewnego 
prologu do Ewangelii (pochodzącego z II w.) twierdzi 
stanowczo, że Łukasz zmarł w Beocji przeżywszy 84 
lata. Tak dawna wzmianka, sięgająca czasów niemal 
apostolskich, zasługuje na wiarę. Autor nie wspomina 
jednak o śmierci męczeńskiej, pisze tylko, że Łukasz 
zmarł  „pełen Ducha Świętego”. Dlatego późniejsze 
świadectwa o jego męczeńskiej śmierci są raczej le-
gendą.
Łukasz zostawił po sobie dwie bezcenne pamiątki, 

które zaskarbiły mu wdzięczność całego chrześcijań-
stwa. Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż 
sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał 
świadków i od nich jako z pierwszego źródła czerpał 
wszystkie wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii 
upodobnił do tekstu poprzedników, czyli do Mateusza 
i Marka. Ubogacił ją jednak w wiele cennych szcze-
gółów, które tamci pominęli w swoich relacjach. Jako 
jedyny  przekazał  scenę  zwiastowania  i  narodzenia 
Jana Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie św. Elżbiety, 
pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa i znalezienie Go 
w świątyni – jest więc autorem tzw. Ewangelii Dzie-
ciństwa Jezusa. Zawdzięczamy mu niejeden szczegół 
z  życia Matki  Bożej. On  także  przekazał  pierwsze 
wystąpienie Jezusa w Nazarecie i próbę zamachu na 
Jego życie, wskrzeszenie młodzieńca z Nain, opowia-
danie o  jawnogrzesznicy w domu Szymona  faryze-
usza,  o  posługiwaniu  pobożnych  niewiast,  zapisał 

okrzyk niewiasty: „Błogosławione łono, które Cię no-
siło”, gniew Apostołów na miasto w Samarii, rozesła-
nie  72  uczniów  oraz  przypowieści:  o miłosiernym 
Samarytaninie, o nieurodzajnym drzewie, o zaproszo-
nych na gody weselne, o zgubionej owcy i drachmie, 
o  synu marnotrawnym,  o  przewrotnym włodarzu, 
o bogaczu i Łazarzu. Przekazał nam scenę uzdrowie-
nia dziesięciu trędowatych i nawrócenie Zacheusza.
Bardzo cennym dokumentem są także Dzieje Apo-

stolskie. Jest to bowiem jedyny dokument o począt-
kach Kościoła, mówiący o tym, co się działo po wnie-
bowstąpieniu Jezusa. Ponieważ w wielu wypadkach 
Łukasz sam był uczestnikiem opisywanych wydarzeń, 
związanych  z  podróżami  apostolskimi  św.  Pawła, 
dlatego przekazał ich przebieg z niezwykłą sumien-
nością.
Dante  określił  Łukasza  „historykiem  łagodności 

Chrystusowej”. Nie wiemy, gdzie znajduje się grób św. 
Łukasza. Przyznają  się  do posiadania  jego  relikwii 
Efez, Beocja, Wenecja  i Padwa. Przez długie wieki 
pokazywano i czczono relikwie św. Łukasza w Kon-
stantynopolu. Tam miały być przeniesione za cesarza 
Justyniana (ok. 527). Potem relikwie przewieziono do 
Wenecji, a stąd w czasie najazdu Węgrów miały być 
umieszczone dla bezpieczeństwa w Padwie (899). Do 
dnia dzisiejszego pokazują je tam w kaplicy bazyliki 
św. Justyny.
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rOZPOcZąŁ SIĘ cuD jEDNOŚcI 
(POKONując STuLEcIA PODZIAŁóW)

W styczniu  2014  roku  papież Franciszek  Franciszek  zadziwił 
świat krótkim improwizowanym fil-
mikiem nagranym na iPhonie przy-
jaciela. Przyjacielem tym był Tony 
Palmer,  biskup  jednego  z mniej 
znanych  od łamów  Kośc io ła 
anglikańskie go, a jego rozmowa z 
papieżem dotyczyła konferencji, na 
którą biskup Palmer się wybierał. 
Konferencja  miała  zgromadzić 
przywódców Kościołów  zielono-
świątko wych i biskup poprosił pa-
pieża, by nagrał  dla nich pozdro-
wienie. Tak więc, nie ko rzystając z 
żadnych  notatek,  papież  Franci-
szek  zwrócił  się  w  nagraniu  na 
żywo  do  swych  „drogich  braci  i 
sióstr”:
„Cieszę się, że mogę pozdrowić 

was  wszystkich  pozdrowieniem 
radosnym, a zarazem pełnym tęsk-
noty. Radosnym, gdyż gromadzicie 
się, by wielbić Jezusa Chrystusa... 
Pełnym  tęsknoty,  gdyż  jed nak  – 
pozwólcie, że to powiem — jeste-
śmy rozdzieleni. Rozdzieleni, gdyż 
roz dzielił nas grzech... Są to długie 
dzieje grzechu, w którym wszyscy 
mamy swój udział. Kogo za to wi-
nić? Wszyscy  je steśmy  winni. 
Wszyscy  zgrzeszyliśmy. Tylko  je-
den jest bez winy – Pan. Mó dlmy 
się więc do Pana, aby zjednoczył 
nas wszystkich. W końcu przecież 
jeste śmy  braćmi!  Uściśnijmy  się 
nawzajem w  duchu  i  pozwólmy 
Bogu dokończyć dzieła, które roz-
począł... Proszę was o  b ło -
gosławieństwo i  ja wam błogosła-
wię.  Przygarniam was,  jak  brat 
brata”.
To ciepłe i inspirujące przesłanie 

Ojca Świętego nie wzięło się zni-
kąd. Ma ono za sobą kilkudziesię-
cioletnią historię. Od czasu Soboru 
Watykańskiego II nadzieja na zjed-
noczenie oraz modlitwa o jedność 

nabrały nowego rozmachu, wciąż 
wzrasta  też  zrozumienie  dla  tej 
palącej kwestii.

SMuTNA SPuŚcIZNA 
PODZIAŁóW 

Pod koniec obecnego miesiąca 
Ko ściół będzie przeżywał pięćset-
lecie reformacji protestanckiej. 31 
paździer nika 1517 roku niemiecki 
mnich augu stiański i profesor teo-
logii  Marcin  Luter  powiesił  na 
drzwiach  kościoła  zamko wego w 
Wittenberdze  swoje  „Dziewięć-
dziesiąt Pięć Tez”.  Podawanie w 
ten spo sób wątpliwych kwestii do 
wiadomości  publicznej  było wów-
czas powszechną praktyką wśród 
myślicieli,  a  zamiarem Lutra  było 
jedynie rozpoczęcie debaty teolo-
gicznej  na  temat  różnych  kon -
trowersyjnych  kwestii  związa-
nych z od pustami w Kościele kato-
lickim.
Wkrótce jednak jego tezy zaczę-

ły  żyć własnym życiem  i w  ciągu 
kilku następnych lat wywołały praw-
dziwą rewolucję. Zamiast zainicjo-
wać nie zwykle potrzebną wówczas 
reformę Kościoła katolickiego – co 
zdecydowa nie bardziej odpowiada-
łoby intencjom Lutra — zapocząt-
kowały  one  całą  serię  rozłamów 
wewnątrz  chrześcijaństwa,  rozła-
mów,  które  narastały  i  pogłębiały 
się  poprzez  stulecia. Wybuchały 
wojny  religijne,  zrywano  sojusze 
między  na rodami,  następowały 
głębokie  podziały  w  rodzinach, 
odrzucano cenione do tąd doktryny 
i nabożeństwa. Taki stan utrzymy-
wał  się  przez  niemal  czterysta 
pięćdziesiąt  lat,  podczas  których 
kato licy, luteranie, anglikanie, me-
todyści i chrześcijanie wielu innych 
wyznań tkwili w niekończących się 
wzajem nych  oskarżeniach  i wro-
gości.

Jednak mniej więcej sto lat temu 
sy tuacja  zaczęła  się  zmieniać. 
Duch Świę ty otwierał kolejne drzwi 
do jedności i skłaniał ludzi do prze-
chodzenia przez nie. Zaczęto orga-
nizować Tygodnie Mo dlitw o Jed-
ność  Chrześcijan,  powstało  też 
nowe zgromadzenie zakonne fran-
ciszkanów od pokuty, które posta-
wiło sobie za cel modlitwę i pracę 
na  rzecz  jedności  chrześcijan. 
Jedność stała się  jednym z głów-
nych tematów rozważań teologów 
i duszpasterzy. Stopniowo we wza-
jemnych  stosunkach  pomiędzy 
Ko ściołami  następowała wyraźna 
odwilż.

KAMIENIE MILOWE 
EKuMENIZMu

Potem  Jan XXIII  zwołał  Sobór 
Wa tykański II. W ramach przygoto-
wań  do  tego  ogólnoświatowego 
zgromadzenia  biskupów  papież 
powołał, prócz innych komisji, także 
Sekretariat ds. Popierania Jedności 
Chrześcijan.  Początkowo  Se-
kretariat miał za zadanie zaprosze-
nie do udziału w soborze przywód-
ców innych Kościołów chrześcijań-
skich  jako  oficjal nych  obserwato-
rów. Po rozpoczęciu so boru Sekre-
tariat pomagał również przy opra-
cowywaniu  oficjalnych  dokumen-
tów na temat ekumenizmu, stosun-
ku Kościoła do religii niechrześci-
jańskich  oraz wolności  religijnej. 
Tak więc marsz ku jedności nabrał 
w Kościele tempa i znaczenia. Oto 
niektóre z najważniej szych kamieni 
milowych na drodze do punktu, w 
którym jesteśmy dzisiaj:
W  styczniu  1964  roku  papież 

Paweł VI, podczas pielgrzymki do 
Jerozolimy,  spotkał  się  z  prawo-
sławnym patriarchą Atenagorasem. 
Wymienili oni braterski uścisk oraz 
zapewnienia  o  życzliwości  i  sza-
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cunku dla chrześcijan obu tradycji. 
Było  to  p ierwsze  spotkanie 
zwierzchni ków  rozdzielonych Ko-
ściołów od po nad pięciuset lat.
W listopadzie l964 roku ojcowie 

so borowi wydali przełomowy „De-
kret o eku menizmie”. W tym krótkim 
dokumencie  biskupi  wyznali,  że 
rozłamy w Kościele nastąpiły „nie 
bez winy  ludzi z  jednej  i z drugiej 
strony”. Zachęcili też ka tolików. by 
rozpoznali „Chrystusowe bo gactwo 
i  cnotliwe postępowanie” w  życiu 
„naszych  braci  odliczonych”  oraz 
we zwali  wszystkich  katolików, 
protestan tów  i  prawosławnych do 
współpracy  dla wspólnego dobra 
oraz wspólnej mo dlitwy „o jedność 
chrześcijan”.
Wraz z zamknięciem soboru bi-

skupi i teolodzy rozpoczęli dialog z 
przedstawi cielami  niemal wszyst-
kich tradycji chrześci jańskich. Dia-
log ten trwa do dziś, wydając owo-
ce w postaci większego wzajemne-
go zrozumienia i szacunku. Uczest-
nicy pod kreślają, że nie polega on 
na  samych  rozmo wach,  ale  na 
umożliwianiu ludziom groma dzenia 
się jako bracia i siostry w Chrystu-
sie w celu szukania drogi ku jedno-
ści.
Po soborze Kościół katolicki roz-

począł także współpracę ze Świa-
tową Radą Kościołów w zakresie 
projektów misyjnych oraz na rzecz 
większej spra wiedliwości społecz-
nej.
W maju  1995  roku  papież  Jan 

Paweł  II  opublikował  encyklikę  o 
ekumeni zmie „Ut unum sint” („Aby 
byli jedno”). Pa pież wezwał katoli-
ków do poważne go  rachunku su-
mienia  oraz  proszenia  Pana  o 
przebaczenie za własne winy, które 
przyczyniły się do pogłębienia po-
działów między  chrześcijanami. 
Zaprosił  też  pasterzy  i  teologów 
innych wspólnot do poszukiwania 
takiej formy sprawowania prymatu, 
która „byłaby otwarta na nową sy-
tuację”. Wezwał wreszcie  katoli-
ków,  aby  pozwalając  teologom 
pracować nad rozwiązaniem wciąż 
dzielących  nas  kwestii  doktry-

nalnych, skupili się na „powszech-
nym braterstwie chrześcijan”.
W październiku  1999  roku Ko-

ściół katolicki oraz Światowa Fede-
racja Luterańska podpisały „Wspól-
ną  deklarację w  sprawie  nauki  o 
usprawiedliwieniu”. W wyniku wie-
loletniego  dialogu  i mo dlitwy  oba 
Kościoły  ogłosiły,  że  „są  teraz w 
stanie reprezentować wspólne ro-
zumienie naszego usprawiedliwie-
nia przez Bożą  łaskę w wierze w 
Chrystu sa”.  Zgodziły  się  również, 
że potę pienia, jakie rzuciły na sie-
bie nawzajem przed wiekami, nie 
są już aktualne. W roku 2006 De-
klarację  przyjęła  także Światowa 
Rada Metodystyczna.
Nowe tysiąclecie przyniosło ko-

lejni  ożywienie. Obok  głębszego 
zrozumienia  pomiędzy  różnymi 
Kościołami oraz częstszych kontak-
tów pomiędzy Watykanem a innymi 
przywódcami chrześcijańskimi na-
stąpiło większe otwarcie na dary i 
błogosławieństwa płynące ze stro-
ny wiernych  innych wyznań. Naj-
bardziej oczywistym znakiem tego 
otwarcia  jest  nagrane  na  filmie 
sponta niczne pozdrowienie papie-
ża  Francisz ka  do  braci  zielono-
świątkowców.

cO MOgĘ ZrOBIĆ?
Tak więc pięćset lat po ogłosze-

niu przez Marcina Lutra „Dziewięć-
dziesięciu Pięciu” Tez  przybliżyli-
śmy się do jedności o wiele bardziej 
niż  kiedykolwiek wcze śniej.  Jed-
nak,  jak mówi papież Franciszek, 
„cud  jedności”  dopiero  się  rozpo-
czął. Wiele  pozostaje  jeszcze  do 
zrobienia  na  poziomie  doktrynal-
nym  i  teologicz nym. Prowadzący 
dialog  teolodzy mają  przed  sobą 
wiele godzin, dni i lat pracy. Liturgi-
ści  i eksperci od prawa kanonicz-
nego muszą odpowiedzieć na  ty-
siące po jawiających się pytań – w 
tym  także na  takie,  które  jeszcze 
nawet  nie  przyszły  im  do  głowy. 
Historycy próbują zbadać poddać 
ponownej  ocenie niezliczone epi-
zody z przeszłości, aby ustalić, jak 
i dlaczego doszło do rozłamów.

Do zrobienia jest jeszcze tyle, że 
przeszkody mogą wydawać się nie 
do  pokonania. Poza  tym,  bardzo 
wiele zale ży od ekspertów. Może-
my więc odnieść wrażenie, że sami 
nie  jesteśmy w  stanie  nic  zrobić. 
Nie jest to jednak prawda. Każdy z 
nas,  na  swój  sposób, może  być 
również aktywny.
Codziennie na modlitwie może-

my  łączyć się z Jezusem w Jego 
wielkim wołaniu o jedność. Proszę 
(...) aby wszyscy sta nowili jedno, jak 
Ty, Ojcze, we Mnie, a  ja w Tobie. 
Skoro,  jak powiedział Franciszek, 
jedność  jest  cudem,  i  nie  będzie 
ona jedynie wynikiem badań i dys-
kusji, Nigdy nie lekceważmy mocy 
modlitwy  ludu Bożego,  ponieważ 
Bóg w  odpowiedzi  na  nią  czyni 
wielkie rzeczy!
Możemy  zbadać  nasze  nasta-

wienie  do  braci  i   s ióstr   innych 
wyznań. Czy nie mamy w stosunku 
do nich poczucia wyższości? Czy 
ich nie osądzamy lub nie traktujemy 
z wrogością? Papież Jan Paweł II 
powiedział, że Duch Święty kruszy 
nasze serca, gdy wyznajemy grze-
chy przeciwko  jedności. Pamię-
tajmy że jedność jest kwestią miło-
ści, a nie tylko uzgodnień.
Możemy wreszcie szukać okazji do 

tego, by współpracować i modlić się 
z  na szymi  braćmi  i  siostrami  w 
Chrystusie. W wielu  kościołach 
będą odbywały się specjalne nabo-
żeństwa z okazji pięćsetnej roczni-
cy reformacji. Postarajmy się którą 
już możemy przeżywać jako ucznio-
wie Pana. Wiele Kościołów i orga-
nizacji  chrześcijańskich  prowadzi 
dzieła  charyta tywne,  takie  jak 
schroniska  dla  bezdom nych  czy 
banki żywności. Zastanówmy się, 
w  co możemy  się  zaangażować, 
po dejmując współpracę  z  innymi 
wierzący mi. Nic tak skutecznie nie 
obala  podziałów  i  uprzedzeń,  jak 
łaska osobistego spotkania!
Cud jedności  już się rozpoczął! 

Oby wszyscy wierzący,  krok  po 
kroku, przez współpracę i modli-
twę przyczyniali się do jego konty-
nuacji.
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XXVI Niedziela zwykła 1.10.2017 r. 
godz. 730 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (1 greg.)
godz. 900+ Domicela (k) + Cecylia + Michał + Norbert 
Doleccy
godz. 1015 + Halina Liguzińska – Biernat (6 rocz. śm.) 
z prośbą o Boże Miłosierdzie i radość nieba
godz. 1130 + rodziców: Jan i Józefa (k) + teściów: 
Czesław i Adela
godz. 1300 + Józef + Maria + Edward + Zbigniew Mleczek
godz. 1800 + rodzice: Aniela (15 rocz. śm.) i Antoni 
Kapuściok + brat Jerzy Kujat
Poniedziałek 2.10.2017 r. św. Aniołów Stróżów 
godz. 700 + Adam Manierak (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Kazimierz Antonowicz (21 rocz. śm.) 
+ z rodziny Antonowicz i Kłyszejko
godz. 1800 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (2 greg.)
Wtorek 3.10.2017 r. 
godz. 700 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (3 greg.) 
godz. 900 + Teresa Kwadrans
godz. 1800 + Teresa Miazga
Środa 4.10. 2017 r. św. Franciszka a Asyżu 
godz. 700 + Jerzy Domin (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (4 greg.)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Angeliki i Tomasza 
Surosz z ok. 3 rocz. ślubu
czwartek 5.10.2017 r. św. Faustyny Kowalskiej 
godz. 700 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (5 greg.)
godz. 900 + Genowefa i Józef Grabowscy + Franciszka 
+ Józef + Florentyna Porębscy
godz. 1800 + Stanisław Niderla (5 rocz. śm.)
Piątek 6.10.2017 r. Narodzenie NMP 
godz. 700 + Jerzy Domin w 30 dzień (od siostry Krystyny)
godz. 900 +Aleksander Kuszewski (3 rocz. śm.) + żona 
Irena Kuszewska + rodzice + Edward + Janina
godz. 1800 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (6 greg.)
Sobota 7.10. 2017 r. NMP różańcowej 
godz. 700 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (7 greg.)
godz. 900 Wynagradzająca za wszystkie zniewagi 
jakimi obrażane jest Niepokalane Serce Maryi

godz. 1600 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Joanny z ok. 40 rocz. 
urodzin oraz dla Joanny i Tomasza z ok. 16 rocz. ślubu
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Adasia z ok. 4 rocz. 
urodzin a także dla jego rodziców i chrzestnych
XXVII Niedziela zwykła 8.10.2017 r. 
godz.  730  Do Bożej Opatrzności,  z  podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej  i  o  łaskę  zdrowia  dla Antoniego Węgłowskiego 
z ok. 75 rocz. urodzin (od bratowej, bratanicy i bratanków)
godz. 900 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (8 greg.)
godz. 1015+ Józef Bernacisko (6 rocz. śm.) + z rodziny
godz. 1130 + Agnieszka + Piotr + Wojciech Janowscy 
+ Marianna + Mikołaj Gruszka
godz. 1300 + Ryszard Maj (3 rocz. śm.)
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Moniki i Przemysława 
Praworskich z ok. 9 rocz. ślubu
Poniedziałek 9.10.2017 r. bł. Wincentego Kadłubka
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (9 greg.)
Wtorek 10.10.2017 r. 
godz. 700 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (10 greg.)
godz. 900 
godz. 1800 + mama Stanisława + tato Jan Miś
Środa 11.10.2017 r. 
godz. 700 
godz. 900 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (11 greg.)
godz. 1800 + Redmund Mccowen
czwartek 12.10.2017 r. 
godz. 700 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (12 greg.)
godz. 900 
godz. 1800 
Piątek 13.10.2017 r. bł. honorata Koźmińskiego 
godz. 700 
godz. 900 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (13 greg.)
godz. 1800 W intencjach zbiorowych ku czci MB Fatimskiej
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Sobota 14.10. 2017 r. 
godz. 700 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (14 greg.)
godz. 900 
godz. 1800 + Urszula + Czesław + z rodziny 
XXVIII Niedziela zwykła 15.10.2017 r. 
godz. 730 + z rodziny Gutowskich, Madziałów + Adam 
Madziała (2 rocz. śm.)
godz. 900 + Tadeusz Droźdż (19 rocz. śm.) 
+ Stanisława (k) + Jan
godz. 1015 + Józef Łukojć (40 rocz. śm.) 
godz. 1130 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (15 greg.)
godz. 1300 + Jadwiga + Edward Kruk – z okazji ich imienin 
godz. 1800 + Aleksander Jachym
Poniedziałek 16.10.2017 r. św. jadwigi Śląskiej 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (16 greg.)
Wtorek 17.10.2017 r. 
godz. 700 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (8 greg.) 
godz. 900 
godz. 1800 + Edward Wojnicz (6 rocz. śm.) + z Jego rodziny
Środa 18.10. 2017 r. św. Łukasza Ewangelisty 
godz. 700 
godz. 900 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (18 greg.) 
godz. 1800 W intencji grupy modlitewno-pielgrzymkowej
czwartek 19.10.2017 r. 
godz. 700 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (19 greg.)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem za 
otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla córki z ok. 50 rocz. urodzin
godz. 1800 
Piątek 20.10.2017 r. św. jana Kantego
godz. 700 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (20 greg.)
godz. 900 
godz. 1800 + Irena Broszczak (z ok. imienin od syna 
z rodziną)
Sobota 21.10.2017 r. bł. jakuba Strzemię 
godz. 700 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (21 greg.)
godz. 900 
godz. 1800 + Jerzy Radliński
XXIX Niedziela zwykła 22.10.2017 r.
godz. 730 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę 
Matki Bożej i o łaskę zdrowia dla Stefani i Edwarda 
Doleckich z ok. 55 rocz. ślubu
godz. 900 + mąż Roman Wojtowicz (33 rocz. śm) 
+ rodzice: Jan i Anna
godz. 1015 + Zygmunt (3 rocz. śm.) + Władysław 
+ Feliksa + Tadeusz

godz. 1130 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (22 greg.)
godz. 1300 + Irena Stadnik (2 rocz. śm.) + Julia + Karol 
Stadnik
godz. 1800 + Jan Brągiel (5 rocz. śm.)
Poniedziałek 23.10.2017 r. 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (23 greg.)
Wtorek 24.10.2017 r. 
godz. 700 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (24 greg.) 
godz. 900 
godz. 1800 
Środa 25.10. 2017 r. 
godz. 700 
godz. 900 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (25 greg.) 
godz. 1800 + rodzice: Szczepan + Joanna
czwartek 26.10.2017 r. 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (26 greg.) 
Piątek 27.10.2017 r. 
godz. 700 W int. przyjaciela Kamilka o zdrowie, Boże błog. 
oraz o nawrócenie w dniu urodzin – prosi przyjaciel 
godz. 900 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (27 greg.)
godz. 1800 + Tadeusz Gonera
Sobota 28.10.2017 r. św. Szymona i judy Tadeusza 
godz. 700 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (28 greg.)
godz. 900 + Wiesław Tryl
godz. 1800 + January Rajkowski (10 rocz. śm) + rodziców
XXX Niedziela zwykła 29.10.2017 r.
godz. 730 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (29 greg.)
godz. 900 Msza św. dziękczynna Panu Bogu i Matce 
Najśw. za 40 lat opieki nad rodziną Kościukiewicz
godz. 1015 Witalis Gumowski (10 rocz. śm.)
godz. 1130 + Maria + Ludwik Dobronieccy + rodzeństwo 
+ Zofia + Józef + Marian
godz. 1300 
godz. 1800 ++ Zofia, Jan, Leszek Sagan + Czesława (k) 
+ Władysława + Edmund + Marcel Laskowscy
Poniedziałek 30.10.2017 r. 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Jan Ławniczak – o łaskę nieba i o Boże 
Miłosierdzie (30 greg.)
Wtorek 31.10.2017 r. 
godz. 700 
godz. 900 
godz. 1800 + Tadeusz Sajplel
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Kancelaria parafialna czynna:
wtorek w godz. 16.00-17.00, czwartek w godz. 16.00-17.00, sobota 
w godz. 10.00-11.00 i 16.00-17.00

Msze św.:
• niedziela i uroczystości: 7.30, 9.00, 10.15 (z udziałem dzieci), 
11.30 (z udziałem młodzieży), 13.00 (suma), 18.00

• dni powszednie: 7.00, 9.00, 18.00

• dla małżeństw obchodzących jubileusz sakramentu 
 małżeństwa: ostatnia niedziela miesiąca godz. 13.00

Spowiedź św.:
• od poniedziałku do soboty od godz. 6.45, 8.45, 18.00 
• niedziela i uroczystości: podczas wszystkich Mszy św. 
• I piątek miesiąca w godz. 8.30-9.00 i 17.00-18.00

Sakrament chrztu św.:
I i III niedziela miesiąca o godz. 13.00

Adoracja Najświętszego Sakramentu:
• I niedziela miesiąca: po każdej Mszy św. 
• I sobota miesiąca w godz. 7.30-9.00 
• w każdy wtorek po wieczornej Mszy św. godzinna adoracja

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja
pl. Kościelny 2, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 44 15
Nr konta: 69 1500 1764 1217 6006 1271 0000 

Proboszcz: ks. Józef Siemasz

Wikariusze: ks. Artur Merholc, ks. Piotr Ochoński

Kapelan szpitala: ks. Dariusz Strzelecki

www.swmikolajswiebodzice.pl

+ Jerzy Jan Domin, 2 września, 
przeżył 70 lat

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Małżeństwo zawarli:

Sakrament chrztu św. 
przyjęli:
Tymon Tadeusz Horiaczek, 
17 września
Marcel Kaczor, 14 września

Michał Wiśniewski i Marta 
Kubasiewicz, 2 września
Paweł Krzysztof Ferdał 
i Paulina Gumowska, 2 września
Tomasz Łukasz Homenda i Agata 
Jakubowska, 9 września
Tomasz Marcin Kuźbiński i Natalia Joanna 
Łaszcz, 9 września


