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Odnowiony sarkofag

Wszyscy święci balują w niebie...
Tak śpiewał, znany chyba wszystkim polski zespół 

„Budka Suflera”. Jak natomiast ma się to do rzeczy-
wistości? 1 listopada wspominamy Wszystkich Świę-
tych i biorąc pod uwagę samą nazwę jak i jej znacze-
nie, święto to jest bardzo radosne! I chociaż listopa-
dowa jesień, wizyta na grobach naszych bliskich czy 
wybieranie zniczy nie dają nam powodów do radości, 
to jednak Święci, których wspominamy tego dnia do-
stąpili już nieba! Oni tam są! Ale właśnie.... jak 
tam jest?

Św. Faustyna pisała w swoim „Dzienniczku” tak: 
„Dziś w duchu byłam w niebie i oglądałam te niepoję-
te piękności i szczęście, jakie nas czeka po śmierci. 
Widziałam, jak wszystkie stworzenia oddają cześć i 
chwałę nieustannie Bogu; widziałam, jak wielkie jest 
szczęście w Bogu, które się rozlewa na wszystkie 
stworzenia, uszczęśliwiając je, i wraca do źródła 

wszelka chwała i cześć z uszczęśliwienia, i wchodzą 
w głębie Boże, kontemplują życie wewnętrzne Boga, 
Ojca, Syna i Ducha Św., którego nigdy ani pojmą, ani 
zgłębią. To źródło szczęścia jest niezmienne w istocie 
swojej, lecz zawsze nowe, tryskające uszczęśliwie-
niem wszelkiego stworzenia”

Św. Filip Neri: „Jeśli tylko dostaniemy się do nieba, 
jakże słodką i łatwą rzeczą będzie powtarzanie tam 
ciągle z aniołami i świętymi: „Święty, Święty, Święty”

św. Grzegorz Wielki mówił o nadprzyrodzonej jed-
ności całej społeczności świętych w niebie i ich, zda-
wałoby się, nieskończonej wiedzy: „Poza tym wszyst-
kim, wspanialszą łaską obdarzeni są święci w niebie: 
bo znają nie tylko tych, których znali na ziemi, ale 
także tych, których przedtem nigdy nie widzieli, i roz-
mawiają z nimi tak poufale, jakby w dawnych czasach 
widzieli i znali się, i dlatego, kiedy ujrzą 

To pierwsza renowacja sarkofagu 
w regionie. W krypcie rodu Hoch-
begów, znajdującej się przy koście-
le pw. św. Mikołaja w Świebodzi-
cach, stanął w pełni odnowiony 
sarkofag, w którym spoczywa Zu-
zanna Jadwiga Schaffgotch, druga 
żona Hansa Heinricha I Hochberga.

– To był ogromny nakład prac 
konserwatorskich i rekonstrukcyj-
nych, łącznie ze wzmocnieniem 
konstrukcji i odtworzeniem polichro-
mii. Prace trwały cztery miesiące, 
to pierwsze takie zadanie na terenie 
delegatury wałbrzyskiej, z czego 
ogromnie się cieszę – mówi Maria 
Ptak, kierownik wałbrzyskiej dele-
gatury Wojewódzkiego Urzędu 
Ochrony Zabytków.

(cd. na str. 3)
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(cd. ze str. 1)

– Dzięki konserwacji, odtworzeniu 
inskrypcji, możemy poznać jeszcze bar-
dziej historię rodu Hochbergów. Na obu 
burtach sarkofagu umieszczone są her-
by rodowe i inskrypcje, mówiące wiele 
o przeszłości rodu, koligacjach rodzin-
nych, itd. – mówi Tomasz Trzos, konser-
wator dzieł sztuki z pracowni konserwa-
torskiej w Tychach, który prowadził 
prace renowacyjne.

Po oczyszczeniu sarkofagu konser-
watorzy odczytali m. in., że „tutaj spo-
czywają doczesne szczątki wysoko 
i znamienicie urodzonej Pani, Zuzanny 
Jadwigi, Pani von Hochberg z Książa, 
urodzonej jako Schaffgotsch, Pani na 
Książu, Świebodzicach, Boguszowie, 
Białej Nyskiej i Lubiechowie, po wielu 
cierpieniach rozstała się z życiem roku 
1692, 6 sierpnia, wyjątkowo chwalebnie 
przeżywszy 59 lat 35 tygodni […]”.

Pierwszy, odnowiony sarkofag, będzie 
można zobaczyć i dokładnie obejrzeć.

– Jest przygotowane godne miejsce 
w krypcie, i będzie można ten wyjątkowy 
zabytek zobaczyć, to jest w końcu nasze 
dobro wspólne – mówi ks. Józef  Siemasz, 
proboszcz parafii pw. św. Mikołaja.

Sarkofagi zostały wpisane do rejestru 
zabytków, pierwsze środki na eksplora-
cję krypty i wpisanie obiektów do rejestru 
zabytków zostały przekazane przez 
Gminę Świebodzice. Na konserwację 
pierwszego sarkofagu parafia pozyskała 
dotację z Ministerstwa Kultury. Koszt 
renowacji zabytkowej trumny to ok. 
80.000 zł.

– Jestem ogromnie dumny, że udało 
się odnowić pierwszy z sarkofagów, to 
wspaniałe dziedzictwo kulturowe tej 
ziemi, bo przecież Świebodzice i Książ 
są ze sobą nierozerwalnie związane, 
właśnie poprzez rodzinę Hochbergów, 
do których niegdyś należało całe nasze 
miasto – mówi burmistrz Bogdan Kożu-
chowicz. – Mam nadzieję, że zabytek 
będzie nie tylko rarytasem dla turystów, 
ale i przyczynkiem do przeprowadzenie 
ciekawych lekcji historii.

Agnieszka Bielawska-Pękala 
rzecznik prasowy UM w Świebodzicach

Odnowiony sarkofag

W piątek 13 października wrócił po renowacji sarkofag Zu-
zanny Jadwigi Schaffgotsch (XVII w) z krypty grobowej rodu 
von Hochberg.
Zestawienie kosztów:
3000 zł – dezynfekcja krypty,
9200 zł – remont kapitalny górnej krypty, instalacja elektryczna, 
tynki, malowanie, wymiana okien
Razem parafia wydała 12.200 zł (dwanaście tysięcy dwieście zł)

7000 zł – koszt badania sarkofagu – Urząd Miasta Świebodzice
50000  – koszt renowacji sarkofagu i polichromii Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
30000  – Wojewódzki Urząd Konserwatorski we Wrocławiu



„Głos św. Mikołaja”, nr 11(13), listopad 2017 3

(cd. ze str. 1) starożytnych ojców 
w tym miejscu wieczystego szczę-
ścia, będą ich znać z widzenia, jako 
tych, których zawsze znali i z któ-
rymi rozmawiali za życia. Bo wi-
dząc, że oni istotnie w tym miejscu 
o niewypowiedzianej jasności, 
wspólnej dla wszystkich, oglądają 
Boga, to czegóż nie wiedzą ci,  którzy 
znają Tego, który wie wszystko?”

Jak widzimy, na tych przykła-
dach, niebo jest pełne szczęścia! I 
chciałoby się rzec, że cóż mogą 
wiedzieć wykonawcy piosenek, 
takich jak wspomniana wcześniej 
czy wszyscy Ci, którzy mówią nam 
o byciu dobrym, bo inaczej czeka 
nas piekło. Ale cóż... Nie mylą się 
oni. Wszyscy święci balują tam, bo 
czymże innym jest radość i szczę-

ście, które mogą dzielić nie tylko ze 
sobą, nie tylko z Aniołami, ale 
przede wszystkim z Najwspanial-
szym Dawcą tego szczęścia!

O swoich wizjach nieba pisali też 
m.in: św. Augustyn, św. Alfons Ma-
ria de Liguori – zachęcam do zapo-
znania się z nimi.

M.K.

Wszyscy święci balują w niebie...

PIELGRZYMKA
30 września 2017 roku grupa modlitewno-pielgrzym-

kowa wraz z ks. Piotrem, udała się na pielgrzymkę do 
miejsc na pograniczu polsko-czeskim.

Pierwszym punktem było spotkanie Eucharystycz-
ne w Javornickim kościele parafialnym. Ks. Piotr wraz 
z asystą kleryków, ze zgromadzenia księży salwato-
rianów odprawił Mszę św. Po niej uczestnicy udali się 
do Zamku Biskupów Wrocławskich.

Następnie z Javornika grupa udała się do miejsco-
wości Bila Voda, gdzie zwiedzili muzeum internowania 
sióstr zakonnych. Zobaczyli też Hostiarnię – miejsce, 
w których wyrabia się hostie i komunikanty.

Następnie udali się do Travnej, w której posługę 
duszpasterska pełni ks. prob. Piotr Niewiadomski. 
Opowiedział o historii kościoła i zaprosił wszystkich 
na skromny posiłek w ogrodzie. Po posiłku, w drodze 

powrotnej grupa udała się do Złotego Stoku do para-
fii Niepokalanego Poczęcia NMP, skąd przyszedł do 
naszej parafii ksiądz Piotr i ksiądz Proboszcz Józef 
Siemasz. Adam Chlebowski
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POŚWIĘCENIE RÓŻAŃCÓW 
DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH

W niedzielę 8 października podczas Mszy św. 
o godz. 10.15 poświęcone zostały różańce dzieci, 
które już w maju przystąpią do Pierwszej Komunii 
Świętej. Wszystkie dzieci uczestniczyły w Eucharystii 
z rodzicami oraz najbliższą rodziną.

To piękne wydarzenie, miało miejsce dzień po 
wspomnieniu Matki Bożej Różańcowej i stało się po-
czątkiem wielkiej zażyłości z Maryją. Ona, najlepsza 
Matka, całym swoim życiem pokazuje nam Jezusa… 
Tego, którego pragną przyjąć dziecięce serca. Ona 
również do tego pięknego spotkania chce je popro-
wadzić.

Weź do ręki różaniec, kimkolwiek jesteś i spróbuj 
się pomodlić – pomyśleć o życiu Jezusa, Twojego 
Zbawiciela i Jego Matki Maryi! Nie żałuj czasu! Szyb-
ko się przekonasz, że warto, że życie ma jeszcze 

piękniejsze wartości, od tych 
którymi teraz żyjesz! Daj sobie 
szansę i spróbuj! Niech modlitwa 
różańcowa będzie zawsze obecna w każdym domu.

katechetka Grażyna Gorska

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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Michałowa poleca

Składniki:
0,5 kg żeberek,
10 dkg pieczarek,
0,5 szklanki 
wytrawnego 
czerwonego wina,
2 łyżki koncentratu 
pomidorowego,

2 łyżki rodzynek,
sól, pieprz, suszony 
majeranek, vegeta 
bez glutaminianu 
sodu (w szarym 
opakowaniu),
1 łyżka mąki,
olej do smażenia

ŻEBERKA W WINIE Przygotowanie:
Mięso opłukać, osuszyć i pokroić na porcje. Natrzeć solą i oprószyć pieprzem, 
majerankiem i vegetą. Tak przyprawione mięso włożyć na godzinę do lodówki. 
W tym czasie oczyścić i pokroić w kostkę pieczarki. W głębokiej patelni zarumienić 
żeberka na dużym ogniu, podlać 1 szklanką wody i dusić ok. 40 min. na małym już 
ogniu. Następnie do duszącego się mięsa dodać pieczarki, koncentrat pomidorowy, 
rodzynki oraz wlać wino i dusić jeszcze pół godziny. Mąkę wymieszać z niewielką 
ilością zimnej wody i energicznie mieszając wlać do żeberek i dusić 10 min. Na 
koniec doprawić do smaku. Smacznego!

DZIEŃ PAPIESKI
Mija już 39 lat od momentu, gdy w 1978 roku pierw-

szy w historii Polak, Karol Wojtyła, został wybrany 
Papieżem Kościoła Powszechnego i przyjął imię Jan 
Paweł II. Dzięki pełnionej przez niego misji, świat 
zmienił swoje oblicze.

Ojciec Święty wywarł ogromny wpływ na poszcze-
gólnych ludzi i całe narody, głosząc orędzie wolności, 
solidarności i Bożego miłosierdzia. Z Jana Pawła II 
emanowały czerpane z wiary optymizm i nadzieja. 
Nigdy nie zapomnimy jego modlitwy, odwagi, mądro-
ści, a także poczucia humoru, cierpienia oraz wysiłku 
wręcz niezliczonej liczby spotkań.

Niezwykłą rolę w historii świata odegrały rekordowo 
liczne pielgrzymki papieskie na wszystkich kontynen-
tach. Każda z nich miała także wielkie znaczenie dla 
mieszkającej tam Polonii. To wtedy właśnie nasi ro-
dacy biorąc do ręki narodowe flagi przyznawali się do 
polskiego pochodzenia i czuli się dumni z bycia Pola-

kami. Dotyczyło to także kolejnych pokoleń emigran-
tów. Jan Paweł II w sposób bezprecedensowy potra-
fił także jednoczyć wszystkich Polaków. Z „okna Domu 
Ojca Niebieskiego” czyni to i dzisiaj!

Od 17 lat Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
w imieniu Konferencji Episkopatu Polski organizuje 
Dzień Papieski. Jest on wyrazem wdzięczności, jaką 
Polacy czują wobec, dziś już świętego Papieża. Tego 
dnia w Polsce i wśród Polaków na całym świecie po-
wracamy do jego nauczania i jednoczymy się wokół 

jego osoby. Tegoroczny, siedemnasty już Dzień Pa-
pieski nosił tytuł: „Idźmy naprzód z nadzieją”. Z tej też 
okazji uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 
– Zofia Ślusarczyk z klasy IVb, Julia Trólka z klasy 
IVd, Natalia Świderska, Marika Szulc oraz Mateusz 
Miazga z klasy Vb a także Aleksandra Rolla, Kamila 
Dominik, Aleksandra Gruszka, Patrycja Surmaj, Julia 
Laśkiewicz, Martin Bartuzel, Konrad Konisiewicz, 
Oliwier Kulesza i Igor Michalski z klasy Vc – przygo-
towali montaż słowno-muzyczny na temat nadziei 
w nauczaniu Jana Pawła II. Dzieci na widowni także 
były aktywne, gdyż mogły odpowiadać na pytania 
dotyczące osoby Papieża.
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ISKRA BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
„Miej miłosierdzie dla nas i całe-

go świata” – to słowa modlitwy, 
które 28 września wypowiedzieli 
mieszkańcy nie tylko Świebodzic, 
ale całej ziemi.

Punktualnie o godzinie 15.00 
świebodziccy parafianie wraz z ks. 
proboszczem Józefem Siema-
szem, ks. Dariuszem Strzeleckim, 
ks. Piotrem Ochońskim oraz ks. 
Arturem Merholcem zgromadzili się 
pod pomnikiem św. Jana Pawła II 
by wspólnie w ramach akcji „Iskra 
Miłosierdzia” odmówić koronkę do 
Bożego Miłosierdzia. W tym roku 
była ona odmawiana w intencji 
kapłanów, pokoju na świecie, 
a szczególnie na Bliskim Wscho-
dzie, prezydenta Polski Andrzeja 
Dudy i całego Rządu RP, a także 

za wszystkie kraje, rodziny, miasta 
i każdego z uczestników.

Było to wydarzenie szczególne 
dla mieszkańców, o czym świadczy 
jedna z wypowiedzi uczestnika: 
„Uważam, że takie wydarzenia są 
niesamowicie ważne dla naszej 
wiary. Możemy ją wzmocnić, pogłę-
bić, ale także pokazać światu, co 
w dzisiejszych czasach jest na-
prawdę bardzo trudne. Każdy 

z nas, cały świat, potrzebuje Boże-
go miłosierdzia i Bożej pomocy. 
Musimy się modlić i prosić, byśmy 
mogli otrzymać tą szczególną ła-
skę.”

Wszyscy uczestnicy z wiarą i po-
korą oczekują na owoce modlitwy. 
Czekają także na kolejne okazje do 
wspólnego zawierzenia Bogu swo-
ich próśb, bo jak sami mówią, 

przytaczając cytat z Ewangelii 
św. Mateusza 18, 19-20: „I jeszcze 
zapewniam was: jeśli dwóch z was 
na ziemi zgodzi się co do jakiejkol-
wiek sprawy, by o nią się modlić, to 
spełni się im za sprawą mojego 
Ojca, Tego w niebie. Bo gdzie 
dwóch lub trzech jest zebranych 
w moje imię, tam jestem wśród 
nich”. Maria Partyka
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DAJ NAM PANIE SILNą WIARĘ
To słowa szczególnej modlitwy, które były wypowie-

dziane dnia 30 września 2017 roku. Tego dnia przy 
słonecznej aurze Grupa modlitewno-pielgrzymkowa 
wraz z ks. Piotrem, udała się do miejsc wyjątkowych 
na pograniczu polsko-czeskim. Pielgrzymowanie roz-
poczęło się od spotkania Eucharystycznego w Javor-
nickim kościele parafialnym. Ks. Piotr wraz z asystą 
kleryków, ze zgromadzenia księży salwatorianów 
odprawił Mszę św. Po niej uczestnicy udali się do 
Zamku Biskupów Wrocławskich. Następnie z Javor-
nika grupa udała się do miejscowości Bila Voda. Tam 
czekał na pielgrzymów Pan Zbigniew Romankiewicz, 
który oprowadził po muzeum internowania sióstr za-

konnych z Czeskiej Republiki. Zaprowadził też 
do Hostiarni – miejsca, w których wyrabia się 
hostie i komunikanty. Następnie pielgrzymi 
udali się do Travnej, w której posługę duszpa-
sterska pełni ks. prob. Piotr Niewiadomski. 
W słowach przywitania, ukazał historię pięk-
nego kościoła, po czym zaprosił do farskiego 
ogrodu na skromny posiłek. Po posiłku, w dro-
dze powrotnej grupa wstąpiła do przepiękne-
go kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP 
w Złotym Stoku.

Pielgrzymi cali i zdrowi powrócili do domu, 
w nadziei na kolejny wyjazd tym razem do 
Częstochowy.
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Niedziela, 5 listopada
Czy to nie znamienne, że tak wielu z nas czuje się powołanych do tego, by pouczać, osądzać i prowa-

dzić innych? Widzimy to wszędzie – w pracy, w parafii, w szkołach, a nawet w domu. Pro-blem polega 
na tym, że w swoim zapale często zapominamy o tym, co najważniejsze – o miłości.

W dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł przypomina, z jak wielkim oddaniem on i jego towarzysze 
posługiwali wierzącym w Tesalonice. Wraz z Sylwanem i Tymoteuszem gorliwie głosili im Ewangelię. 
Mówili o zmartwychwstaniu Jezusa i o nowym życiu, które On nam przynosi. Mówili o mocy Ducha Świę-
tego, która przemienia nasze życie. Mówili o ułudzie grzechu i o potrzebie nieustannej czujności.

Głosząc różne punkty nauki chrześcijańskiej, Paweł zawsze starał się ukazywać je w świetle miłości 
– miłości Boga do Tesaloniczan oraz ich powołania do okazywania tej miłości sobie nawzajem. Dla Paw-
ła to właśnie było najważniejsze. Miłość była spoiwem łączącym wszystko w jedną całość. Pisał, że Te-
salonicznie stali się im tak drodzy, że on i jego towarzysze byli dla nich, „jak matka troskliwie opiekująca 
się swoimi dziećmi”. Co za wspaniały obraz chrześcijańskiej postawy!

W Hymnie o miłości, tekście, który dla wielu ludzi jest kwintesencją Nowego Testamentu, Paweł pisał 
do wierzących w Koryncie, że najważniejsza jest miłość. Pisał, że bez niej najwspanialsze dary duchowe, 
najgłębsza wiara i największa wiedza są niczym.

Cokolwiek więc będziesz dziś robił, pamiętaj, żeby budować na fundamencie miłości. Proś Ducha 
Świętego, by pokazał ci jeszcze wyraźniej miłość Boga skierowaną do ciebie osobiście, a następnie 
staraj się ją odwzajemnić. Proś Go, by pomógł ci dziś przekazać tę miłość choćby jednej osobie. Nie musi 
to być jakiś wielki gest, ale niech będzie szczery, a Bóg nada mu skuteczność swoją łaską.

„Dziękuję Ci, Panie, za dar Twojej miłości. Pomóż mi kochać innych tak wiernie, jak Ty mnie umiło-
wałeś”.

MY I KOLOROWE JEZIORKA
W sobotę 14 października 2017 roku w sobotni 

poranek o godz. 8.00 rano dziewczynki ze Scholii 
i chłopcy z Liturgicznej Służby Ołtarza wyruszyli po-
ciągiem na jednodniową wycieczkę do miejscowości 
Rudawy Janowickie, by zobaczyć przepiękne widoki 
i wspaniały krajobraz Kolorowych Jeziorek. Wyciecz-
ce tej przewodził nasz pomysłowy Ks. Artur wraz 
z rodzicami dzieci.

Cztery Kolorowe Jeziorka położone w Rudawskim 
Parku Krajobrazowym, na terenie wsi Wieściszowice 
(gmina Marciszów): żółte, purpurowe, błękitne i czar-
ne leżą na zboczu Wielkiej Kopy.

Zabarwienie wody w akwenach jest związane ze 
składem chemicznym ścian i dna wyrobisk.

Na początku XVIII wieku ówcześni mieszkańcy 
zaczęli wydobywać łupki pirytonośne, w które obfituje 
tutejsza gleba. Powstała tu kopalnia pirytu, który był 
następnie przerabiany na kwas siarkowy. Gdy na 
początku XX wieku zniknęła kopalnia do głosu doszła 
natura. Woda wypełniła wyrobiska pokopalniane, 
tworząc zjawiskowe jeziorka.

By zobaczyć tę piękną okolicę przeszliśmy niestru-
dzeni i w dobrych humorach aż 9 km w jedną stronę. 
Pogoda nam dopisała było słonecznie i bajecznie. 
Kolejnym etapem naszej wycieczki było ognisko i pie-
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Drodzy Parafianie!
W niedzielę 8 października mie-

liśmy zaszczyt po raz pierwszy 
gościć w Waszej parafii.

Na wstępie w imieniu Salezjań-
skiego Wolontariatu Misyjnego 
pragnę Wam podziękować za go-
ścinność, modlitwę a także za 
wsparcie finansowe, które otrzyma-
liśmy. Całość zebranych funduszy 
przeznaczamy na pomoc dla 
uczniów głuchoniemych w Kodur w 
Indiach, gdzie obecnie przebywają 
nasze dwie wolontariuszki.

Salezjański Wolontariat Misyjny 
w Polsce istnieje od 20 lat, a we 
Wrocławiu działa od 2008 roku. 
Jesteśmy stowarzyszeniem, które 
zrzesza ludzi młodych uczniów, 
studentów ale także osoby pracu-
jące, których pasją jest wspieranie 

misji i działalność na ich rzecz. 
Wolontariusze SWM angażują się 
w dwa rodzaje pomocy:

1. „Projekty pomocowe”. Jest to 
właśnie praca, podczas Niedzieli 
Misyjnych, zbieranie funduszy na 
konkretny cel pomocowy w danej 
placówce misyjnej, zbieranie po-
trzebnych przedmiotów np. okulary, 
sprzęty różnego rodzaju czy nawet 
zabawki dla dzieci.

2. „Projekty misyjne”. Każdego 
roku, wolontariusze którzy odbyli 
wymagany czas formacji (2 lata), 
mają możliwość wyjazdu na daną 
placówkę misyjną, tam gdzie są 
aktualnie najbardziej potrzebni.

Patronem o. Salezjanów jak i 
Salezjańskiego Wolontariatu Misyj-
nego jest św. Jan Bosko, to idąc za 
jego przykładem na misjach pracu-
jemy głównie z dziećmi, młodzieżą 

i kadrą pedagogiczną. Uczymy w 
szkołach, prowadzimy obozy wa-
kacyjne dla dzieci i wychowujemy 
w duchu chrześcijańskim.

„Adopcja Miłości” – to akcja, 
której celem jest zapewnienie na-
uki, posiłku i opieki medycznej dla 
jednego dziecka z kraju misyjnego 
(obecnie Liberia lub Indie). Adreso-
wana jest do grupy osób (młodzież, 
dorośli) jak i osób indywidualnych, 
które poprzez przekazywanie danej 
kwoty w ciągu roku zapewniają 
swojemu „adopcyjnemu dziecku” 
powyższe standardy. W zamian 
otrzymują oni dane dziecka a także 
możliwość kontaktu z nim.

Zachęcam Was do wspierania 
Misji a także do odwiedzenia naszej 
strony: www.wroclaw-swm.pl

Dziękując Panu Bogu i Wam 
składam serdeczne Bóg zapłać!

Magdalena Kubińska 
parafianka, wolontariuszka SWM

czenie kiełbasek. Wycieczka cudowna, wrażenia 
niesamowite. Choć spędziliśmy na wycieczce cały 
dzień, minął on jak mrugnięcie oka, dlatego z niecier-
pliwością czekamy na nowe pomysły ks. Artura.

Droga powrotna minęła szybko i bezpiecznie. Dzię-
kujemy ks. Arturowi za organizację, pomysł i opiekę, 
dziewczynkom ze scholii i ministrantom za miłą at-
mosferę i dobrą zabawę, a rodzicom za opiekę nad 
młodzieżą. Monika Kowalec
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Niedziela, 12 listopada
Dzisiejsza przypowieść o dziesięciu pannach wzywa nas do czujności i świadomego życia w oczeki-

waniu na dzień, w którym Jezus przyjdzie do nas powtórnie. Mówi ona jasno, że nadejdzie czas, kiedy 
każdy człowiek albo zostanie zaproszony do nieba, albo drzwi nieba zostaną przed nim zamknięte. 
Ostrzega, że nie ma trzeciej drogi.

O co jednak chodzi z tym zapasem oliwy? Jak wskazuje przypowieść, to właśnie oliwa rozstrzyga 
o tym, czy jesteśmy gotowi na spotkanie z Jezusem. W tej oliwie możemy widzieć naszą wiarę, Ducha 
Świętego lub łaskę Bożą. Najistotniejsze jest jednak to, że nie da się jej od nikogo pożyczyć. Każdy musi 
mieć przygotowany swój własny zapas.

Przypowieść ta, choć wstrząsająca, niesie nam także nadzieję. Mówi, że każdy może zostać przyjęty 
przez Jezusa, Pana Młodego, o ile będzie czujny,

gotowy i dobrze zaopatrzony w oliwę zbawienia.
Czujni i gotowi. Z zapalonymi lampami. Z dużym zapasem oliwy. Wszystkie te obrazy przekazują tę 

samą treść – Jezus chce, abyśmy codziennie ożywiali naszą wiarę. Jak mamy to robić? Z pomocą przy-
chodzi nam św. Paweł, który mówi: „Jeżeli więc ustami swoimi wyznasz, że JEZUS JEST PANEM, i w ser-
cu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie”.

Doskonałą okazją do ożywiania naszej wiary jest odmawianie Credo, co czynimy podczas każdej nie-
dzielnej Mszy świętej. Możemy też odmawiać je sami, w czasie naszej codziennej modlitwy. I za każdym 
razem, gdy wyznajemy naszą wiarę, możemy być pewni, że sprawiamy Bogu radość. Nawet jeśli nasza 
wiara jest daleka od doskonałości, Pan się uśmiecha, a aniołowie ogłaszają: „Oto pan młody idzie, wyjdź-
cie mu na spotkanie!”.

Wyznajmy więc dziś naszą wiarę. Napełnijmy pojemniki oliwą, ogłaszając, że wierzymy w Jezusa, 
naszego Zbawiciela.

„Jezu, wierzę w Ciebie”.

SPOTKANIE Z BOGIEM W PIŚMIE ŚWIĘTYM
Wszyscy znamy historie o Ada-

mie i Ewie, Kainie i Ablu, Jakubie 
i Ezawie. Znamy słowa: „Bóg tak 
umiłował świat…” Cokolwiek uczy-
niliście jednemu z tych najmniej-
szych. „Bóg jest miłością”. Znamy 
też przykazania: „Nie zabijaj”, „Czcij 
ojca swego i matkę swoją”, „Nie 
cudzołóż”.

Ponieważ wielu z nas wychowa-
ło się na historiach biblijnych i przy-
kazaniach, wplotły się one w tkan-
kę naszego życia. Czy zauważyłeś, 
jak często pojawiają ci się na 
ustach słowa i frazy biblijne? Może 
na przykład powtarzasz zwroty 
typu: „Kochaj bliźniego jak siebie 
samego”, „Nie samym chlebem 
człowiek żyje” czy „Pycha kroczy 
przed upadkiem”?

ŻYWE I SKUTECZNE
Mamy więc sporo wiedzy biblij-

nej. Ale w oczach Boga jest to do-
piero początek. On chce, by Jego 
słowo zawarte w Piśmie Świętym 
miało na nas o wiele większy 
wpływ. Aby Biblia była nie tylko 

zbiorem zasad prowadzących nas 
przez życie, ale jednym z najsku-
teczniejszych sposobów wchodze-
nia z Nim w osobistą relację. 
Bóg pragnie mówić do każdego 
z nas, osobiście i głęboko, za każ-
dym razem, gdy rozważamy Jego 
słowo.

W przeciwieństwie do wszystkich 
innych ksiąg świata, Biblia zawiera 
słowo Boże, które jest „żywe i sku-
teczne”. Natchnione przez Ducha 
Świętego, ma ono moc wprowa-
dzać nas w obecność Pana. Ma 
moc przeszywać nasze serca, po-
cieszać nas, oświecać i odnawiać 
– dzięki temu, że przemawia przez 
nie sam Bóg. Jak powiedział nie-
gdyś Mojżesz Izraelitom o słowie 
Bożym: „Nie jest w niebiosach, by 
można było powiedzieć: Któż dla 
nas wstąpi do nieba i przyniesie je 
nam, a będziemy słuchać i wypeł-
nimy je. I nie jest za morzem, aby 
można było powiedzieć: Któż dla 
nas uda się za morze i przyniesie 
je nam, a będziemy słuchać i wy-
pełnimy je. Słowo to bowiem jest 

bardzo blisko ciebie: w twych 
ustach i w twoim sercu”.

Tak więc Bóg wypisał swoje sło-
wo w naszych sercach. Oznacza 
to, że za każdym razem, gdy szu-
kamy Go w Piśmie Świętym, nasze 
serca odczuwają Jego obecność, 
która napełnia nas nadzieją, ufno-
ścią i pewnością, że Bóg naprawdę 
jest z nami. Może z czasem naszy-
mi staną się słowa, którymi kiedyś 
modlił się św. Augustyn: „O Panie, 
przeszyłeś mnie swoim słowem 
i pokochałem Cię”.

DZISIAJ!
Wiele stuleci po Mojżeszu jeden 

z psalmistów przypomniał ludowi 
izraelskiemu jego burzliwe dzieje 
w czasie wędrówki przez pustynię: 
„Obyście usłyszeli dzisiaj głos 
Jego: «Nie zatwardzajcie serc wa-
szych jak w Meriba, jak na pustyni 
w dniu Massa»”.

Dla psalmisty było rzeczą oczy-
wistą, że ten sam Bóg, który w ja-
sny i spektakularny sposób prze-
mówił do ich przodków na górze 
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Synaj, może przemówić do nich 
także dzisiaj. Z pewnością nie użył-
by tu słowa „dzisiaj”, gdyby Bóg 
w dalszym ciągu nie mówił do swe-
go ludu. Powiedziałby może: „Daw-
no temu, gdy Bóg przemawiał do 
Mojżesza”, co w naszym przypadku 
mogłoby brzmieć: „Dawno temu, 
kiedy Jezus chodził po ziemi”. Ale 
Bóg mówi do nas w dalszym ciągu 
– także dzisiaj.

Jak więc dziś możemy usłyszeć 
głos Boga? Co możemy zrobić, 
żeby kończąc modlitwę albo wy-
chodząc ze Mszy świętej, móc 
powiedzieć: „Bóg przemówił dziś 
do mnie”? Odpowiedź znajdujemy 
w Księdze Psalmów, która jest bi-
blijnym przewodnikiem modlitwy Na 
samym jej początku – w dwóch 
pierwszych wersetach pierwszego 
psalmu – znajdujemy przepis na 
słuchanie Boga i doświadczanie 
błogosławieństwa Jego obecności: 
„Szczęśliwy mąż, który nie idzie za 
radą występnych, nie wchodzi na 
drogę grzeszników i nie siada 
w kręgu szyderców, lecz ma upodo-
banie w Prawie Pana, nad Jego 
Prawem rozmyśla dniem i nocą”.

A zatem, jak mówi psalmista, 
kluczem do słyszenia głosu Boga 
przemawiającego w Piśmie Świę-
tym jest rozmyślanie nad Jego 
słowem. Polega ono na czytaniu 
krótkiego fragmentu powoli i reflek-
syjnie, zatrzymując się na słowach 
i obrazach, jakie pod jego wpływem 
pojawiają się w naszym umyśle. 
Myśli i przesłania, które do nas 
wówczas przychodzą, zwykle pod-
noszą nas na duchu, wskazują 
właściwy kierunek lub po prostu 
pomagają zrozumieć, jak bardzo 
Bóg nas kocha.

SZTUKA (I NAUKA) 
SŁUCHANIA

Chociaż rozmyślanie nad sło-
wem Bożym, kontemplowanie go, 
może na pierwszy rzut oka wyda-
wać się puszczaniem wodzy wyob-
raźni, to doświadczenie pokazuje, 
że konkretna metoda, pomagająca 

nam skupić się na Panu i Jego obe-
cności, może być bardzo pomocna.

Nie sądź, na przykład, że mo-
żesz rozmyślać nad fragmentem 
biblijnym prowadząc samochód, 
robiąc zakupy czy biegając po par-
ku. Oczywiście Duch może włożyć 
swoje słowo w nasze serca w każ-
dym miejscu i czasie, ale im  bardziej 
zdołasz skupić swoją uwagę na Pa-
nu, tym wyraźniej będziesz w  stanie 
usłyszeć Jego głos. Wybierz więc 
czas, który najbardziej sprzyja sku-
pieniu i znajdź dogodne miejsce, 
wolne od zgiełku i rozproszeń.

Przystępując do rozważenia 
fragmentu Pisma Świętego, nie 
wybieraj zbyt długiego tekstu. Ce-
lem medytacji nie jest nauczenie 
się na pamięć czy przeanalizowa-
nie fragmentu Pisma Świętego, ale 
słuchanie Boga. Tutaj „mniej” czę-
sto oznacza „więcej”. Wiele osób 
rozważa jedno z czytań liturgicz-
nych. Inni wybierają z nich jeden 
czy dwa wersety. Jeszcze inni co-
dziennie rozważają jeden psalm.

Kiedy już zebrałeś myśli i wyci-
szyłeś umysł, przeczytaj wybrany 
fragment. Nie spiesz się. Bądź 
rozważny i skupiony. Przeczytaj 
fragment kilkakrotnie, dopóki jego 
treść nie będzie dla ciebie zrozu-
miała. Jeśli znajdziesz niejasne 
słowo czy frazę, zajrzyj do przypisu 
w swojej Biblii lub posłuż się jakimś 
dobrym biblijnym komentarzem. 
Nie poświęcaj jednak na to zbyt 
wiele czasu. Przeczytaj tyle, ile 
trzeba, by rozwiać wątpliwości i po-
wróć do modlitwy.

Nie próbuj robić niczego na siłę. 
Raczej poddaj się prowadzeniu 
czytanego słowa.

Duch Święty może na przykład 
podczas medytacji tchnąć w twoje 
serce nową nadzieję. Może napeł-
nić cię głębokim poczuciem 
wdzięczności czy miłości do Jezu-
sa. Może przynaglić cię do jakiegoś 
rodzaju działania – podziękowania 
komuś, pogodzenia się z kimś 
czy pomocy komuś bliskiemu. 
 Niezależnie od tego, co i jak powie 

ci Duch Święty, Jego słowo będzie 
zawsze aktualne i skierowane do 
ciebie osobiście. Nie jest ono 
czymś, co możemy „wyproduko-
wać” sami z siebie, lecz darem, 
który można jedynie przyjąć w po-
korze i z wdzięcznością. Przyjmie-
my go tylko wtedy, gdy uda nam się 
zatrzymać galopujące myśli i wsłu-
chać w to, co Bóg ma nam do po-
wiedzenia.

DLACZEGO 
MEDYTACJA?

W prologu do nowego wydania 
niemieckiej Biblii dla młodych pa-
pież Franciszek zachęcił czytelni-
ków do stawiania pytań w trakcie 
lektury Pisma Świętego: „Czy to 
słowo dotyka jakiejś mojej głębokiej 
tęsknoty? Co powinienem zrobić? 
Tylko w ten sposób może objawić 
się moc słowa Bożego. Tylko w ten 
sposób może ono przemienić na-
sze życie, czyniąc je pięknym 
i szczęśliwym”.

Ojciec Święty podzielił się rów-
nież swoją własną metodą codzien-
nego czytania Biblii: „Często czy-
tam krótki fragment, a potem odkła-
dam go i kontempluję Pana. Nie to, 
żebym Go widział, ale On patrzy na 
mnie. Jest tu. Pozwalam sobie na 
Niego spojrzeć. I czuję – a nie są 
to puste sentymenty – czuję głębo-
ko to, co On chce mi powiedzieć. 
Czasami nie mówi. Wtedy nic nie 
czuję... Ale trwam cierpliwie, cze-
kając, czytając i modląc się”.

W bardzo podobny sposób opisał 
swoje doświadczenie św. Hieronim, 
z największych uczonych biblistów 
w dziejach Kościoła: „Jaki pokarm, 
jaki miód może być słodszy od 
poznawania Opatrzności Boga, od 
wchodzenia do Jego sanktuarium 
i wnikania w umysł Stworzyciela, 
od słuchania słów Pana, które bu-
dzą śmiech mędrców tego świata, 
ale w rzeczywistości są pełne du-
chowej nauki?

Papież Franciszek i św. Hieronim 
świadczą o tym, jak głęboko słowa 
Pisma Świętego mogą dotknąć 
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NIE MAM OCHOTY NA POWRÓT
Bóg zna mnie od poczęcia w ło-

nie matki, to On mnie ukształtował. 
Zna wszystkie trudne momenty, 
wszystkie chwile szczęścia. Zna ca-
łą moją historię, całą moją rodzinę.

Jestem alkoholikiem i narkoma-
nem. Zacząłem brać narkotyki i pić 
alkohol od dwunastego roku życia. 
Właśnie wtedy przeprowadziliśmy 
się z rodzicami; nowa szkoła, nowe 
otoczenie. Kiedy po raz pierwszy 
poszedłem do szkoły, na dzień 
dobry dostałem „bęcki” – koledzy 
mnie pobili. Powiedziałem o tym 
rodzicom, ale oni się nie przejęli. 
Uwa-żali, że to minie i tyle. Mój brat 
poszedł postraszyć chłopaków 
zabawkowym pistoletem. Później 
zakolegowałem się z tymi chłopa-
kami, zacząłem z nimi spędzać 
bardzo dużo czasu. No i chciałem 
pokazać, że jestem „gościu”, jak 
oni. No co, ja nie mogę? Ja nie dam 
rady? Ja nie załatwię? Ja nie zapa-
lę? Tak pojawiły się marihuana, 
kokaina, amfetamina i inne używki.

Myślałem, że założę rodzinę, 
będę żył normalnie. W życiu nie 
planowałem, że zostanę narkoma-

nem! Niestety, to jest choroba, a nie 
sprawa silnej woli. Temu, kto mówi: 
„Masz silną wolę, to nie pij alkoho-
lu”, odpowiadam: „Masz silną wolę, 
to nie zachoruj na grypę!”.

Najpierw, z powodu narkotyków, 
zacząłem okradać swoich rodziców 
– portfel mamy, kieszeń taty. Wy-
dawało mi się, że mam jakieś gra-
nice – postanowiłem, że będę 
podbierał tylko rodzicom. Ale kiedy 
oni mnie przyłapali i nauczyli się 
ukrywać przede mną pieniądze, 
zacząłem okradać innych ludzi. 
I tak stopniowo, po kolei, łamałem 
swoje wcześniej postawione grani-
ce. Zaczęły się kradzieże samocho-
dów, napady, napady z bronią, 
handel narkotykami.

Porwaliśmy też człowieka. W 
pew nym momencie wszedłem do 
pomieszczenia, w którym go prze-
trzymywaliśmy, i popatrzyłem na 
niego. Był zapłakany, podniósł na 
mnie wzrok i powiedział:

– Ja od paru dni nic nie piłem 
i nie jadłem.

I mnie, takiemu twardemu go-
ściowi, w tym momencie serce się 

ścisnęło. Wyszedłem stamtąd, ku-
piłem jedzenie i picie, po czym 
wróciłem i dałem mu. Potem powie-
działem do chłopaków, że nie chcę 
w tym uczestniczyć, że się wycofu-
ję. A oni na to:

– No dobra, spokojnie, znamy 
cię, wiemy, że nic nie powiesz, luz, 
luz, będzie więcej dla nas.

Wiele było przypadków w moim 
życiu, ale ten był szczególny. Nie 
wiedziałem, czemu się tak zacho-
wałem. Później okazało się, że 
chłopaki dostali duże wyroki. Aten 
człowiek, któremu kupiłem jedze-
nie, w ogóle nie wspomniał, że ja 
tam byłem.

Potem, kiedy przerzucałem ja-
kieś narkotyki, zgarnęła mnie poli-
cja. Trafiłem do więzienia. W naszej 
celi jeden chłopak modlił się na 
różańcu. Pytam go:

– Co ty robisz?
– Modlę się.
– Do kogo się modlisz?
– Do Boga.
– Do jakiego Boga? Boga nie ma, 

jakby Bóg był, to ani mnie, ani cie-
bie by tu nie było!

naszych serc. Mówią nam, że gdy 
czytamy słowa Pisma i rozważamy 
je na modlitwie, zaczynamy widzieć 
w Jezusie perłę wielkiej wartości 
i światło dla naszego życia. Do-
świadczamy w sercu pragnienia 
trwania blisko Jezusa, niezależnie 
od tego, ile miałoby to nas koszto-
wać. Są to Boże natchnienia, któ-
rych udziela nam Duch Święty. To, 
co dotąd było tylko w naszych 
głowach, schodzi do serc i pozwa-
la nam doświadczać radości pozna-
nia Jezusa, pokoju płynącego 
z Jego zbawienia oraz pragnienia 
miłowania Boga za wszystko, co 
dla nas uczynił.

Bóg chce do nas mówić. Chce 
objawiać nam prawdę, potwierdzać 
swoją miłość i uczyć nas swoich 
dróg. Obyśmy nigdy nie zmęczyli 
się słuchaniem Jego głosu i przyj-
mowaniem Jego objawienia!

Prosta metoda modlitwy
Rozpoczynając modlitwę osobi-

stą, biorąc do ręki Pismo Święte 
czy stając wobec Pana na Mszy 
świętej, dobrze jest poświęcić kilka 
chwil na przygotowanie serca. 
Radą służą nam tu ojcowie pustyni 
oraz długie szeregi mnichów i mni-
szek spędzających długie godziny 
na modlitwie.

KROK 1. Zamknij oczy i weź 
kilka głębokich oddechów.

KROK 2. Uświadom sobie, że 
teraz jest czas szukania Pana. 
Wszystkie inne troski i niepokoje 
mogą poczekać te kilka chwil; wró-
cisz do nich po modlitwie. Jeśli 
niepokoi cię jakaś niedawna sytu-
acja czy grzech, wzbudź akt żalu 
i znowu skup się na Panu.

KROK 3. Znajdź jakiś znak, któ-
ry pomoże ci skupić uwagę. Jeśli 
jesteś na Mszy świętej, spójrz na 

krzyż. Jeśli rozważasz Pismo Świę-
te, skup się na krótkim wersecie 
czytanego fragmentu. Jeśli się 
modlisz, powtarzaj imię Jezusa. 
Cokolwiek robisz, koncentruj się na 
tej czynności, a nie na tych myśla-
ch, które chcesz od siebie odsunąć.

KROK 4. Postępuj w ten sposób, 
aż poczujesz, że twój umysł jest 
uspokojony. Prawdopodobnie za-
uważysz, że ustabilizował ci się 
oddech i jesteś bardziej zrelakso-
wany.

Nie przejmuj się, jeśli skupienie 
serca zajmie ci trochę czasu. Nie 
zawsze jest to łatwe, zwłaszcza 
w chwilach dużego stresu czy nie-
pokoju. Nie przejmuj się nawet 
wtedy, gdy nie uda ci się wyciszyć 
galopujących myśli. Przypomnij 
sobie Bożą wymianę. Ty właśnie 
ofiarowałeś się Panu, a On odpo-
wiada ci darem swojego pokoju.
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Któregoś dnia chłopaki załatwili 
wyjście do kaplicy na Mszę i pytają, 
czy z nimi idę:

– Dobra, idę. Zobaczę, co sły-
chać w drugim pawilonie. Przejdę 
się po korytarzu. Może jakieś gryp-
sy przerzucą? Zobaczę, co w tym 
kryminale się dzieje, idę.

Poszedłem. Siedzę. Nagle się 
zorientowałem, że nie ma chłopa-
ków. Patrzę, a oni stoją w kolejecz-
ce do konfesjonału.

– Wy gdzie?
– Spowiadać się.
– Jak to? Do kogo?
– Do księdza.
– Do księdza kapelana, który 

codziennie jest na herbatce u wy-
chowawcy? Człowieku, jak ja mu 
wszystko opowiem, to do końca 
życia nie wyjdę z tego kryminału.

Nie poszedłem, o nie!
Po niecałym roku odsiadki dosta-

łem jeszcze rok. Sędzina w czasie 
rozprawy zasugerowała, że za-
miast odbywać karę, mogę pójść 
na odwyk. Stwierdziłem, że zamiast 
siedzieć w więzieniu, lepiej zoba-
czę, jak wygląda ośrodek dla uza-
leżnionych i pojadę na leczenie. 
Przypadkiem, na tyle ośrodków 
w Polsce, akurat trafiłem do kato-
lickiego. No i... obowiązkowe było 
chodzenie na Mszę świętą w nie-
dzielę. Nie chciałem, ale musiałem. 
Nie chciałem wracać do kryminału, 
więc musiałem chodzić z innymi. 
Robiłem wszystko na odwrót. Jak 
oni klęczeli, to ja siedziałem. Jak 
oni stali, to ja siedziałem. Chciałem 
pokazać, jaki jestem zbuntowany.

Spotkałem tam człowieka, miał 
na imię Paweł, który zapytał mnie:

– Marcin, ty w ogóle znasz trzeź-
we życie?

– No nie, od dwunastego roku 
życia „w melanżu”, nie za bardzo 
znam.

– To spróbuj, spróbuj żyć na 
trzeźwo, do narkotyków zawsze 
możesz wrócić.

I ja pomyślałam, w sumie to takie 
proste, ma chłop rację.

Tak naprawdę walczyłem wtedy 
o życie. Zacząłem pracować nad 
sobą, poznawać siebie, zmieniać 
swoje myślenie. Stwierdziłem, że 

to niesamowite: Nie trzeba dużo, 
wystarczy porozmawiać z drugim 
człowiekiem i już jest lżej. Doświad-
czałem tego.

Ale przyszedł w czasie tego le-
czenia moment blokady. Nie dawa-
łem już rady. Buntowałem się, nie 
gadałem z nikim. Już nie wytrzymy-
wałem. Poszliśmy znów do kościo-
ła, spojrzałem w stronę konfesjona-
łu i pomyślałem, że jestem 320 km 
od domu i ten ksiądz mnie nie zna. 
Dobra, idę! I po ostrych walkach 
z samym sobą, poszedłem. To była 
moja pierwsza szczera spowiedź. 
Powiedziałem o wszystkim, co pa-
miętałem w tamtej chwili. To było 
niesamowite, wstrząsające do-
świadczenie, ponieważ ten ksiądz 
zaoferował mi miłość. Powiedział:

– Jak masz ochotę, przyjdź do 
mnie. Ja tutaj jestem na tej parafii, 
napijemy się herbaty, nie ma pro-
blemu, porozmawiamy. Jest ci 
trudno, przyjdź!

Odpowiedziałem:
– Nie, nie przyjdę, ja jestem 

z ośrodka.
Nie byłem gotowy na tę miłość, 

ale od tamtej chwili zmieniło się 
całe moje życie.

Już w trakcie odwyku wymyśli-
łem sobie, że jak go skończę, pójdę 
na studia zaoczne. I tak zrobiłem. 
Po drodze na zajęcia mijałem ko-
ściół i wchodziłem do niego za 
każdym razem, kiedy tamtędy sze-
dłem. Zaczynałem budować relację 
z Bogiem, relację z Jezusem. Taką 
relację, którą bym nazwał „towarzy-
ską”:

– Cześć, Jezus, Marcin jestem. 
Słyszałem, że na krzyżu umarłeś 
za mnie.

Na takiej zasadzie. Mówiłem tak, 
jak umiałem. Wymyśliłem sobie, że 
będę odmawiał Różaniec. Poprosi-
łem mamę, żeby przysłała mi te 
koraliki na sznurku i książkę do tych 
modlitw. Przysłała, no i zacząłem 
się modlić. Z Różańcem jest trochę 
tak, jak z jazdą pociągiem. Jedzie 
się, jedzie się, jedzie i nagle... się 
chrapie. Człowiek budzi się ileś 
stacji dalej. Która to stacja? To co, 
jedziemy dalej? Prawda jest taka, 
że często nie dobrnąłem nawet do 

końca jednej dziesiątki i już chra-
pałem. Ale serce miałem otwarte 
na modlitwę. Zmieniło się całe moje 
wnętrze.

Okazało się, że ta szkoła, którą 
sobie wybrałem – budowlanka, 
konstrukcje budowlane na politech-
nice – jest trudna. Matmy nigdy nie 
lubiłem. Ze stu dwudziestu osób na 
początku, po pierwszym semestrze 
odpadło sześćdziesiąt. Było ciężko. 
Pamiętam taki przedmiot, geome-
tria wykreślna. Przykładałem się, 
uczyłem, idę na egzamin zadowo-
lony – piątka będzie na pewno. 
Przed każdymi zajęciami i po każ-
dych zajęciach – do kościoła. Taką 
miałem wewnętrzną potrzebę 
i dlatego chodziłem. Po dwóch ty-
godniach ogłoszenie wyników: 
Marcin – dwója. Jak to dwója? 
Panie Jezu, jak to, miałeś ze mną 
być, miałeś mi pomagać... (Byłem 
dosyć roszczeniowy wtedy). I w 
pewnym momencie w mojej głowie 
pojawiło się przynaglenie: Idź, za-
pytaj, gdzie robisz błąd. Nie, nie, 
tyle ludzi, 120 osób, nie, nie pójdę. 
Idź, zapytaj, gdzie robisz błąd. 
I wreszcie to przynaglenie było tak 
mocne, że dla świętego spokoju 
poszedłem:

– Panie profesorze, gdzie robię 
błąd?

On patrzy, ogląda moją pracę 
i mówi:

– Proszę pana, pomyliłem się, 
czwórka.

Doświadczałem takich cudów. 
Z matmy miałem cztery z plusem. 
Z chemii wcześniej wiedziałem tyle, 
że H2O to woda, nic poza tym, na 
politechnice miałem piątkę. Fizyka, 
mechanika budowy, miałem niesa-
mowite oceny. Modliłem się i uczy-
łem. Przekonałem się, że Bóg chce 
działać konkretnie w życiu każdego 
człowieka i że działa przez drugie-
go człowieka.

Po pierwszym roku wzywają 
mnie do dziekanatu, przestraszy-
łem się, że chcą mnie wywalić, 
a okazało się, że dostałem stypen-
dium naukowe. Mocno wierzę, że 
to nie moja zasługa.

W czasie odwyku terapeuci mó-
wili mi, żebym zerwał kontakt 
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Niedziela, 19 listopada
Dzisiejsze czytania nasuwają nam na myśl harcerskie pozdrowienie: „Czuwaj!”. Czuwaj i bądź zawsze 

gotów, gdyż nigdy nie wiesz, co może cię spotkać. Trzeba być zawsze czujnym, gotowym czynić dobro, 
które uczynić można.

W dzisiejszym drugim czytaniu św. Paweł mówi nam, że na tym świecie nigdy nie będzie doskonałego 
pokoju ani absolutnego bezpieczeństwa. Będą wybuchać wojny. W rodzinach i wśród przyjaciół będzie 
wiele podziałów. Do końca świata będzie dotykać nas ubóstwo, choroby i cierpienie. Zawsze więc będą 
nadarzać się okazje do wspierania i niesienia pomocy!

Dzisiejsza Ewangelia mówi nam także o potrzebie czujnej troski o innych. Słysząc przypowieść o ta-
lentach, zwykle zwracamy uwagę na sprawę rozwijania swoich umiejętności, ale dziś posuńmy się o krok 
dalej i skupmy się na misji, która została nam powierzona. Jezus prosi nas, abyśmy dołączyli do Niego 
w dziele budowania Jego królestwa. Prosi, byśmy dobrze wykorzystali to wszystko, co On nam daje, nie 
ograniczając się do zaspokajania potrzeb własnych i swoich najbliższych. Świat rozpaczliwie potrzebuje 
pokoju i bezpieczeństwa. Nasz wkład – w postaci modlitwy, miłosierdzia, ofiary i miłości – nie jest bez 
znaczenia. We współpracy z Panem każda nasza inwestycja przynosi ogromny zysk.

Czy nie byłoby wspaniale, gdyby Jezus po swoim powrocie powiedział do każdego z nas: „Dobrze, 
sługo dobry i wierny!” Czy nie byłoby wspaniale uczestniczyć w Jego radości?

Możemy czynić wielkie rzeczy dla Boga. Możemy wykorzystywać nasze talenty po to, by ten świat 
stawał się lepszym miejscem. Pomódlmy się więc dziś za wszystkich cierpiących na świecie. Pomódlmy 
się o ustanie wojen i nędzy. Złączmy się z Jezusem w trosce o zapewnienie wszystkim prawdziwego 
pokoju i bezpieczeństwa.

„Panie, proszę, weź tę odrobinę, którą mam, i rozmnóż ją dla dobra Twego ludu”.

z ludźmi, którzy ćpają, piją alkohol, 
kradną.

– Jak to? Mam być sam?
To był dla mnie szok, że mam 

wrócić do siebie i zerwać z tymi 
ludźmi kontakt. Co ja mam wobec 
tego robić? Przypomniałem sobie, 
że przecież mam przyjaciela, Jezu-
sa. Balem się powrotu, nie chcia-
łem wracać do tego samego towa-
rzystwa. Odczuwałem samotność, 
ale właśnie może dzięki niej cho-
dziłem tak często na Eucharystię. 
Za każdym razem do innego ko-
ścioła na Mszę świętą, szukałem 
swojego miejsca. Pewnego dnia, 
kiedy byłem w kościele św. Anny 
o 21.00 wieczorem, zobaczyłem: 
„Wow, ale fajni ludzie, ale fajni 
księża, to jest to miejsce”. I tak 
zacząłem poznawać nowych ludzi. 
Dzięki jednemu z tych nowo pozna-
nych przyjaciół trafiłem jakiś czas 
potem do Przymierza Miłosierdzia, 
wspólnoty, w której jestem od dzie-
więciu lat. Doświadczam w niej 
Bożego miłosierdzia i głoszę miło-
sierdzie Boże, opowiadam narko-
manom, więźniom, bezdomnym, 
młodym, co Pan mi uczynił.

U siebie, w moim mieście, byłem 
wyśmiewany, że jestem po ośrod-

kach, po terapiach, że mi odbiło, że 
jestem nawiedzony. Ale przetrwa-
łem to i dzisiaj jestem szczęśliwy. 
A ci ludzie, którzy się ze mnie 
śmiali, dzwonią teraz do mnie i pro-
szą:

– Marcin pomóż! Bo mój szwa-
gier pije, bo mój mąż bierze narko-
tyki, bo moja żona ma problemy – 
co mamy robić?

Był taki okres w moim życiu, 
kiedy czułem się bardzo samotny. 
Padłem na kolana i prosiłem:

– Panie Jezu, ja już nie mam siły 
tak żyć! Nie chcę być sam! Bardzo 
Cię proszę, daj mi jakąś niewiastę!

I niedługo później poznałem ko-
bietę, która dzisiaj jest moją żoną. 
Szybko przyszło na świat jedno 
dziecko, później drugie, trzecie, 
potem czwarte, które nam umarło 
(żona poroniła), a teraz znowu 
czekamy na kolejne. I dzień mam 
tak wypełniony, że nawet nie mam 
czasu pomyśleć o samotności. Bóg 
dal mi krzyż w postaci mojej żony, 
który doprowadzi mnie do nieba. 
A ja jestem krzyżem dla niej.

Myślę, że współcześnie jesteśmy 
zniewoleni pracą, za dużo pracuje-
my. Ja w każdym razie czuję się 
zniewolony pracą. Mamy z ojcem 

i bratem prywatną firmę budowlaną, 
która dobrze prosperuje. Zleceń 
jest tyle, że można by pracować 
bez końca. Niektóre osoby z firmy 
są na mnie złe, że mówię „stop”, 
„dość”. A ja myślę, że nie potrzebu-
ję góry pieniędzy. Pracuję, żeby 
utrzymać rodzinę, żonę, dzieci. 
Jednak w praktyce trudno to roze-
znać, trudno właściwie wyważyć, 
ile trzeba pracować.

Po wielu niełatwych doświadcze-
niach życiowych mam pewność, że 
z każdej sytuacji, w której znajdzie 
się człowiek, jest wyjście. Niejeden 
raz byłem w okropnych tarapatach, 
po ludzku nie do przejścia, a Bóg 
mnie z nich wyciągnął, i to z takim 
błogosławieństwem, że trudno 
uwierzyć. Nie ma problemu, które-
go Bóg nie mógłby rozwiązać. On 
może nas wyprowadzić z każdej 
trudności. Teraz czasem przypomi-
nam sobie i zmieniam w myśli te 
słowa, które usłyszałem kiedyś od 
Pawia:

– Czy znasz życie z Bogiem, bez 
grzechu? Spróbuj, do grzechu za-
wsze możesz wrócić. Zakosztuj 
życia z Bogiem. Ja zakosztowałem 
i nie mam ochoty na powrót.

Marcin
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Niedziela, 26 listopada – Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
Myśl o powtórnym przyjściu Jezusa niekiedy budzi w nas lęk. Wiemy wprawdzie, że życie z Jezusem 

w niebie na wieki będzie czymś cudownym, ale pozostaje strach przed nieznanym. Dzisiaj spróbujmy 
odsunąć od siebie ten lęk, rozważając trzy sceny związane z powtórnym przyjściem.

Scena 1: Pomyśl o tym, co będzie, gdy ujrzysz Jezusa siedzącego „na swoim tronie pełnym chwały” 
i wszystkie narody zgromadzone przed Nim. Wyobraź sobie, co powie Jezus do tego największego zgro-
madzenia wszechczasów. Do tej pory największe takie zgromadzenie utworzyli pielgrzymi zdążający do 
Kumbh Mela w Indiach w 2013 roku. Zebrało się tam wówczas 30 milionów ludzi. Jednak nawet ta liczba 
blednie w porównaniu z 13 bilionami ludzi, których można się spodziewać w dniu Sądu  Ostatecznego!

Scena 2: Zobacz teraz piękno i dobroć Jezusa. Papież Jan Paweł II swoją osobowością przyciągał 
uwagę bardzo wielu ludzi, gdziekolwiek się udawał. Wszędzie promieniował radosną nadzieją, ufnością 
wobec Pana i miłością do ludzi, których spotykał. Zawsze, niezależnie od okazji, nawiązywał głęboki 
kontakt ze słuchaczami. Jednak przy wszystkich swoich zaletach i popular-ności papież Jan Paweł II nie 
może się równać z Jezusem, który do nas powróci. Jego miłość, czystość i radość pociągną wszystkie 
narody, które się wokół Niego zgromadzą.

Scena 3. Zobacz też nowe niebo i nową ziemię, które zapoczątkuje Jezus. Wyobraź sobie miejsce, 
gdzie nie będą potrzebni lekarze, policjanci, więzienia, bazy wojskowe i schroniska dla bezdomnych. 
Disneyland nazywa się czasem „najszczęśliwszym miejscem na ziemi”, ale kiedy Jezus uczyni wszystko 
nowe, „magia” Disneylandu okaże się banalna i zwyczajna. Wszędzie zapanuje pokój, radość i szczęście 
w obecności Pana.

Powracaj do tych scen przez cały dzisiejszy dzień i niech one oddalą od ciebie wszelki lęk przed nie-
znanym.

„Jezu, nie mogę się doczekać, kiedy Ciebie zobaczę”.

Jak w Nowym Testamencie nazywane jest największe ugru-
powanie religijne o radykalnych poglądach?
Wypełnij krzyżówkę, wpisując pionowo do odpowiednich pól 
hasta od I do X. W dziesięciu polach zaznaczonych na różo-
wo odczytasz, jak nazywane jest w Nowym Testamencie 
największe ugrupowanie religijne o radykalnych poglądach.
I. Była wśród adresatów, których wspominał Paweł w Liście 
do Filemona.
II. Filistyńskie bóstwo natury i zbiorów, przedstawiane jako 
postać ludzka z rybim ogonem.
III. Syn Salomona i Naamy; pierwszy król Królestwa Południo-
wego (Judy).
IV. W tym mieście Piotr uzdrowił Eneasza, który był sparali-
żowany.
V. Syn Sema, protoplasta Asyryjczyków.
VI. Znał świetnie Prawo; dostarczył Tytusowi list od  Apostoła 
Pawła.
VII. Prorok żyjący w czasach proroka Jeremiasza. Przepowie-
dział klęskę Judy, za co został ścięty mieczem z rozkazu 
króla Jojakima (VII-VI w. przed Chr.).
VIII. Zwierzę juczne, na którym Jezus wjechał do Jerozolimy.
IX. Syn Nuna, który po śmierci Mojżesza poprowadził Izraeli-
tów do Kanaanu.
X. Jeden z synów Abrahama i Ketury.

5 XI kościoł p.w. św. Mikołaja 17.30
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ŚWIĘTY ANDRZEJ, APOSTOŁ (30 listopada)
Andrzej pochodził z Betsaidy nad 

Jeziorem Galilejskim, ale mieszkał 
ze św. Piotrem, swoim starszym 
bratem i jego teściową w Kafar-
naum. Był – jak Piotr – rybakiem. 
Początkowo był uczniem Jana 
Chrzciciela. Pod jego wpływem 
poszedł za Chrystusem, gdy Ten 
przyjmował chrzest w Jordanie. 
Andrzej nie tylko sam przystąpił do 
Chrystusa; to on przyprowadził do 
Niego Piotra. Andrzej był pierw-
szym uczniem powołanym przez 
Jezusa na Apostoła. Apostołowie 
Andrzej, Jan i Piotr nie od razu na 
stałe dołączyli do tłumów chodzą-
cych z Panem Jezusem. Po pierw-
szym spotkaniu w pobliżu Jordanu 
wrócili do Galilei do swoich zajęć. 
Byli zamożnymi rybakami, skoro 
mieli własne łodzie i sieci. Właśnie 
przy pracy Chrystus po raz drugi 
ich wezwał; odtąd pozostaną z Nim 
aż do Jego śmierci i wniebowstą-
pienia. 

W Ewangeliach św. Andrzej wy-
stępuje jeszcze dwa razy. Kiedy 
Pan Jezus przed cudownym roz-
mnożeniem chleba zapytał Filipa: 
„Skąd kupimy chleba, aby oni się 
posilili?” – Andrzej rzekł do Niego: 
„Jest tu jeden chłopiec, który ma 
pięć chlebów jęczmiennych i dwie 
ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?” 
(J 6, 5. 8-9). I jeszcze raz występu-
je św. Andrzej, kiedy pośredniczy 
w przekazaniu prośby, aby poganie 
także mogli ujrzeć Chrystusa i ze-
tknąć się z Nim bezpośrednio: 
„A wśród tych, którzy przybyli, aby 
oddać pokłon (Bogu) w czasie 
święta, byli też niektórzy Grecy. Oni 
więc przystąpili do Filipa, pocho-
dzącego z Betsaidy, i prosili go 
mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć 
Jezusa». Filip poszedł i powiedział 
Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip 
poszli i powiedzieli Jezusowi” (J 12, 
20-22). Chodziło w tym wypadku 
o prozelitów, czyli pogan, którzy 
przyjęli religię judaistyczną. W spi-
sie Apostołów wymieniany jest na 
drugim (Mt i Łk) lub czwartym (Mk) 

miejscu. Przez cały okres publicz-
nej działalności Pana Jezusa nale-
żał do Jego najbliższego otoczenia. 
W domu Andrzeja i Piotra w Kafar-
naum Chrystus niejednokrotnie się 
zatrzymywał. Andrzej był świad-
kiem cudu w Kanie (J 2, 1-12) 
i cudownego rozmnożenia chleba 
(J 6, 8-15). W tradycji usiłowano 
wybadać ślady jego apostolskiej 
działalności po Zesłaniu Ducha 
Świętego. Orygenes (+ 254) wyra-
ża opinię, że św. Andrzej pracował 
w Scytii, w kraju leżącym pomiędzy 
Dunajem a Donem. Byłby to zatem 
Apostoł Słowian, których tu właśnie 
miały być pierwotne siedziby. We-
dług św. Hieronima (+ 421) św. 
Andrzej miał także pracować 
w Poncie, w Kapadocji i w Bitynii, 
skąd udał się do Achai. Ten sam 
pogląd podziela Teodoret (+ 458), 
który twierdzi, że św. Andrzej prze-
szedł ze Scytii do Tracji i Epiru, aby 
zakończyć życie śmiercią męczeń-
ską w Achai. Wszystkie źródła są 
zgodne, że św. Andrzej zakończył 
swoje apostolskie życie śmiercią 
męczeńską w Patras w Achai, na 
drzewie krzyża. Patras leży na 
Peloponezie przy ujściu Zatoki 
Korynckiej. Niemniejsze zaintere-
sowanie osobą i działalnością, 
a zwłaszcza śmiercią św. Andrzeja, 
okazują apokryfy: Dzieje Andrzeja 
z wieku II-III oraz Męka św. Andrze-
ja z wieku IV. Są to dokumenty 
bardzo dawne, sięgające niemal 
czasów poapostolskich. Zwłaszcza 
Dzieje Andrzeja cieszyły się kiedyś 
wielkim powodzeniem. Według tych 
źródeł, po Zesłaniu Ducha Święte-
go Andrzej miał nauczać i dokonać 
wielu cudów (nawet wskrzeszania 
zmarłych) w miejscach, do których 
dotarł: w Poncie i Bitynii (dzisiaj 
zachodnia Turcja) oraz w Tracji 
(Bułgaria), Scytii (dolny bieg Duna-
ju) i Grecji. Tam też, w Patras, 30 
listopada 65 lub 70 roku (w tradycji 
wschodniej – w 62), przeżegnaw-
szy zebranych wyznawców, został 
ukrzyżowany głową w dół na krzyżu 

w kształcie litery X. Wyrok ten przy-
jął z wielką radością – cieszył się, 
że umrze na krzyżu, jak Jezus. Li-
tera X jest pierwszą literą imienia 
Chrystusa w języku greckim (od 
Christos, czyli Pomazaniec). Pra-
wosławni uważają, że św. Andrzej 
umierał aż trzy dni, bo do krzyża 
został przywiązany, a nie przybity 
– w ten sposób chciano wydłużyć 
jego cierpienie. Przez cały ten czas 
w obecności tłumu wyznawał wiarę 
w Chrystusa, pouczał zebranych, 
jak należy wierzyć i jak cierpieć za 
wiarę.

Kult św. Andrzeja był zawsze 
w Kościele bardzo żywy. Liturgia 
bizantyjska określa św. Andrzeja 
przydomkiem Protokleros, to zna-
czy „pierwszy powołany”, gdyż 
obok św. Jana jako pierwszy został 
przez Chrystusa wezwany na Apo-
stoła. Achaja chlubi się przekona-
niem, że jej pierwszym metropolitą 
był św. Andrzej. Dla prawosławnych 
św. Andrzej jest jednym z najważ-
niejszych świętych, nazywają go 
Apostołem Słowian. Według ich 
tradycji św. Andrzej dotarł nad 
Dniepr i Don i jest założycielem 
Kijowa. W 356 roku relikwie św. 
Andrzeja przewieziono z Patras do 
Konstantynopola i umieszczono je 
w kościele Apostołów. Krzyżowcy, 
którzy w czasie czwartej wyprawy 
krzyżowej w 1202 r. zdobyli Kon-
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stantynopol, zabrali relikwie i umie-
ścili w Amalfi w pobliżu Neapolu. 
Głowę św. Andrzeja papież Pius II 
w XV w. kazał przewieźć do Rzymu, 
do bazyliki św. Piotra – uważając, 
że skoro wspólna chwała połączy-
ła obu braci, ta sama chwała po-
winna połączyć także ich ciała. 25 
września 1964 r. papież Paweł VI 
zwrócił głowę św. Andrzeja kościo-
łowi w Patras. Najpierw 23 wrze-
śnia złożyli hołd relikwii wszyscy 
ojcowie Soboru Watykańskiego II, 
zebrani na trzeciej sesji wraz z pa-
pieżem, który w procesji przeniósł 
relikwię z kaplicy Najświętszego 
Sakramentu na ołtarz auli soboro-
wej. Mszę świętą odprawił przy tej 
okazji kardynał Marcella, archipre-
zbiter bazyliki św. Piotra, a kazanie 
wygłosił kardynał Koenig z Wied-
nia, kończąc homilię modlitwą 
o zjednoczenie Kościołów. Po po-
łudniu przewieziono relikwie do 
kościoła św. Andrzeja della Valle, 
gdzie były wystawione do publicz-
nej czci. Dnia 25 września do Rzy-
mu przybyła delegacja greckiego 
Kościoła prawosławnego. Paweł VI 
przyjął ją na osobnej audiencji 
i przy tej okazji wręczył święte reli-
kwie. Jeszcze tego samego dnia 
zostały one przewiezione samolo-
tem do Patras. Kościół grecki po-
siada też relikwie krzyża, na którym 
umarł św. Andrzej. Natomiast reli-
kwia prawej ręki Apostoła znajduje 
się w moskiewskim Soborze Bogo-
jawleńskim. Od 2003 r. cząstka 
relikwii św. Andrzeja jest także 
w Polsce, w warszawskim kościele 
środowisk twórczych przy pl. Te-
atralnym.

Kult św. Andrzeja był i nadal jest 
żywy w różnych krajach. Święty 
Grzegorz I Wielki założył ku jego 
czci klasztor i kościół w Rzymie. 
Otrzymał także relikwie Apostoła 
z Konstantynopola (+ 604). Wiele 
narodów i państw ogłosiło św. An-
drzeja za swojego szczególnego 
patrona. Tak uczyniły: Neapol, Ni-
derlandy, Szkocja, Hiszpania, arcy-
biskupstwo Brunszwiku, księstwo 
Burgundii, Limburg, Luksemburg, 
Mantua i Szlezwig, a z innych kra-
jów – Bitynia, Grecja, Holandia, 
Niemcy, Pont, Prusy, Rosja i Sycy-
lia. Także bardzo wiele miast chlu-
bi się patronatem św. Andrzeja: 
Agde, Aranches, Baeza, Bordeaux, 
Brescia, Bruggia, Hanower, Ne-
apol, Orange, Pesaro, Rawenna, 
Rochester. Jest także patronem 
małżeństw, podróżujących, ryba-
ków, rycerzy, woziwodów, rzeźni-
ków. Ten orędownik zakochanych 
wspomaga w sprawach matrymo-
nialnych i wypraszaniu potomstwa.

Dużą czcią cieszył się św. An-
drzej również w Polsce. Istniał 

u nas zwyczaj wróżb andrzejko-
wych. W wigilię św. Andrzeja dziew-
częta lały roztopiony wosk przez 
ucho klucza na wodę i zgadywały 
z figur, jakie się tworzą, która z nich 
jako pierwsza będzie miała wesele 
i jak będzie wyglądał wybranek.

W ikonografii św. Andrzej Apostoł 
przedstawiany jest jako starszy 
mężczyzna o gęstych, siwych wło-
sach i krzaczastej, krótkiej brodzie. 
Jako apostoł nosi długi płaszcz. 
Czasami ukazywany jako rybak 
w krótkiej tunice. Powracającą sce-
ną w sztuce religijnej jest chwila 
jego ukrzyżowania. Atrybutami 
Świętego są: „krzyż św. Andrzeja” 
w kształcie litery X, księga, ryba, 
sieć. Formę krzyża św. Andrzeja 
mają znaki drogowe ustawiane przy 
przejazdach kolejowych.

OJCZYZNĘ WOLNą – POBŁOGOSŁAW PANIE!
11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości. W tym dniu obok marszy i akademii patrio-

tycznych, przybywają Polacy do świątyń, by wspólnie dziękować za dar wolności i niepodległości naszej 
Ojczyzny. Równocześnie prosząc o łaskę pokoju dla wszystkich Polaków na kolejne lata. W naszej para-
fii Uroczysta Msza św. W intencji pomyślności rzeczpospolitej Polski zostanie odprawiona o godz. 13.00. 
Po skończonej Eucharystii, przejście pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przedłużeniem tego radosnego świętowania będzie koncert pieśni patriotycznych o godz. 19.00. W tym 
roku temu koncertowi będzie przewodzić grupa młodzieży z Dobromierza.
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Środa 1.11. 2017 r.
godz. 730 + ojciec Jan Mikosz + braci: Wincenty, 
Kazimierz, Jerzy + rodzice: Józef i Stanisława (k) 
Raszewscy
godz. 900 + Stanisław + Jarosław – o miłosierdzie Boże 
i radość wieczną
godz. 1015 + Wawrzyniec Maślak (19 rocz. śm.) + bracia 
i siostry
godz. 1130 + Florian Janowiak (greg 6) (od syna Janusza 
z żoną Jolą i wnukami Adrianem i Longenem)
godz. 1300 Msza św. na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej
Czwartek 2.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 7) (od Elżbiety 
i Władysława Kulig z rodziną)
godz. 900 + Wanda + Antoni + Irena + Józef + z rodziny 
i za dusza w czyśćcu
godz. 1800 + członków Róż Różańcowych z bractwa 
św. Józefa i członków TP WSD w Świdnicy (od Róż 
Różańcowych)
Piątek 3.11.2017 r.
godz. 700 + Sławomir Grzesik (od uczestników pogrzebu)
godz. 900 + Florian Janowiak (greg. 8) (od Elżbiety 
i Władysława Kulig z rodziną)
godz. 1800 + Krystian Kaleta
Sobota 4.11. 2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 9) (od Janiny 
i Antoniego Plaszczak)
godz. 900 I) Wynagradzająca za wszystkie zniewagi jakimi 
obrażane jest Niepokalane Serce Maryi
II) + Helena Onyśko (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800+ Jan + Irena Kerlin
XXVII Niedziela zwykła 5.11.2017 r.
godz. 730 I) + Tadeusz + Zenon + Marian
II) + Florian Janowiak (greg. 10) (od Emilii i Eugeniusza 
Spyrka)
godz. 900 + Małgorzata + Władysław + rodzice + z rodzin
godz. 1015+ Tadeusz Bącławek (3 rocz. śm.) + rodzice: 
Janina, Leon oraz + Kazimierz + Michalina + Elżbieta 
i + z rodziny Bujarskich
godz. 1130 + z rodziny Małek i Zając
godz. 1300 + Maria + Józef Lyźeń
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Małgorzaty Katarzyny 
(dot. Jednej osoby) z ok. 25 rocz. urodzin
Poniedziałek 6.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 11) (od kuzynki Marii 
Kuczkowskiej)
godz. 900 + z rodziny Wieczorków: Wit, Stanisława (k), 
Kazimierz
godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Mirosława z ok. 55 rocz. urodzin

Wtorek 7.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (12 greg.) (od kuzynki Józefy 
Karlak)
godz. 900 + z rodziny: Strzyżykowskich: Kazimiera (k) i Jan
godz. 1800 + Anna Niewęgłowska + Jan Sałaga
Środa 8.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 13) (od kuzyna 
Franciszka Kuliga z żoną)
godz. 900 + Tadeusz Bącławek (3 rocz. śm.) + Beata 
+ Janina + Leon + kleryk Marek Krzystek
godz. 1800 W intencji grupy modlitewno-pielgrzymkowej
Czwartek 9.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 14) (od kuzyna Emila 
Kuliga z żoną)
godz. 900 + Jerzy Nieduziak (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Krystian Kaleta
Piątek 10.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 15) (od Marii Karlak)
godz. 900 + Władysław Moszumański (27 rocz. śm.) 
+ Honorata Moszumańska
godz. 1800 + Ryszard Nieborak (17 rocz. śm.)
Sobota 11.11. 2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 16) (od Joanny i Emila 
Mikłusiak)
godz. 900 + z rodziny Strojek i Rawski
godz. 1015 + Janina Włodarczyk (od rodziny)
godz. 1130 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Huberta z ok. 1 rocz. urodzin 
(od dziadków i rodziców)
godz. 1300 W intencji naszej Ojczyzny Rzeczpospolitej Polski
godz. 1800 + Henryk + Mieczysława (k) Gajek (od Roberta 
Franczyk z rodziną)
XXVIII Niedziela zwykła 12.11.2017 r.
godz. 730 + Janina + Wacław Hinc + z rodz. Hinc
godz. 900 + Teodor (32 rocz. śm.) + Bronisława (k) 
(20 rocz. śm.)
godz. 1015 + Janina Łyskawa – Cieloch (19 rocz. śm.) 
+ Henryk + Kazimierz
godz. 1130 + Stanisława (k) + Edmund Rubskich 
+ Marianna + Jan + Czesław
godz. 1300 + Helena Jankowska (6 rocz. śm.) + Zygmunt 
Jankowski (3 rocz. śm.)
godz. 1800 I) + Czesław Pawlak (20 rocz. śm.)
II) + Florian Janowiak (greg. 17) (od Marii Janowiak z rodziną)
Poniedziałek 13.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 18) (od Franciszka 
Mikłusiak)
godz. 900 + Maria i Kazimierz Pichurscy w rocz. śmierci
godz. 1800 + Genowefa Judycka (3 rocz. śm.)
Wtorek 14.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 19) (od Jadwigi 
i Tadeusza Mikłusiak)

Intencje mszalne w kościele parafialnym 
pw. św. Mikołaja w Świebodzicach
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godz. 900 + Henryk Jan Gajek (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 I) W intencji Bogu wiadomej
II) Msza św. dziękczynna z ok. 30 rocz. ślubu Teresy 
i Zbigniewa w podziękowaniu NMP i św. Janowi 
Pawłowi II za otrzymane łaski
Środa 15.11. 2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 20) (od Marii 
i Augustyna Mikłusiak)
godz. 900 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Jadwigi i Stanisława 
z ok. 57 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 ks. Artura z okazji imienin 
(od Róż Różańcowych)
Czwartek 16.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 21) (od Beaty 
i Eugeniusza Mikłusiak)
godz. 900 + Jan, Janina, Jerzy Radlińscy
godz. 1800 Dziękczynna za trzy lata istnienia wspólnoty 
Dzieci żyjącego Boga, z prośbą o dalszą Bożą Opiekę, 
dary Ducha św. i wstawiennictwo Matki Bożej
Piątek 17.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 22) (od Aliny 
i Władysława Mikłusiak)
godz. 900 + z rodzin: Adamczyk, Kajdas, Szczepańskich.
godz. 1800 + Krystian Kaleta
II) + babcia Irena, + Roman, + Władysław Seydak
Sobota 18.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 23) (od Haliny 
i Władysława Mikłusiak z synem Mariuszem)
godz. 900 + Bogumiła (k) Kaleta
godz. 1800 I) + Czesława (k) Misztal (14 rocz. śm.)
II) + Henryka(k) + Stanisław, + Henryk Frączak i zm. z rodziny
XXIX Niedziela zwykła 19.11.2017 r.
godz. 730 I) + Stefan Adamcewicz + Stefania
II) + Florian Janowiak (greg. 24) (od Walima Sobczak 
z rodziną)
godz. 900 + Jerzy Pawłowski (7 rocz. śm.) + Jego rodziców 
+ z rodziny Pyra
godz. 1015 + Michał Woźniak (33 rocz. śm.) + żona Maria 
i ich rodzice
godz. 1130 + Czesław Proć (1 rocz. śm.)
godz. 1300 + Teresa Sokołowska (15 rocz. śm.) + Karol 
Sokołowski + rodziców z obu stron
godz. 1800 + Piotr Kościukiewicz + Wacław + Wanda 
+ z rodziny Kościukiewicz i Siedziukiewicz
Poniedziałek 20.11.2017 r.
godz. 700 Florian Janowiak (greg. 25) (od Haliny 
i Władysława z synem Mariuszem)
godz. 900 + Kazimiera Szarek (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 O Boże błog., opiekę Matki Bożej i zdrowie 
dla dzieci: Wiktorii i Marceliny
Wtorek 21.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 26) (od Renaty i Marka 
Kramarz)
godz. 900 + Krystyna Trzop (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Henryk Jan Gajek (od siostry z rodziną)

Środa 22.11. 2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (g reg. 27) (od Julianny 
Pielczerskiej)
godz. 900

godz. 1800 + Józef Falkiewicz
Czwartek 23.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 28) (od Ireny i Emila 
Karlak z rodziną)
godz. 900

godz. 1800

Piątek 24.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 29) (od Jadwigi 
i Eugeniusza Oskwarek z rodziną)
godz. 900

godz. 1800 + Łucja, Anna, Franciszek, Eugeniusz, 
Władysław, Stanisław, Ryszard + z rodziny i za dusze 
w czyśćcu
Sobota 25.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 20) (od Marii Szota 
z rodziną)
godz. 900 + Bogumiła (k) Kaleta
godz. 1800 + Marek (4 rocz. śm.) + Alicja + Ryszard 
+ Tadeusz z rodziny Głowackich
XXX Niedziela zwykła 26.11.2017 r.
godz. 730 + Zygmunt Pawłojć (10 rocz. śm.)
godz. 900 + Katarzyna + Andrzej + Michał Sroka + Piotr 
Tadarski
godz. 1015 + syn Zdzisław Niedowóz (20 rocz. śm.) 
+ Kazimierz + Wiktoria + z rodziny
godz. 1130 + Mirosława (k) + Jan Kocemba + Grzegorz 
+ Jadwiga + Stanisław Bartyzel
godz. 1300

godz. 1800 + z rodziny Jarońskich: Wacław, Andrzej 
+ z rodziny Dziduchów: Jan, Stefania, Aleksander, 
Stanisław, Mieczysława (k)
Poniedziałek 27.11.2017 r.
godz. 700 za dusze w czyśćcu cierpiące
godz. 900 + Zdzisław Szpunar (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800 + Anna, + Stefan, + Julia, + Władysław
Wtorek 28.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (od Marty i Dariusza Janowiak)
godz. 900 + Janina Włodarczyk (od uczestników pogrzebu)
godz. 1800

Środa 29.11. 2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (od Marii i Błażeja Palićków 
z rodziną)
godz. 900

godz. 1800 Do Bożej Opatrzności, z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błog., opiekę Matki 
Bożej i o łaskę zdrowia dla Michała z ok. 10 rocz. urodzin
Czwartek 23.11.2017 r.
godz. 700 + Florian Janowiak (greg. 28) (od Marii i Błażeja 
Palićków z rodziną)
godz. 900

godz. 1800 Dziękując za przeżyte lata w małżeństwie 
i z prośbą o Boże błog., opiekę Matki Bożej, 
dary Ducha św. I zdrowie dla Małgorzaty i Jarosława 
z ok. 31 rocz. ślubu
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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

Bramę wieczności 
przekroczyli:

Sakrament Chrztu św. 
przyjęli:
Nikola Maria Drywa, 
1 października
Ireneusz Maciej Maślak, 1 października
Kacper Artur Nieduziak, 1 października
Joanna Szymańska, 8 października
Filip Chmielewski, 8 października

+ Jerzy Stanisław Nieduziak, 
2 października

+ Helena Onyśko, 5 października
+ Henryk Jan Gajek, 10 października
+ Katarzyna Trzop, 18 października
+ Kazimiera Szarek, 18 października
+ Zdzisław Stanisław Szpunar, 21 października
+ Janina Henryka Włodarczyk, 23 października


